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Handbok om träfasader, version 2
Det här är en reviderad och uppdaterad version av hand-
boken om träfasader, som innehåller anvisningar för ut-
formning av hållbara träfasader. Handboken är baserad 
på befintlig kunskap när det gäller material, ytbehand-
ling och konstruktionsdetaljer. Ett stort antal konstruk-
tionslösningar för stående och liggande panelbräder och 
limträpanel ingår. I den nya versionen har hänvisning-
ar till regler och standarder uppdaterats. Dessutom har 
vissa avsnitt skrivits om eller kompletterats utifrån ny 
kunskap och nya produkter.

Handboken är utgiven av SP Trä. Den första versionen 
av handboken initierades och finansierades av TCN 
(TräCentrumNorr). TCN är en centrumbildning vid Lu-
leå tekniska universitet som finansieras av de deltagan-
de träindustrierna i Norr- och Västerbotten tillsammans 
med medel från EU Mål 1 och Länsstyrelserna i Väster-
bottens och Norrbottens län. 

Version 2 av boken har dessutom finansierats av Formas 
(Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande). Formas har finansierat handboken som 

Handbok om träfasader version 2

ett informationsprojekt med syfte att föra ut kunskap 
från forskning inom Formas ansvarsområden.

Arbetsgruppen för projektet har bestått av Karin Sand-
berg, Anna Pousette, Joakim Norén och Anders Gus-
tafsson från SP Trä samt Ingemar Ekdahl, IE Trä och 
Jan Ekstedt, Ekstedt Coating Technology. Arbetet med 
handboken har också utförts i samarbete med Svenskt 
Trä.

Ett stort tack till alla som har bidragit med sin kunskap 
och kommit med synpunkter på bokens innehåll. 

Speciellt tack till

• Anders Rosenkilde, TMF – Trä- och Möbelföretagen
• Arne Andersson, Plusshus AB
• Birgit Östman, SP Trä
• Erland Hedlund, Martinson Group AB
• Jerry Larsson, SCA
• Johan Fröbel, Svenskt Trä
• Jöran Jermer, SP Trä
• Martin Gustafsson, Martin Gustafsson Ingenjörsfir-

ma AB
• Örjan Kallin, Villkoret Förvaltning AB

Skellefteå i december 2012

Karin Sandberg



Handbok om träfasader, version 1
Handbok om träfasader innehåller anvisningar för ut-
formning av hållbara träfasader. Den är baserad på be-
fintlig kunskap när det gäller material, ytbehandling och 
konstruktionsdetaljer. Ett stort antal konstruktionslös-
ningar för stående och liggande panelbräder och limträ-
panel ingår. 

Trä är tåligt och lättarbetat vilket medför att man kan 
utforma träfasader på många olika sätt. För att undvika 
misstag vid nya, oprövade fasadlösningar bör man kon-
takta någon sakkunnig för rådgivning. 

Handboken är utgiven av SP Trätek. Den har finansie-
rats av TräCentrum Norr (TCN) som är en centrumbild-
ning vid Luleå tekniska universitet. TräCentrum Norr 
finansieras av de deltagande träindustrierna i Norr- och 
Västerbotten tillsammans med medel från EU Mål 1 och 
Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län. 
TCN finns närmare beskrivet på hemsidan www.ltu.se/
ske/tcn. Handboken ingår i TCNs arbetsområde ”Ökad 
beständighet för utomhuskonstruktioner ovan mark” 
som leds av Mikael Eliasson, Setra Group.

Arbetsgruppen för projektet har bestått av Karin Sand-
berg, Anna Pousette, Jan Ekstedt, Joakim Norén och 
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Anders Gustafsson från SP Trätek samt Örjan Kallin och 
Göran Vahlberg från Martinson Group AB. Arbetet med 
handboken har utförts i samarbete med Skogsindustrier-
na och med användning av beskrivningar i TräGuiden, 
www.traguiden.se.

Ett stort tack till alla som har bidragit med sin kunskap 
och kommit med synpunkter på bokens innehåll. Speci-
ellt tack till

• Alf Karlsson, Affe i Södertälje
• Ulf Lindström, Kaplanskolan, Skellefteå
• Martin Gustafsson, Martin Gustafsson Ingenjörsfir-

ma AB
• Ove Nilsson,  Nilsson & Sahlin Arkitekter AB
• Ulf Haglind och Arne Andersson, Plusshus AB
• Johan Fröbel, Skogsindustrierna
• Ingemar Ekdahl, TMF – Trä- och Möbelindustriför-

bundet
• Birgit Östman, SP Trätek
• Ove Bergström, White arkitekter AB

Skellefteå i mars 2007

Karin Sandberg



Summary in English

trum Norr TCN (Wood Centre North) at Luleå Universi-
ty of Technology and by Formas (The Swedish Resear-
ch Council for Environment, Agricultural Sciences and 
Spatial Planning). TCN is financed by wood industries 
in northern Sweden (Västerbotten and Norrbotten) to-
gether with EU regional funding (Mål 1). Further in-
formation on TCN is available at www.ltu.se/ske/tcn. 
Formas has financed the guidelines as an information 
project to spread knowledge from research.

Target groups for the guidelines are architects, designers 
and other professionals interested in an increased and 
sustainable use of wooden facade claddings.

Guidelines on Wooden facade claddings
This is a revised and updated version of the guidelines. 
It has updated references to codes and standards, and 
some sections are rewritten or supplemented with new 
knowledge or new products.

Guidelines for the sustainable design of wooden faca-
de claddings are presented. They are based on available 
knowledge and experience and include the choice of 
material, surface coatings and structural design. Design 
details for vertical, horizontal and glulam panels are pre-
sented in drawings. Several photos illustrate the use of 
wood claddings in modern Swedish buildings. 

This second version of the guidelines is published by 
SP Trä (Wood Technology) and sponsored by TräCen-

Key words: design details, durability, exterior wood 
products, structural design, surface coating, sustainable 
design, wooden facades, wood materials.
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Förkortningar och definitioner

1. Förkortningar och definitioner

1.1 Standarder, regler och handböcker
AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) ges 
ut av Byggtjänst. Den innehåller för byggsektorn all-
mänt accepterade krav på material och utförande, och 
används ofta för att beskriva vad som menas med ”fack-
mannamässigt” utförande. AMA Anläggning gäller för 
anläggningsarbeten, och AMA Hus gäller för husbygg-
nadsarbeten. AMA uppdateras regelbundet för att följa 
utvecklingen när det gäller material och utförande. Till 
varje AMA finns också en RA (Råd och anvisningar) 
som innehåller utförligare råd, anvisningar och förkla-
ringar till respektive kapitel i AMA. Det finns även 
AMA för el, VVS m m.

BBR (Boverkets byggregler) är Boverkets regelsamling 
för byggande. BBR gäller för nybyggnad och tillbygg-
nad.

CE-märkning visar att en byggprodukt uppfyller EU:s 
minimikrav för att få säljas på den europeiska markna-
den. Märkningen görs utifrån europeiska harmoniserade 
standarder (EN) eller europeiska tekniska godkännan-
den (ETA). 

EKS är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om till-
lämpning av europeiska konstruktionsstandarder, euro-
koder, i Sverige.

Eurokoder är benämningen på gemensamma europeis-
ka standarder som innehåller regler för dimensionering 
av bärverk till byggnader och anläggningar. Eurokoder-
na gäller inom EU, vid dimensionering av byggnader, 
anläggningar och förtillverkade bygg- och anläggnings-
produkter. Eurokod 5 gäller för träkonstruktioner till-
sammans med Boverkets EKS med nationella val.

FSC (Forest Stewardship Council) är ett internationellt 
skogscertifieringssystem som v erkar f ör a tt världens 
skogar brukas på ett sätt som är acceptabelt ur miljömäs-
sigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. FSC:s principer 
och kriterier används som grund för certifiering tillsam-
mans med nationellt anpassade krav som beaktar lokala 
ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar, till 
exempel hänsyn till minoritetsbefolkning och storlek på 
skogsmarker. Internationellt är ca 165 miljoner hektar 
skogsmark FSC-certifierad, och i  Sverige ca 11,5 mil-
joner hektar skog (2012). FSC har särskilda spårbar-
hetsregler som måste följas. Alla i kedjan fram till den 
märkta varan – skogsägare, tillverkande företag och le-
verantörer – måste delta i FSC:s certifieringssystem.

ISO-standarder är internationella standarder som ges 

ut av International Organization of Standardization. 
De kan ges ut som svensk standard (SS-ISO) eller som 
svensk europeisk standard  (SS-EN ISO). 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Cer-
tification Schemes) är ett internationellt system för cer-
tifiering av skogsbruk och virkeshandel. PEFC innebär 
certifiering och spårning av virke från certifierat skogs-
bruk vidare i förädlings- och handelskedjan. Det svenska 
PEFC-systemet består av skogscertifiering, entreprenörs-
certifiering och spårbarhetscertifiering. Internationellt är 
ca 240 miljoner hektar skogsmark PEFC-certifierad, 
och i Sverige ca 11 miljoner hektar (2012). Företag och 
industrier kan sälja produkter som är PEFC-certifierade. 
För detta krävs ett spårbarhetscertifikat som gäller från 
råvaran i skogen till den färdiga produkten.

P-märkning, är SP-koncernens kvalitetsmärkning för 
olika produkter. P-märkningen av byggprodukter inne-
bär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav 
men också i de flesta fall andra och högre krav som 
marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att pro-
dukten är typprovad och att tillverkarens egenkontroll 
övervakas av SP. P-märkning av byggprodukter är ett 
komplement till CE-märkning.

RA (Råd och anvisningar till AMA) används som hjälp-
medel vid upprättande av beskrivningar. De har samma 
indelning som AMA. 

SS (Svensk standard) utges av SIS, Swedish Standards 
Institute, en ideell förening som arbetar med standarder 
inom de flesta områden. SIS ingår i europeiska och glo-
bala nätverk som utarbetar internationella standarder.

SS-EN Europeisk standard antagen som svensk stan-
dard.

TräGuiden är Svenskt Träs (Skogsindustriernas) hand-
bok på internet, www.traguiden.se. Där finns kunskap 
om trä och träbebyggelse, illustrerad och försedd med 
typexempel.

1.2 Trämaterial
Barkringskvist är kvist i stamved helt eller delvis om-
sluten av bark. 

Beständighet (biologisk) avser träets förmåga att stå 
emot träförstörande organismer som svampar och bak-
terier. Trä kan angripas av t ex mögelsvampar, blånads-
svampar och rötsvampar. 

Brandskyddsbehandling av trä kan utföras med ke-
miska brandskyddsmedel genom impregnering eller 
bestrykning med grundfärg. De vanligaste brandskydds-
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färgerna sväller upp vid brand och isolerar träet. Det 
finns tre bruksklasser för brandskyddat trä. För fasader 
krävs klass för utomhusbruk samt vanligtvis ytbehand-
ling.

Fibermättnadspunkten kallas den fuktkvot vid vilken 
vedens cellväggar är mättade med fukt samtidigt som 
vatten saknas i vedens håligheter, dvs. det finns inte nå-
got fritt vatten (kapillärt) i träets hålrum, utan allt vatten 
är bundet i vedens cellväggar. Fibermättnadspunkten 
inträffar vid en fuktkvot av ca 26-30 % beroende på trä-
slag. Vid minskande fuktkvot under fibermättnadspunk-
ten avgår vattnet som finns i cellväggarna och virket 
börjar krympa. Vid ökande fuktkvot över fibermättnads-
punkten påverkar mängden vatten inte virkets svällning/
krympning.

Frisk kvist är kvist som i det växande trädet till mer än 
¾ är sammanväxt med den omgivande veden.

Fuktkvoten u är kvoten av vattnets massa i ett fuktigt 
material och massan av det uttorkade materialet, oftast 
uttryckt i procent.

En tumregel för trä är att under 20 % fuktkvot sker inte 
biologiska angrepp. Fuktkvoter över fibermättnads-
punkten krävs för att blånads- och rötsvampar ska kunna 
etablera sig. 

Fungicid är ett ämne med förmåga att döda svampar. 
Trä och träprodukter kan skyddas mot blånads- och mö-
gelsvampar genom behandling med olika fungicider. 
De används i träskyddsmedel för impregnering eller 
ytbehandling av trä. Ordet kommer av latinets fungus 
(svamp) och ändelsen -cid (dödande).

Impregnering är behandling av virke med träskydds-
medel. Impregnering kan göras som vakuumimpregne-
ring (tryckimpregnering) som ger en hög upptagning av 
träskyddsmedel och en djup inträngning i virket.

Kärnved är den inre centrala delen i en trädstam med 
döda, icke vattenledande celler som börjar bildas i trä-
det efter ca 30-40 år. Extraktivämnen såsom terpener, 
hartser m.m. tränger in i cellväggarna. Graden av be-
ständighet beror på extraktivämnena och skiljer mellan 
olika träslag.

Lös kvist är en torrkvist som i det växande trädet upp-
hört med sin funktion och som sitter löst och faller ur 
efter torkning.

Målfuktkvot anger ett riktvärde för fuktkvoten vid 
torkning av virke. Enligt SS-EN 14298 tillåts en viss 

avvikelse från målfuktkvoten inom angivna gränser och 
för angiven andel av virket.

Splintved är den yttre delen i en trädstam med levande, 
vattenledande celler som i det växande trädet innehåller 
mycket vätska och där näringstransporten sker. Splint-
veden är mindre beständig än kärnveden för alla träslag.

Träskyddsbehandling (biologisk) är behandling med 
träskyddsmedel, t ex träskyddsbehandling genom 
tryck- eller vakuumimpregnering för att skydda trä mot 
biologiska angrepp. Även kemisk och termisk modifie-
ring är en form av träskyddsbehandling.

Våtlagring innebär att virket lagras innan sågningen vid 
sågverket och hålls vått genom bevattning. Våtlagring 
används för att undvika uttorkning och insektsangrepp 
på virket under lagringstiden. Alltför lång våtlagring 
kan dock påverka virkets användning i olika produkter 
på grund av ändrade virkesegenskaper, t ex vid ytbe-
handling med lasyr. Vattenlagring av rundvirke under 
vattenyta eller i vatten (i t ex sjö) förekommer vanligt-
vis inte nu för tiden.

Ändträ kallas en träyta som är vinkelrät eller i vinkel 
mot träets fiberriktning. Vatten s ugs l ätt u pp i  ändträ- 
ytan. Vattenupptagningen hos trä är störst i fiberrikt-
ningen och trä tar upp ca 10-20 gånger mer vatten längs 
fibrerna än tvärs fibrerna.

1.3 Sågning och hyvling
Sågning

Finsågat (torrklyvet) virke har sågats efter torkning, 
och minst en flatsida har band- eller cirkelsågad yta. 
Sågning efter torkning där virket sågas i längdriktning-
en till mindre tvärsnitt kallas klyvning (till skillnad mot 
kapning, där virket sågas tvärs längdriktningen till viss 
längd).

Grovsågat virke har sågats ur stocken före torkning.

Hyvling

Dimensionshyvlat virke är hyvlat på fyra sidor för att 
erhålla ett visst tvärsnittsmått. Det har utseendemässigt 
lägre kvalitet än planhyvlat virke och används främst för 
inbyggnad. 

Hyvlat virke är virke med alla sidor hyvlade.

Planhyvlat (släthyvlat) virke har fyra hyvlade sidor. 
Det har utseendemässigt en högre kvalitet än dimensi-
onshyvlat virke och används främst för synliga ytor in-
omhus.

Profilhyvlat v irke ä r hyvlat virke med tvärsnitt med 
speciell profil.

Förkortningar och definitioner
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Råhyvlat (råplanat) virke har en flatsida ohyvlad (så-
gad) och övriga sidor hyvlade.

1.4 Skarvning
Fingerskarv är en limmad längdskarv av virkesstyck-
en, utformad med fingerliknande kilar. Fingerskarvning 
utförs industriellt under kontrollerade former, med oli-
ka limtyper  och skarvutformning beroende på använd-
ningsområde.

Stumskarv är en längdskarv av virkesstycken där bräd-
ändarna läggs kant i kant tätt mot varandra. Den utförs 
vid monteringen.

Ändspont får man när brädernas ändar spontas, vilket 
underlättar skarvning.

1.5 Fasadpanel och träprodukter
Bräda är ett virkesstycke med tjocklek mindre än 45 
mm och bredd minst 70 mm. 

Falsat virke har en längsgående, vinkelrät nedskärning 
längs kanterna, där nästa bräda överlappar vid samman-
fogning.

Fasad kant innebär snedskärning av kanten.

Flatsida innebär brädans eller produktens sida med 
störst bredd.

Foder är en beklädnad eller inklädnad av något som ska 
täckas, till exempel springor vid fönster eller dörr.

Handelssortering görs på allt virke, vanligen på såg-
verk. Kvaliteten hos virket kan specificeras med ett stort 
antal parametrar, t ex kvistar, sprickor och deformatio-
ner. Alla dessa parametrar bedöms vid visuell sortering 
enligt gällande sorteringsregler för utseendesortering.

Limträpanel tillverkas av limträbalkar som består av 
trälameller lagda på varandra och sammanlimmade. Fi-
berriktningen i lamellerna går parallellt med limträet. 
Limtyp I för utomhusmiljöer används. Limfogarna är 
mindre än 1 viktprocent av limträet. Limträ tillverkas 
företrädesvis av gran, men för vissa ändamål används 
furu eller impregnerad furu.

List är hyvlat eller profilhyvlat virke med litet tvärsnitt.

Lockläkt är en läkt som används över skarvarna i stå-
ende panel.

Läkt (ribb, ribba) är sågat eller hyvlat virke med olika 
tvärsnitt av små dimensioner, en tjocklek om högst 50 
mm och en bredd om högst 63 mm. Den används vid 
taktäckning och till väggar.

Regel, träregel är virke med en tjocklek 34-63 mm och 
en bredd 70-120 mm. Gränserna är i praktiken inte klart 
avgränsade och kan variera mellan olika sågverk och 
bygg- och trävaruhandlare över landet. Regel används t 
ex i vägg, golv och tak.

Salning (påsalning) är ett tunt virkesstycke (list eller 
bräda) som sätts på, under eller omkring annan kon-
struktionsdetalj av trä för att öka dess dimension (tjock-
lek eller bredd).

Skivor av trä finns i flera utföranden, som t ex plywood-
skivor, fanerträskivor och korslimmade skivor. Skivorna 
tillverkas i olika dimensioner genom sammanlimning av 
bräder, fibrer eller faner av trä. De tillverkas och testas 
för att uppfylla nationella eller internationella standar-
der. Hållfasthet och användningsområde för olika skiv-
typer anges av tillverkaren. Skivorna är oftast dimensi-
onsstabila och med små måttoleranser.

Slätspont är spontat virke med alla sidor hyvlade, en 
flatsida finhyvlad och den andra grovhyvlad.

Spontat virke är virke med fjäder (spont) på den ena 
kantsidan och not (ränna, spår) på den andra för sam-
manfogning.

Ändspontat virke har brädändarna spontade.

Förkortningar och definitioner
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2. Allmänt om träfasader

2.1 Inledning
Trähus har byggts i Sverige i alla tider. Fasader av trä 
dominerar även idag för småhus upp till två våningar. På 
senare år har intresset för träfasader på större hus ökat. 

De vanligaste träfasaderna består av panelbräder med 
olika utformning som monteras stående eller liggande. 
Panelbräderna fästs på reglar så att det bildas en venti-
lerad luftspalt bakom. Även fasader av limträpanel och 
träbaserade skivor förekommer. Träfasadens uppbygg-
nad beskrivs i kapitel 8-11.

Fasaden
• ska skydda de bärande och isolerande skikten i
väggen från nederbörd, sol och vind,

• ger byggnaden dess yta, färg och uttryck.

Vid projektering av träfasader bestäms
• utformning,
• montage,
• trämaterial,
• ytbehandling.

Dessa faktorer påverkar den totala kostnaden, hållbarhe-
ten och underhållsbehoven. Tillverkning och hantering 
är också viktiga faktorer. Lagring av materialet samt 
montering och detaljutformning har avgörande betydel-
se för fasadens beständighet.

Allmänt om träfasader

2.2 Hållbarhet
Trä är en förnybar råvara. Man bör sträva efter att 
köpa miljöcertifierat virke från PEFC- eller FSC- 
märkt skog för att säkerställa ett miljömässigt och 
etiskt skogsbruk.

Val av trämaterial och träskydd ska baseras på krav 
och förväntningar vad gäller livslängd, risk för 
angrepp och deras konsekvenser, samt underhåll och 
reparationer. Trämaterialets förmåga att motstå 
nedbrytning av svampangrepp beror på den 
omgivande temperaturen, samt tillgången på näring, 
syre och fukt, där fukt är den faktor som bäst kan 
påverkas. Fasadpanelen ska vara ventilerad så att fukt 
kan torka ut.

Särskilt för flerbostadshus har underhållsintervallens 
längd stor betydelse för husens livscykelkostnader. 
Klimatpåfrestningarna beror på husets exponering för 
väder och vind samt den konstruktiva utformningen 
för att skydda träet mot fukt t ex genom takutsprång, 
ventilerade luftspalter, lutande ytor och täckplåtar.

Fasaden ska utföras med fungerande detaljlösningar 
och behandlas med lämpliga ytbehandlingar så att 
fasadens funktion bevaras under livstiden och så att 
den kräver så litet underhåll som möjligt. Den ska 
utformas så att vatten inte kan stanna på horisontella 
bräder eller andra träytor. 

Tillsyn bör utföras regelbundet för att kontrollera 
fasadens funktion och behov av underhåll. Mindre 
skador bör åtgärdas så fort som möjligt.

Älvsbacka Strand, Skellefteå. Sveriges första flerbostadshus som blev certifierat 
enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad, guldnivå. Foto: Karin Sandberg
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Allmänt om träfasader

Mer att läsa:
Arkitektur i trä, träpriset 2000. Arkitektur förlag, 2000
Arkitektur i trä, träpriset 2004. Arvinius förlag, 2004
Arkitektur i trä - Träpriset 2008. Arvinius förlag, 2008
Arkitektur i trä - Träpriset 2012. Bokförlaget Arena, 
2012
Brandsäkra trähus. Version 3. Nordisk-baltisk kun-
skapsöversikt och vägledning. Handbok SP Trä, SP 
RAPPORT 2012:18
TräGuiden, www.traguiden.se, Svenskt Trä

LRF:s hotell på Ekerö, Sånga Säby.  Järnvitriolbehandlad ”lockläktlist” med 35x70 på 
högkant. Foto: Plusshus

2.3 Estetik
Träpaneler är lätta att forma för att ge fasaden olika ut-
tryck. Det finns stora möjligheter till variation av 
fasadytan med stående, liggande och diagonala bräder. 
Kombinationer av olika paneltyper samt träpanel 
tillsammans med andra fasadmaterial, t ex puts eller 
tegel, kan utnyttjas för utformningen. Detaljlösningar 
vid övergångar blir då särskilt viktiga för utseende och 
hållbarhet.
Det finns många ytbehandlingssystem för träpaneler. 
De kan målas i ett stort antal kulörer och ytbe-
handlingen möjliggör också att man kan byta kulör 
under byggnadens livslängd. De olika systemen skiljer 
sig även i glans och struktur. För att bevara håll-
barheten och behålla det ursprungliga estetiska 
intrycket krävs underhållsmålning eftersom ytbehand-
lingar åldras med tiden. Träpaneler kan lämnas 
omålade och får då med tiden en gråaktig kulör. 

2.4 Brandskydd
Träfasader får enligt Boverkets byggregler inte bidra till 
att brand sprids vertikalt längs fasaden. Träfasader kan 
ur brandsynpunkt användas utan begränsning i byggna-
der med 1-2 våningar. Träfasader tillåts även på hus med 
bostadssprinkler upp till 8 våningar om nedersta våning-
en har obrännbar fasad. Höga hus utan bostadssprinkler 
kan bara ha mindre delar av fasaden (cirka 20 %) av 
trä, eller så måste speciella detaljlösningar utarbetas. 
Sprinkling av bostäder (och andra lokaler) förhindrar 
övertändning av rum och därmed flammor ut genom 
fönster. Se även  kapitel 7 om brandskydd.
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3. Trämaterial, produkter och
kvalitet

3.1 Trä och träslag
Trä har olika egenskaper i olika riktningar. I fiberrikt-
ningen, det vill säga längs fibrerna i stammens längdrikt-
ning, är trä avsevärt starkare än tvärs emot fiberriktning-
en. Det gäller både för tryck-, drag- och böjhållfasthet. 
Fuktupptagningen är också olika i olika riktningar. Be-
tydligt större i längdriktningen än tvärs fibrerna.

Virkets egenskaper varierar mellan olika träslag. I Sveri-
ge används huvudsakligen furu och gran till byggnader. 
Fasadpanel är vanligen av gran, som har bra beständig-
het för denna användning. Andra träslag som kan använ-
das till panel är ek och andra beständiga lövträslag. På 
senare år har även utländska träslag kommit in på den 
svenska marknaden. För alla importerade träslag bör 
man ställa krav att de är miljöcertifierade enligt PEFC 
eller FSC. Det mesta svenska virket är idag certifierat.

Furu och gran är uppbyggda på ett likartat sätt med ved 
som utgörs av kärna och splint. Kärnveden finns i den 
innersta delen av stammen. Fasadpanel av gran sågas 
vanligen från trästockens mitt och innehåller därför 
mycket kärnved. Den har ett visst naturligt skydd mot 
röta och fukt genom extraktivämnen som hartssyror och 
fetter. Kärnveden får därmed också lägre fuktkvot än 
splintveden. 

Kärnved från lärk har också ett naturligt rötskydd. Skill-
naden mellan lärk och furu är framförallt att hos lärk 
utgör kärnan en större andel av stammen. För bästa be-
ständighet vid användning av lärk och andra träslag ska 
hela virkesstycket vara av kärnved. 

Vid vanlig sågning av stockar får brädorna en så kallad 
kärnsida (flatsidan vänd mot kärnan) och en splintsida, 
se figur 3.1. Kärnsidan får mer stående årsringar, dvs 
årsringarna är vinkelräta eller nästan vinkelräta mot brä-
dans flatsida. Man får också olika kvistbilder på kärn- 
och splintsidan och i regel mer sprickor på splintsidan.

Figur 3.1 Exempel på sågmönster vid sågning av stockar.

3.2 Träskyddsbehandling
Träskyddsbehandlat virke ger skydd mot röta och in-
sektsangrepp. Tryckimpregnerat virke används vanligt-
vis där risk finns för långvarig fuktpåverkan, säkerheten 
är viktig, bärande delar är svåra att byta ut eller träet är 
nära mark. Tryckimpregnerat virke ska vara klassificerat 
enligt NTR-systemet. Traditionellt har inte impregnerat 
virke använts till fasader i Sverige.

Tryckimpregnerat trä är vanligen av furu. Splintveden 
hos furu kan få ökad beständighet genom en behandling 
med träskyddsmedel som trycks in i virket. Kärnveden 
kan däremot inte impregneras, och får därmed inte lika 
bra beständighet som den impregnerade splintveden. 
Gran är svårare att impregnera än furu eftersom impreg-
neringsmedlet har svårare att tränga in i granved. NTR 
Gran är särskilt framtaget för ytterpaneler, läkt, 
vindskivor m m till fasader, inklädnader och liknande. 

3.2.1 Alternativ träskyddsbehandling
Det pågår forskning och utveckling av alternativa 
träskyddsbehandlingar. Flera metoder och behandling-
ar som ger träet en förändrad kemisk struktur och där-
med förändrade egenskaper är under utveckling. En del 
produkter finns på marknaden, men det finns ännu inte 
så mycket erfarenhet av dessa material i praktiskt bruk. 
Egenskaperna kan också vara svåra att kontrollera för 
användaren. 

Alternativa behandlingsmetoder som modifierar materi-
alstrukturen är exempelvis 

• acetylering, som gör träet mindre sprickbenäget,
mer dimensionsstabilt och mer rötbeständigt.

• furfurylering, som gör träet hårdare och tyngre,  mer
dimensionsstabilt och mer rötbeständigt. Dock ökar
sprödheten och det saknas data för att ge rekommen-
dationer för bärighet.

• värmebehandling (termisk modifiering) som gör trä-
et mer rötbeständigt, men som inte ska användas till
bärande konstruktioner på grund av reducerad håll-
fasthet.

3.3 Fuktkvot
Om trämaterialet fuktas upp eller torkar efter montaget 
kan det få formförändringar och sprickor. Trä utomhus 
kan med fördel behandlas med träolja eller målas för att 
motverka uttorkning, vattenupptagning, sprickbildning 
och missfärgning. 
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Träpanel bör ha målfuktkvoten 16 %. Tabell 3.1 visar 
exempel på några målfuktkvoter och vad de innebär när 
det gäller tillåtna fuktkvotsvariationer i ett virkesparti 
enligt SS-EN 14298. 93,5 % av enstaka virkesstycken 
inom ett virkesparti ska ligga inom ett angivet fukt-
kvotsintervall, övriga får ligga utanför intervallet. Det 
innebär att 6,5 % av virkesstyckena kan hamna utanför 
intervallet och alltså ha högre eller lägre fuktkvot. En 
förklaring till spridningsmåtten är att mätmetoderna är 
osäkra.

Mätning av fuktkvot kan utföras med olika metoder, 
vanligast är resistiv mätning. Mätmetoder och svårig-
heter vid mätning beskrivs i handboken Fukt i trä för 
byggindustrin. 

Tabell 3.1 Exempel på målfuktkvoter och tillåtna fukt-
kvotsvariationer enligt SS-EN 14298

Mål- 
fuktkvot 

(%)

Medel- 
fuktkvot 

(%)

93,5 % av vir-
kesparti kan ha 
spridning (%)

12 10,5 - 13,5 8,4 - 15,6
16 13,5 - 18,0 11,2 - 20,8
18 15,5 - 20 12,6 - 23,4

Trämaterial, produkter och kvalitet

Under fibermättnadspunkten (ca 26-30 % fuktkvot) 
krymper trä när fuktkvoten minskar och sväller när fukt-
kvoten ökar. Fuktrörelserna är olika i olika riktningar, 
minst i längdled och störst längs årsringarna (tangenti-
ellt). Träprodukter ska utformas med hänsyn till att 
det förekommer fuktrörelser, t ex när det gäller mått 
på sponter och överlapp.

3.4 Formförändringar
Träets naturliga fuktrörelser kan ge upphov till form-
förändringar t ex kupighet, skevhet kantkrokighet och 
flatböj. En del formförändringar kan undvikas med s k 
stående årsringar där årsringarna står vinkelrätt mot 
brädans flatsidor. Sådan årsringsorientering fås vid spe-
ciell sågning av stocken s k kvartersågning eller stjärn-
sågning.

Om brädor får röra sig fritt så kupar de sig så att kärnsi-
dan blir konvex.  

Kupningen beror på att trä vid torkning krymper 
mest i riktning längs årsringarna och krympningen 
blir därför större på splintsidan med de mer liggande, 
längre årsringarna. Ju flackare årsringar desto större 
blir krympningen, se figur 3.2. Kupningens storlek 
beror också på brädans densitet, bredd och tjocklek.

Figur 3.2 Kupning av bräder vid torkning

Formförändringar hos träprodukter kan begränsas ge-
nom olika åtgärder som spårning, sammanlimning och 
ytbeläggning. Genom sammanlimning av t ex stavar 
eller lameller blir träprodukterna formstabilare. Virkets 
fuktrörelser kan också begränsas genom att man limmar 
samman olika skikt med olika fiberriktning. I träbase-
rade skivor utnyttjas att trä har liten krympning/sväll-
ning längs fibrerna för att förhindra de större rörelserna 
tvärs fibrerna. I plywood är t ex fanerskikten limmade 
korsvis i rät vinkel mot varandra. Därför blir svällning 
och krympning i en plywoodskivas plan mindre än för 
massivt trä.

3.5 Panelbräder
Panelbräder sågas i regel av gran i Sverige. Gran har 
fördelen att ha stor kärnvedsandel. Även andra träslag 
som furu, lärk, Western red ceder (Thuja) etc 
förekommer i paneler.

Virkets kvalitet bestäms av flera parametrar, bland an-
nat kvistar, sprickor, snedfibrighet, missfärgningar och 
svampangrepp. Vid sågverken sorteras virket till olika 
kvaliteter, s k sorter. Utseendesortering (handelssorte-
ring) av plank och bräder utförs enligt europeisk stan-
dard införd som svensk standard SS-EN 1611-1, Träva-
ror – Visuell handelssortering av sågat virke av barrträ. 
Kvistarnas läge, antal, storlek och typ är de virkesegen-
skaper som till övervägande del är avgörande när man 
bestämmer sort enligt handelssortering för ett virkes- 
stycke. Det finns även produktanpassad sortering, t ex 
enligt P-märkningsreglerna, se även kapitel 3.6. De har 
utformats speciellt med hänsyn till användning av trä 
till panel. 

Enligt AMA Hus ska virke till synlig vägg- och takpanel 
samt lister utomhus vara av lägst sort G4-2 eller G2-2 
enligt SS-EN 1611-1 och SS-EN 1611-1/A1 samt upp-
fylla kraven i SS-EN 14915:2006. Lös kvist, rötkvist, 
kvisthål, genomgående torrkvist, barkringkvist eller 
sprickor får inte förekomma. Byggvaruhandelns  
egenskapsdeklarerande panel i VilmaBas-sortinemtet 
uppfyller kraven i AMA Hus. 
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Kraven i AMA Hus är minimikrav, men mer lämpligt är 
ofta ändamåls- eller produktsortering.  Med tillverkning 
enligt t.ex. sorteringsregler för P-märkt fasadpanel kan 
man få högre och mer anpassad kvalitet. När det gäller t 
ex begränsning av kvistar, kådlåpor m m så är kraven 
strängare för framsidan och kanterna än för baksidan. 
För en jämn och bra kvalitet så kvalitetskontrolleras pa-
nelen flera gånger vid tillverkningen, se kapitel 3.6.

Enligt AMA Hus ska panel som inte ska täckmålas vara 
av samma träslag och ha ensartat utseende inom sam-
manhängande ytor. 

För att ytbehandling på en träfasad ska fungera bra är 
det viktigt att virket är torkat till målfuktkvot 16 % (se 
tabell 3.1), och är fritt från röta och blånad samt fritt från 
mögel och smuts på ytan. 

Enligt AMA Hus ska synlig väggpanel som ska målas 
med slamfärg ha finsågad, klyvsågad eller originalså-
gad yta. Panel som ska täckmålas ska ha finsågad eller 
hyvlad yta. Hyvlade kanter kan rillas för att förbättra 
färgens vidhäftning. De flesta färgsystem fäster bäst på 
sågad yta, men det finns även färgsystem som kan an-
vändas på hyvlad yta, se även kapitel 4 om ytbehandling.

För att undvika deformationer och sprickor ska panel-
bräder inte vara för breda och tunna. Om man önskar 
bredare bräder än standard, bör man öka tjockleken. 
Man kan också använda limträpanel, se kapitel 3.8. Pa-
nelbräder kan vara spårade på baksidan för att motver-
ka kupning, skevhet och sprickbildning. Det finns dock 
viss ökad risk för sprickbildning i spårade bräder, om 
man råkar spika eller skruva i spåret. Dimensioner och 
profiler för panelbräder redovisas i Bilaga E. 

Sågad Yta  Hyvlad yta.

För träfasaders beständighet är det viktigt 
att virket:

• är fritt från röta och blånad,
• är fritt från sprickor, lösa kvistar och hål,
• inte har för mycket kupning och skevhet,
• inte har mögel och smuts på ytan,
• inte har skador av våtlagring,
• inte utsätts för regn och sol  innan det målas, välj

industriellt grundmålat,
• har rätt fuktkvot, målfuktkvot 16 %,
• har ändträ skyddat (behandlat) och är grundmålat

vid uppsättning.

Trämaterial, produkter och kvalitet

3.6 Kvalitetssäkrade fasadmaterial
Med kvalitetssäkrad och industriellt grundad panel kan 
man räkna med längre livslängd och ommålningsinter-
vall. Panel med bra kvalitet och lång livslängd är också 
fördelaktigt ur ett miljöperspektiv.

Kaunapanel™ var namnet på en kvalitetssäkrad panel, 
som inte tillverkas längre. Noggranna regler ställdes 
upp för produktionen av Kaunapanelen enligt Träteks 
koncept. 

P-märkt panel enligt SPs koncept är en kvalitetssäkrad
panel. P-märket är SP:s kvalitetsstämpel. P-märknings-
regler för panel har funnits sedan 2009. Panelen tillver-
kas på liknande sätt som Kaunapanel med en kontrolle-
rad process, där certifierade tillverkare kontrollerar och
dokumenterar tillverkningen. SP kontrollerar tillverkar-
na och den färdiga produkten, som märks med P-märket
och uppgift om tillverkare, tillverkningstid och använd
grundfärg.

Enligt certifieringsreglerna ska sågning av stocken ske 
inom kort tid efter fällning. Torkning till rätt fuktkvot 
utförs och virket förvaras på ett betryggande sätt mot 
återfuktning. Virket klyvs och hyvlas enligt svensk stan-
dard och kundernas önskemål. 

Efter bearbetningen sorteras panelen igen med hänsyn 
till kådlåpor, eventuella sprickor och andra defekter som 
kan framkomma vid klyvning och hyvling. Sortering av 
panelen görs enligt reglerna för P-märkt panel, se Bila-
ga A. Målning sker med godkänd grundfärg på flatsida, 
kanter och ändyta inom en bestämd tid efter bearbet-
ning. Grundmålningen sker industriellt på fabrik med 
dokumenterade grundfärger. Den ska ge skydd åt pane-
len fram till dess att den färdigmålas på plats. Varje vir-
kesstycke märks och paketen emballeras med plastfolie. 

Alla grundmålade eller ”färdigmålade” paneler är inte 
kvalitetskontrollerade eller P-märkta.
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3.8 Limträpanel 
Limträpanel består av kantlimmade trälameller, normalt 
av gran. De tillverkas av limträbalkar som klyvs till pa-
neler. De levereras med ca 12 % fuktkvot. Panelerna 
får stor andel stående årsringar på ytan, vilket ger ökad 
formstabilitet och ökad livslängd på ytbehandlingen. De 
har normalt finsågad yta men kan även utföras med hyv-
lad yta. Limträpaneler som används utomhus i fasader 
ska uppfylla krav på användning i väderexponerat läge. 
Paneler av barrträ bör ha en framsida som uppfyller ut-
seendeklass A enligt beskrivning i Bilaga B.

Limträpanelernas dimensioner beror på tillverkare, men 
vanliga dimensioner är täckande bredd 200-300 mm, 
längd 4000-6000 mm och tjocklek minst 25 mm. Di-
mensioner och profiler för limträpanel anges i Bilaga F. 
Fördelen med limträpanel jämfört med vanliga, sågade 
panelbräder är att man får en bredare, men ändå form-
stabil panel som också kan göras i längre stycken, vilket 
ger ett snabbare montage, se även kapitel 10. 

Enligt AMA Hus ska lamellimmade panelbräder 
vara producerade med lim som uppfyller limtyp 1 
enligt SS-EN 301:2006. 

Kontorslokaler med stående fingerskarvad panel. 
Foto: Karin Sandberg.

Trämaterial, produkter och kvalitet

3.7 Fingerskarvade panelbräder 
Panelbräder är normalt 4-5 m långa. För att undvika 
skarvar i fasaden kan fingerskarvade bräder användas. 
De ger möjlighet till stora fasadytor utan markerade 
skarvar. 
Till limningen ska limtyp 1 enligt SS-EN 301 an-
vändas som uppfyller kraven för utomhusexponering. 
Maximal längd för fingerskarvade bräder är beroende 
av tillverkningsmöjligheter, samt en hanteringsfråga 
vid transport och montage. Bräder som är 6 m långa 
klarar två våningar utan skarvar. Med finger-
skarvning får bräderna ca 10-15 % högre pris, men i 
gengäld minskar kostnaden för skarvning på arbets-
platsen. Dessutom minskar risken för sprickor och 
skador med färre skarvar, vilket ger förutsättningar för 
längre livslängd.

Flygledartorn Skellefteå med 14 m stående 
fingerskarvad järnvitriolbehandlad limträpanel. 
Foto: Anna Pousette.

9



Trämaterial, produkter och kvalitet

3.9 Skivor 
Skivor av trä kan användas till fasader. Skivor kan 
passa för t.ex. industrier, skolor och andra större 
lokaler. Se även Kapitel 6.2.

Flerskiktsskivor tillverkas av korsvis sammanlimmade 
skikt av kantlimmade trästycken. Skivorna är symme-
triskt uppbyggda med vanligtvis tre eller fem skikt, 
normalt av gran eller furu. 

Dimensioner på skivorna beror på tillverkare, men ex-
empel på dimensioner är bredd 1250-2050 mm, höjd 
2000-5000 mm och tjocklek från 12 mm. Skivor av 
barrträ bör vid användning utomhus ha en framsida 
som uppfyller utseendeklass A enligt Bilaga C. Skivor 
för fasader tillverkas normalt med en jämn yta med en 
slipad struktur. Ytan kan ibland stålborstas eller 
sandblästras så att den får struktur. Det finns inte så 
mycket erfarenhet av flerskikts fasadskivor i Sverige.  
System med fasadskivor och särskilda montering-
sbeslag finns i t ex Tyskland och Österrike, se även 
kapitel 6.6.

Plywoodskivor tillverkas av ett antal korsvis samman-
limmade faner av barr- eller lövträ. Vissa produkter har 
en beläggning som ökar motståndskraften mot slita-
ge och fukt, ger minskad sprickbildning och förbättrat 
underlag för målning. Ytsprickor är annars vanliga för 
plywoodskivor av barrträ. Exempel på dimensioner är 
bredd 1200-1525 mm, höjd 2400-4000 mm och tjock-
lek 6,5-30 mm. Skivor av barrträ ska vid användning 
utomhus i fasader ha en framsida som lägst uppfyller 
utseendeklass II enligt Bilaga D.

3.10 Träspån 

Träspån har på senare tid återkommit som fasadmaterial. 
Med träspån på fasaden får man en träfasad med 
annorlunda utseende men med ungefär samma 
egenskaper som vanlig träpanel. Spån till fasader 
tillverkas på liknande sätt som till spåntak, vanligen en 
typ av kyrkspån (stavspån) som sågas i kilform. Spånen 
monteras med tjockare änden nedåt. Spånen spikas på 
horisontella läkt som fästs mot vertikala luftningsläkt

Fasaden utförs som en tvålagstäckning där överlappet är 
minst två lager så att det överliggande spånet täcker cirka 
hälften av spånet under. Spånen läggs på varandra i rader 
och förskjutna i sidled så att spånen i den övre raden 
täcker mellanrummen mellan spånen i den nedre raden. 
Spånen läggs med 3-6 mm mellanrum som svällmån.  

Materialkvaliteten är viktig för lång hållbarhet, virket bör 
ha stor kärnandel och vara sprickfritt. Spånrader nära 
marken bör utformas så att de lätt kan bytas ut.  Träspån 
kan lämnas obehandlade, oljas, tjäras eller målas. Spik till 
spån bör vara varmförzinkad eller av syrafast rostfritt stål 
för att förhindra missfärgning. 

Bostadshus med träskivor på fasaden. 
Foto: Hans Holmberg 

Äldre hus med spånfasad i Österrike. 
Foto: Camilla Schlyter Gezelius 
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Träfasad på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. 
Foto: Karin Sandberg 

3.11 Andra lösningar 

Med plankor och ribbor i olika dimensioner kan man 
gestalta nyskapande fasadutformningar. 
Detaljlösningarna ska alltid utformas med hänsyn till 
träets egenskaper såsom krympning och svällning vid 
varierande fuktförhållanden, speciellt om man har 
mönster som kräver noggrann passform. 
Obehandlad träfasad av t ex kärnfuru eller lärkträ 
används ibland vid mer komplicerade geometrier där 
det kan bli svårt att komma åt att måla.  

Mer att läsa:
Att välja trä, trävaror och träprofiler till bygget, 
Skogsindustrierna, 2004, finns även på www.skogsindu-
strierna.org
Bästa fasadvirket för tuffaste kraven. Nu kauna-mär-
ker vi kvalitetssäkrad fasadpanel - ekonomiskt och 
bekymmersfritt. Ingvar Johansson, Trätek Rapport 
9605049, 1996
Fukt i trä för byggindustrin - fuktegenskaper, krav, 
hantering och mätning, B Esping; J-G Salin; P Bran-
der, SP Trätek, Handbok, SP INFO 2005:24, 2005
Lathunden, hjälpreda för byggare, Svenskt Trä 2012
Träfasader - Guide för projektering, materialtill-
verkning, montage, underhåll. Version 2, SP-INFO 
2013:32, Pousette, Anna; Sandberg, Karin
P-märkt grundmålad fasadpanel, Kontenta, SP-INFO
2011:49, Ö-Sandberg, Karin; Pousette, Anna; Johans-
son, Bertil; Malm, Hilda
Träbaserade fasadskivor. SP Trätek Kontenta. SP 
INFO 2006:30 
TräGuiden, www.traguiden.se, Svenskt Trä
Traeplader, TRAE 60, Traeinformation, juni 2012, 
Lyngby, Danmark, ISBN 978-87-90856-92-2
SS-EN 1611-1 Trävaror – Visuell handelssortering av så-
gat virke av barrträ – Del 1: Europeisk gran, silvergran, 
furu och Douglas fir, SIS Förlag AB, 2000
SS-EN 13017-1 Massivträskivor – Utseendesortering – 
Del 1: Barrträ, SIS Förlag AB, 2001
SS-EN 14915 Träpaneler – Egenskaper, provning och 
kontroll samt märkning, SIS Förlag AB, 2006
SS-EN 635-3 Plywood – Utseendesortering – Del 3: 
Barrträ, SIS Förlag AB, 1995
SS 23 28 13 Trävaror – Spontat virke – Mått, SIS Förlag 
AB, 1992
SS 23 28 12 Trävaror – Trälister – Mått, SIS Förlag AB, 
1992

Trämaterial, produkter och kvalitet
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Obehandlad träfasad på hus i Österrike. 
Foto: Camilla Schlyter Gezelius 

4. Ytbehandling
Trä ytbehandlas för att få en viss kulör och för att skyd-
das mot till exempel fukt. Idag är de flesta färger vatten-
baserade istället för lösningsmedelsbaserade på grund 
av miljöskäl. Ytskiktets hållbarhet beror på flera fakto-
rer, bland annat 

• färgens typ och kvalitet,
• träunderlaget,
• appliceringssättet,
• klimatpåverkan av sol, vind, kyla och regn,
• påväxt av alger och mögel.

Skarpa kanter på panelbräder kan vara en svag punkt för 
målning, eftersom färgskiktet där blir tunnare. För bättre 
hållbarhet ska kanter avrundas eller avfasas till radie/fas 
minst 2 mm. Hyvlade kanter på brädan kan ge vidhäft-
ningsproblem för ytbehandlingen, och därför utförs de 
ofta rillade. En hyvlad yta som slipas med sandpapper 
innan grundning och målning ger också bättre hållbar-
het för ytbehandlingen. På utvändig panel är normalt de 
synliga ytorna som ska målas finsågade för att ge bra 
vidhäftning och hyvlade kanter är rillade.

Penetrerande grundolja bör användas på ändträ innan 
grundmålning. Vattenupptagningen hos trä är störst i 
fiberriktningen, och därför är ändträ extra känsligt för 
fukt. Vattenupptagningen i en brädas ände är ca 10-20 
gånger större än tvärs brädan. 

För paneler som ytbehandlas på fabrik rekommenderas 
bättring av spikgenomslag, transport- och monterings-
skador efter montaget samt den sista strykningen på 
plats för bästa estetiska och funktionella resultat.

Ytbehandling med brandskyddande färg beskrivs i ka-
pitel 7.

4.1 Obehandlad panel
En obehandlad fasadpanel grånar och eroderar sakta, 
men risken för röta är i regel liten om den har möjlighet 
att torka ut när den blivit blöt. Solens UV-ljus bryter ner 
träets eget bindemedel, ligninet, så att träfibrer lossnar 
och virket grånar. 

Om man vill ha en grånad fasad och accepterar en ero-
derad yta, som är ojämn och har lösa fibrer, kan en träfa-
sad fungera under relativt lång tid även utan ytbehand-
ling om den utförs så att träet inte utsätts för långvarig 
fuktighet. Detaljlösningar ska anpassas till att fuktrö-
relserna blir större än för målat trä, vilket kan leda till 
sprickor, kupning, svällning och utdragning av spikar. 
Hållbarheten kan förbättras genom att välja trä med hög 

Ytbehandling

kärnvedsandel, hög densitet och stående årsringar, vil-
ket minskar fuktrörelserna.

Till en obehandlad träfasad kan även acetylerat, furfur-
ylerat eller värmebehandlat virke användas, se även ka-
pitel 3.2.1. Behandlingarna innebär att träet förändras 
kemiskt. Till exempel värmebehandlat trä får en brunak-
tig färg, en viss skyddseffekt mot svampangrepp, mindre 
fuktrörelser, men blir också sprödare. Den mörkbruna 
färgen bleknar dock, om den utsätts för solens UV-strå-
lar, och fasaden får snabbt en gråaktig nyans liknande 
vanligt virke.

4.2 Färgsystem
Typ av ytbehandling har betydelse för beständigheten. 
För trä används flera olika färgsystem, med stora skill-
nader i uppbyggnad och egenskaper. Färgerna har olika 
relativa skyddsegenskaper, användningsområden och 
kombinationsmöjligheter, se även tabell 4.1-4.3.
Färgerna fäster i allmänhet bättre på en finsågad yta än 
på en hyvlad, men det finns också speciella grundfärger 
som ger fäste på hyvlade ytor. Målfuktkvoten i virke 
som ska målas bör vara 16 %. 

Kanter och framsida på väggpaneler, foder, knutbräder 
och dylikt ska grundmålas innan uppsättning. 
Bottenbräda ska grundmålas innan lockbräda eller 
lockläkt monteras. Även heltäckande panel, t ex spontad 
eller falsad panel, ska grundas före uppsättning. I annat 
fall finns risk för att omålade partier framträder om 
virket krymper.
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Träskyddsmedel med fungicider för röt- och blånads-
skydd kan användas för detaljer som är särskilt utsatta. 
Det finns flera träskyddsmedel som är godkända för all-
män användning, och de stryks på innan grundmålning-
en och tränger in i det yttersta lagret av träet. Träoljor 
(penetrerande  grundoljor) innehåller vanligen fungici-
der.

Ytbehandling

Att tänka på:

• Olika färgsystem kan inte kombineras fritt efter-
som färgtyperna har stora olikheter

• Välj samma leverantör för grund- och toppfärg
eftersom det kan finnas vissa skillnader mellan
färgerna  trots att det är samma färgtyp

• Ytterpanel som ska täckmålas eller laseras ska
vara  grundad före uppsättning.

4.3 Kulör
Vid val av kulör finns många aspekter att ta hänsyn till. 
Det är dels tekniska aspekter och dels estetiska aspekter. 
Kulören kan ha betydelse för hållbarhet och underhålls-
behov.

• Ljus kulör kan göra att smuts samt mögel- och alg-
påväxt syns, och regelbunden rengöring kan därför
krävas för att hålla fasaden snygg. Med ljus kulör
kommer inte ytan att värmas upp lika mycket som
med en mörk kulör. Vit kulör kan nå upp till 30-35
grader i solsken. Det medför att den kan vara fukti-
gare under längre tid.

• Med en mörk kulör blir panelen varmare vid soligt
väder, upp mot 70-80 grader, och det kan ge snabb
uttorkning, vilket kan vara positivt om huset är belä-
get i fuktigt klimat, men negativt i torrt klimat så att
uttorkningen blir stor och ger sprickbildning i träet.

•

•

Mörk färg på t ex gavelspetsar kan ibland ge miss-
färgningar genom att vatten rinner ner på t ex ljus
puts på underliggande delar av väggen. Det gäller
framför allt slamfärger, men även vissa mörka la-
syrer.
Vissa gröna och blå färger kan ha en tendens att
blekna, då de innehåller organiska pigment som
bleks ganska snabbt i solljus.

4.4 Järnvitriol 
Järnvitriol (järnsulfat) används ibland som ytbehandling 
för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden 
ser väderpåverkad ut. Järnvitriol löst i vatten är en färg-
lös vätska som penslas alternativt sprutas på ohyvlad 
träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat trä. 

Eventuellt kan träet behöva tvättas med såpa innan be-
handlingen för bättre vätning. Bräderna bör behandlas 
innan uppsättning, då det ger bättre inträngning även i 
sponten. 

Träytan blir först grågrön, och därefter sker en kemisk 
reaktion så att färgen förändras mot mörkare nyanser. 
Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet 
och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om 
panelens yta har porösare områden eller områden med 
kärnvirke, eller om den utsätts för regn direkt efter mål-
ning innan den torkat in. Järnvitriolbehandlad panel som 
exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för 
täckmålning. I slagregnsutsatta områden kan panelen ef-
terbehandlas med opigmenterad olja.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som 
obehandlat virke. Järnvitriol har följande egenskaper:

• Skyddar inte mot regn, utan fukt ska kunna tor-ka 
ut genom att panelen ventileras väl,

• Skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ner 
träet så att ytan eroderas och spricker,

• Ger ett ytterst begränsat motstånd mot svamp- och 
mögelpåväxt,

• Ger en yta där träets struktur framträder,
• Ger större fuktrörelser än målat trä,
• Kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de 

så att rostränder bildas,
• Kan missfärga fönster, glas, grund och plåttak,
• Kan missfärga närliggande mark och golvytor vid 

urlakning.

Nyare och äldre del av köpcentrum med nyansskillnad på 
järnvitriolbehandlad panel, Skellefteå.  
Foto: Anna Pousette
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4.5 Pigmenterad tjära 

Trätjära framställs av tall och har traditionellt använts 
för att skydda träfasader. Tjäran hindrar fukt från att 
tränga in i träet och skyddar träet från att torka ut och 
spricka. Trätjära innehåller flera naturliga ämnen som 
gör det svårare för alger och mögel att utvecklas på 
fasaden. 
Trätjära kan pigmenteras i olika kulörer vilket ger en 
färgad fasadyta. Vid ytbehandling med tjära kommer 
den underliggande träytan att framträda igenom 
färgskiktet som vid lasering. Färgpigmentet skyddar 
träunderlaget mot nedbrytning av solens UV-ljus. 
Tjäran kan målas på omålat eller tidigare tjärat virke, 
men även på tidigare slamfärgsmålade ytor.  
Målning med två varv rekommenderas för att få en 
jämn kulör över hela fasadytan. Ytorna ska vara torra 
och rena från smuts och tjäran stryks på eller 
sprutmålas. Den kan spädas vid behov och målning vid 
varm väderlek gör tjäran mer lättflytande. Tjäran 
kräver inte mycket förarbete vid ommålningen.  

4.6 Slamfärg, t ex Falu Rödfärg  
Slamfärg är genomsläpplig för fukt, och kan absorbera 
fukt vid regn och dagg, men kan också torka ut snabbt. 
Färgpigmentet skyddar träunderlaget mot nedbrytning 
av solens UV-ljus. Färgen kan bara användas på omålat 
eller tidigare slamfärgsmålat virke, och ska målas om 
med en slamfärg. Det går inte att byta färgsystem 
eftersom sprickbildning och nedbrytning gör träytan 
olämplig som underlag för andra färger. 
Slamfärg ska enbart användas på sågade ytor, omålade 
eller tidigare slamfärgsmålade ytor. Den kan sprutas 
men bör efteråt arbetas in med pensel. Slamfärg är lätt 
att applicera och kräver lite förarbete vid ommålning. 
Färgen kan färga av sig, varför den inte 
rekommenderas i offentliga miljöer. Vid ljusa kulörer 
får den påtagliga missfärgningar av sprickbildningar, 
kådutfällningar, kvistar och smuts, vilket kan kräva 
tätare underhåll. Beroende på estetiska krav kan 
speciellt utsatta ytor kräva tätare underhållsintervall. 
Falu rödfärg är benämningen på rött färgämne som 
tillverkas vid Falu koppargruva. Kopparfattig malm 
som vittrat innehåller bland annat olika järnoxider som 
efter  behandling och förbränning blir rött färgämne. 
Färgen tillverkas sedan genom att koka ingredienserna, 
bland annat vatten, vetemjöl/rågmjöl och linolja med 
det röda färgämnet.  

Kontorshus målat med slamfärg. Lotsen, Skellefteå.  
Foto: Anna Pousette

4.7 Lasyrfärg 
Lasyrfärg kan vara transparent lasyr eller täckla-
syr. Skillnaden består i mängden pigment som fär-
gen innehåller. Mindre mängd pigment ger säm-
re skydd mot solens UV-strålar och om träet 
börjar gråna har ytbehandlingen tappat sin skydds- 
effekt. För bästa beständighet rekommenderas oljebase-
rad lasyrfärg. Lasyrfärg passar på nytt trä eller tidigare 
laserat trä. Lasyrfärg ger ett tunt färgskikt som är relativt 
väderkänsligt och kräver ett ofta återkommande under-
håll.

En transparent lasyr har lågt innehåll av pigment och 
därför framträder träets naturliga struktur tydligt genom 
färgskiktet. Tidigare laserat trä stryks med färglös eller 
svagt färgad lasyr i samma kulör. Transparent lasyr ger 
små möjligheter till kulörbyte från mörkare till ljusare 
kulör utan att täckmåla.
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Täcklasyr är pigmenterad och kan ses som ett mellan-
ting mellan lasyr och täckfärg. Den ger ett täckande 
skikt samtidigt som den lyfter fram träets struktur. 

4.8 Täckfärg
En systemmålning med täckfärg har hög pigmenthalt. 
Målningen består av grundning följd av toppmålning. 
Täckande färg ska målas på färsk, nytillverkad och oex-
ponerad träyta, eftersom träytor som exponerats för sol, 
regn och smuts förändras och ger sämre vidhäftning. Det 
finns flera typer av täckfärger; linoljefärg, alkydoljefärg 
och akrylatfärg. Oljefärger ska målas i tunna skikt, med-
an akrylatfärger kan målas i tjockare skikt. Färgtillver-
karens anvisningar ska följas noggrant.

Grundning
Grundningen ska i första hand minska virkets upptag-
ning av vatten. Den bör kompletteras med en behand-
ling med penetrerande grundolja innan grundmålning, 
speciellt på ändträytor. På ändträytorna penslas grund-
oljan upprepade gånger, alternativt ställs ändarna några 
minuter i en hink med grundolja på botten. Grundning 
med lösningsmedelsburna färger tränger bättre in i träet 
än vattenburna färger. 
Fabriksgrundad ytterpanel finns i flera utföranden. P-
märkt panel är kvalitetssäkrad och grundad med en bra 
grundfärg med tillräcklig tjocklek, minst 60 μm, för att 
klara att sitta uppe till kommande målningssäsong, ifall 
färdigmålningen skulle dröja. Se även kapitel 3.6

Slutmålning bör dock ske snarast möjligt efter upp-
sättning.  Efter uppsättning bör området runt spikskall-
arna strykas med grundolja som tränger ner i spik-
sprickor som bildas. Panelerna färdigmålas sedan på 
plats med toppfärg. 

Det finns även så kallat transportgrundat virke, som är 
behandlat med ett tunt skikt, ca 20–30 μm vilket bör 
hanteras som obehandlat trä och skyddas och 
grundmålas snarast möjligt.

Toppmålning
Toppmålningen ska ge fasaden önskad kulör och skydda 
grundningen och virket från att brytas ned, och utförs 
som regel med två strykningar. Toppmålning kan göras 
med vattenburen eller lösningsmedelsburen färg. 

4.8.1 Linoljefärg 
Linoljefärg är uppbyggd av i huvudsak linolja (kall-
pressad eller kokt) och pigment. För bättre beständig-
het kan även linstandolja tillsättas. Färgen torkar 
långsamt genom oxidation. Linoljefärg ska målas vid 
varm och torr väderlek, och ska strykas i tunna skikt. 
Färgen har god förmåga att tränga in i träet och ger bra 
fuktskydd och fäste för kommande behandlingar. 
Färgen är fyllig och blank från början, men kritar och 
tappar glans med tiden. Den kan krackelera och flagna 
om färgskikten blir alltför tjocka. Linoljefärg bör inte 
övermålas med andra färgtyper, då det finns risk för 
blåsor, så kallade linoljeblåsor. Färgen förtunnas med 
lösningsmedel.

Bostadshus med träfasder i olika färger. Älvsbacka strand, Skellefteå.  
Foto: Karin Sandberg
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4.8.2 Alkydoljefärg 
Alkydoljefärg är närbesläktad med linoljefärg, men tor-
kar snabbare och har bättre glans- och kulörhållning 
och hållbarhet. Alkydoljefärg var tidigare lösnings-
medelsburen, men förekommer idag mest som 
vattenburen. Den lösningsmedelsburna är mycket lik 
linoljefärg, medan den vattenburna har många 
egenskaper som liknar akrylatfärgens. Den vattenburna 
färgen är frostkänslig och ska inte lagras eller målas 
vid temperaturer lägre än +7 ºC. Alkydoljefärg har god 
förmåga att tränga in i träet och ger bra fuktskydd, men 
kan bli hård och spröd i tjocka skikt, vilket ger 
flagningsrisk som försvårar underhållet.

Mikroskopbild av en alkydmålad yta. 
Bildsnitt 1,5 x 2,0 mm. 

Mikroskopbild av en akrylatmålad yta. 
Porstrukturen är  karaktäristisk för denna typ av färg. 
Bildsnitt 1,5 x 2,0 mm. 

4.9 Underhåll
Obehandlad panel ska besiktigas regelbundet och 
spikar som åkt ut ska slås in eller bytas mot grövre 
eller längre. Paneler med grova sprickor, stora 
deformationer eller svampangrepp bör bytas ut. 
Ytbehandlade träfasader bör underhållas regelbundet. 
Framtida underhållsinsatser av målningen ska räknas in 
när man som projektör väljer utvändig fasadbeklädnad 
och ytbehandling, så att byggherren kan göra ett aktivt 
val. Regelbunden tillsyn rekommenderas för att 
upptäcka skador. 
En träpanel kan i regel målas om eller t o m ersättas 
utan alltför stora kostnader. Vid en ommålning avgör 
den gamla ytbehandlingen vilket ommålningssystem 
som kan användas, se tabell 3. Dokumentation av 
använda färger kan underlätta vid framtida 
ommålningar. 

Underhållsintervallen för träfasader varierar beroende 
på valt system, fasadens utformning, kulörval och 
klimatzon. Beroende på väderstreck belastas de olika 
fasadsidorna olika av väder och vind och bör därför 
behandlas individuellt för bästa resultat. 
Underhållsintervall för olika ytbehandlingssystem 
anges i  TräGuiden. För linoljefärg och alkydfärg anges 
7-12 år, för akrylatfärg 10-15 år, slamfärg 7-15 år och 
lasyr 2-8 år. Samtliga färgsystem som är väl under-
hållna ger en begränsad arbetsinsats vid ommålning.

Eventuella lokala bättringar på grund av skador från till 
exempel förslitning, påkörning eller infästningar ska 
utföras så att de blir likvärdiga till kvalitet och utseende 
med omgivande yta. Nyansskillnader i kulör kan 
undvikas om samma batch- eller tillverkningsnummer 
på färgen används, men kan vara svåra att undvika om 
den befintliga färgen hunnit åldras och blekas.
Om avståndet till mark är mindre än 300 mm och pa-
nelen kan utsättas för markkontakt och vattenstänk (se 
även kapitel 8.4 och 9.4), bör man beakta att det kan 
krävas tätare underhåll, alternativt utbytbarhet eller 
träskyddsbehandling.

Smuts, ytmögel och alger kan nedsätta det estetiska 
intrycket, speciellt för ljusa kulörer. En tvättning av 
fasaden kan då ge en klarare kulör och bättre utseende. 
Med högtryckstvätt sprutas rengöringsmedel på väggen 
som sedan spolas bort med vatten så att smuts mm 
rinner av. Trycket bör inte vara för hårt eftersom 
färgfilmen då kan lossna från underlaget, samt att 
vatten kan tränga in i väggen och ge skada. Om 
fasadpanelen är uppsprucken, har stora glipor eller en 
dålig luftning bakom panelen ska högtryckstvätt 
undvikas. Panelen ska torka innan målning.

4.8.3 Akrylatfärg, akryl-latexfärg 
Akrylatfärg måste föregås av en fuktavvisande grund-
behandling, se ovan. Färgen är lättstruken och torkar 
snabbt. Akrylatfärg är en vattenburen färg med liten 
mängd organiska lösningsmedel. Den är känslig för frost 
såväl vid lagring som målning, +7 ºC är nedre gräns. 
Färgen har god hållbarhet som toppfärg och har god vä-
derbeständighet när det gäller kulör och glans. Den är 
elastisk och kan följa träets fuktrörelser utan att spricka. 
Färgen har en småporig yta som gör att den lättare smut-
sas jämfört med linolje- eller alkydoljefärg. 
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Förbehandling Grundmålning Toppmålning
- Slamfärg (t.ex. Falu rödfärg) Slamfärg (t.ex. Falu rödfärg)
Linoljegrundfärg Linoljegrundfärg Linoljefärg
- Lasyrfärg Lasyrfärg
Penetrerande grundolja Täcklasyrfärg/alkydoljegrundfärg Täcklasyrfärg
Penetrerande grundolja Alkydoljegrundfärg Alkydoljefärg
Penetrerande grundolja Alkydoljegrundfärg Akrylatfärg

Källa: www.traguiden.se/Anvisningar och produktion/Ytbehandling med underhåll/Ytbehandling med underhåll 
- generellt/Översikt - färger och träskydd. Tabell 1

Tabell 4.2 Egenskaper för färger till toppmålning. Egenskaper anges med fem 
klasser varav 5 är högst och 1 är lägst. Egenskaperna kan variera med 
skickttjocklek, pigmenttyp, produkt, appliceringsteknik m.m.

Egenskap Slamfärg Linoljefärg Lasyrfärg Täcklasyrfärg Alkydoljefärg Akrylatfärg
Fuktskydd 1) 1 5 2-3 3-4 5 4-5
UV-Skydd 4-5 5 2-3 3-4 5 5
Mekaniskt skydd 2-3 4-5 2-3 3-4 5 4-5
Glansbeständinghet 1 1 2 3 3 5
Kulörbeständighet 3 1 3-4 2-3 3 5
Motstånd mot nedsmuts-
ning

2-3 5 2-3 2-3 5 3

Vidhäftningsförmåga 2 5 2-3 4-5 5 5
Kort torktid 5 1 5 5 3 5
Små fuktrörelser 1 5 3 4 5 5
Lätt att applicera 5 4-5 4-5 4-5 4-5 5

Källa: www.traguiden.se/Anvisningar och produktion/Ytbehandling med underhåll/utförande utvändigt/Färg-
system - utvändigt trä/Tabell 1

1) Siffrorna för ”Fuktskydd” i tabell 4.2 anger respektive färgtyps förmåga att förhindra vatten att tränga in i det underlig-
gande träet. Fukttillståndet i en konstruktion beror i huvudsak på balansen mellan färgens förmåga att förhindra vattenin-
trängning och dess förmåga att tillåta inträngt vatten att avdunsta. denna balans är inte alltid lätt att beräkna då den beror 
på många olika faktorer som samverkar på ett komplicerat sätt. Oftast tillåter färger med lågt värde på fuktskydd att inträngt 
vatten även lätt kan avdunsta genom färgskiktet och därigenom skapa en acceptabel fuktbalans.

Tabell 4.1 Nymålning av träfasader, sammanställning av olika målningssystem

4.10 Sammanställning, val av färgsystem
Val av färg för färdigmålning görs efter de estetiska och 
andra egenskaper man värderar högst för den målade 
ytan. Tabellerna visar sammanställningar som kan vara 
till hjälp för att välja färgtyp.
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Ytbehandling

Tabell 4.3 Färgkombinationer vid ommålning av träfasader.

Befintlig färg Ommålningsfärg
Linoljefärg Alkydoljefärg Akrylatfärg Slamfärg Lasyrfärg

Linoljefärg

Alkydoljefärg

Akrylatfärg

Slamfärg

Lasyrfärg

Kombinationsmöjligheter: Lämplig Möjlig Olämplig
Förbehandling och grundning av trärena ytor görs enligt tabell 4.1.

Viktigt att tänka på: Målningsarbeten

Målningsarbetet bör utföras:
• Under perioden maj till september
• När det är varmare än +7°C
• När det inte är alltför starkt solsken
• När det inte regnar
• När det inte finns risk för nattfrost eller dagg

Viktigt att tänka på: Besiktningar och renoveringar

Vid besiktning och renoveringsarbete: 

• Kontrollera täthet och sprickor i och mellan bräder.
• Kontrollera spikning, skruvning.
• Grundmåla innan montering.
• Skydda ändträ med olja och grundmålning.
• Anpassa ytbehandlingen till varje enskild  fasadsida

Mer att läsa:
AMA Hus 11, Svensk Byggtjänst, 2011
Beväxning på målade träfasader utomhus, SP Rap-
port 2009:11, Ekstedt, Jan; Karlsson, Alf
Fukt i trä för byggindustrin – fuktegenskaper, krav, 
hantering och mätning, B. Esping; J-G Salin; P. Bran-
der, SP Trätek, Publ. Nr. SP INFO 2005:24, 2005
Kemikalieinspektionen, www.kemi.se
Linoljefärg utomhus: arbetsanvisningar, tekniska 
och kemiska grunder, ekonomi. P Baeling; H Claesson; 
J Ekstedt; B von Haslingen; S O Hjorth; M Johansson; H 
Kjellberg; B Larsson; K Åkesson, Formas, 2004
Miljöguide vid val av byggnadsfärger, Sveff, 2005
Måla rätt utomhus, Sveff, 2004
SS-EN 14298:2004 Sågat virke – bedömning av tork-
ningskvalitet
Sveriges Färgfabrikanters Förening, Sveff, www.sveff.
se
Tillman: Tillståndsvärdering av målat trä utomhus – 
en manual, SP Rapport 2011:65, Ekstedt, Jan; Karlsson, 
Alf
TräGuiden, www.traguiden.se, Skogsindustrierna
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5. Hantering och lagring
Hantering och lagring av trämaterialet kan ha avgörande 
betydelse för fasadens beständighet. 

Panelbräder ska lagras så att de hela tiden är väl skyd-
dade mot nederbörd, sol, smuts och markfukt om de inte 
ska monteras direkt efter leverans. 

5.1 Lagring på arbetsplatsen
Bra underlag för lagring är asfalt eller grov makadam 
där risken är liten att jord och smuts kan stänka upp på 
virket. 

Virke som är torkat på sågverket levereras i paket där 
virkesstyckena ligger tätt sammanpackade och hålls 
samman med plast- eller stålband. För sammanhållning-
en finns så kallade bindströn inlagda på två–tre nivåer. 

När trävarorna levereras till byggarbetsplatsen ska de 
vara paketerade, bandade, märkta och täckta med väder-
skyddande material. Ett paket med oskadat emballage 
är det bästa lagringssättet för virke och ska inte brytas 
förrän omedelbart före användningen.

Om emballaget är skadat och har utsatts för väta ska 
paketet brytas, fuktkvoten kontrolleras och virket ges 
möjlighet att torka. Det kan ske genom att ströläkt pla-
ceras mellan varje lager så att luft kan cirkulera mellan 
virkesstyckena. Ett ströat paket ska placeras luftigt och 
täckas. Under en kort tid kan en presenning ligga direkt 
på virkespaketet, men ska inte täcka ända ner till mar-
ken. Om virket lagras längre tid än en vecka bör man 
ventilera mellan virke och presenning. Genomskinligt 
täckmaterial ska inte användas. Om det skulle gå hål i 

Hantering och lagring

Viktigt att tänka på vid lagring

Paneler ska lagras 
• Väderskyddade under tak eller en presenning
• Aldrig direkt på marken, de måste pallas upp
• Aldrig varmt inomhus så att de kan torka ut och bli

skeva

Viktigt att tänka på:

• Använd tillräckligt stort antal underslag för att pa-
nelen inte ska böjas (beror på virkesdimension och 
storlek), minst 3 st/paket

• Placera paketen i skugga, inte i starkt solljus under-
vår/sommar/höst

• Luft ska kunna cirkulera runt om virkespaketen
•  Avståndet mellan mark och virke ska vara minst 

300 mm

Mer att läsa:
Fukt i trä för byggindustrin - fuktegenskaper, krav, han-
tering och mätning, B Esping; J-G Salin; P Brander, SP 
Trätek, Handbok, SP INFO 2005:24, 2005
Fukt i trä för byggindustrin - Kom ihåg om fuktegenska-
per, krav, hantering och mätning, SP Trätek Kontenta, SP 
INFO 2006:24 
Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lag-
ring, Svenskt Trä, 2012
TräGuiden, www.traguiden.se, Svenskt Trä 

täckmaterialet kan enskilda bräder fuktas lokalt och bör 
fuktkontrolleras, och eventuellt torkas. 

Vid mottagning av en virkesleverans bör mottagaren 
kontrollera fuktkvot genom stickprov med elektrisk 
fuktkvotsmätare för att i efterhand kunna verifiera hur 
fuktkvoten har utvecklats. Vid leverans ska virket hålla 
avtalad fuktkvot.

Lagring av virkespaket vid sågverk innan transport till 
byggarbetsplats. Foto: Gösta Wendelius.

Tältskydd på arbetsplatsen vid lagring och montage 
skyddar trävirket. Foto: Leif Åberg.
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Konstruktionsutformning

Viktigt att tänka på för konstruktionsdetaljer 
i fasaden är:

• Skydda ändträ
• Avstånd till mark
• Ventilation och möjlighet till uttorkning
• Infästning
• Elementskarvars utformning

6. Konstruktionsutformning
Traditionellt har träfasader platsbyggts. Utvecklingen 
går alltmer mot prefabricerade hus och väggelement där 
fasadpanelen monteras i fabrik. Detaljerna vid t ex hörn 
och anslutningar ska då utformas så att de klarar trans-
port och montage. Det är också viktigt att få tillräckligt 
överlapp vid skarvning av vind- och diffusionstätande 
skikt för att uppnå god täthet. Det medför att utform-
ningen av vissa konstruktionsdetaljer styrs av om det 
är prefabricerat eller platsbyggt. Se även kapitel 11 om 
skarvar och övergångar.

Panel ska monteras på spikläkt så att det blir en venti-
lerad luftspalt, minst 25 mm, bakom panelen. För höga 
hus kan särskilda detaljer krävas med hänsyn till brand-
krav, se även kapitel 7. Störst risk för fuktskador på 
träpanel uppstår vid ändträ, sammanfogningar, motlig-
gande träytor (ytkontakt), samt spikning och skruvning. 
Utformningen av dessa delar ska beakta träets fuktrö-
relser, minimera dimensions- och formförändringar och 
undvika sprickbildning. Träet kan skyddas mot fukt t 
ex genom att regnvatten avleds, exponerade ytor lutas, 
smala spalter och hålrum undviks. Detaljutformningen 
bör även ge åtkomst för underhåll och ommålning.

Nedåtvänt ändträ på stående panel kan kapas rakt eller 
snedsågas (så kallad droppnäsa). Avstånd till mark bör 
generellt vara 300 mm och spikning/skruvning inte utfö-
ras närmare ände än 100 mm för att undvika fuktskador 
och sprickor.

Uppåtvänt ändträ bör täckas med en dropplist eller plåt-
bleck.

Ändträ vid avslut och skarvar t ex mot fönster och bleck 
är känsligt mot fukt och kräver bra konstruktiv utform-
ning och noggrann behandling.

6.1 Paneltyper
Panel fästs på spikläkt så att det blir en ventilerad luft-
spalt på baksidan. 

Ibland förekommer ”öppen” panel, vanligen liggande, 

med så stora öppningar mellan bräderna att vattendrop-
par inte kan hållas kvar i springorna. Panelen medför 
risk att vatten tränger igenom, och det är viktigt att väg-
gen bakom tål vattenstänk och att vatten kan ledas ut vid 
fönster och sockel. 

Den vanligaste panelen är ”tät” panel, som utförs med 
så små springor att vatten som rinner på väggens utsida 
inte ska kunna tränga in.

Panelbräder och limträpaneler kan monteras stående, 
liggande eller diagonalställda. De olika riktningarna 
kan också kombineras för att variera fasadytan. Stående 
panel är traditionellt vanligast i Sverige, medan liggan-
de panel är vanlig till exempel i Norges kustområden. 
Båda montagemetoderna har fördelar och nackdelar, 
men båda fungerar bra om detaljerna vid anslutningar 
och övergångar utförs på rätt sätt. 

Stående panel har fördelen att vatten rinner av bra ver-
tikalt längs bräderna, men nackdelen är att nedåtvänt 
ändträ mot mark är känsligt för stänk från marken och 
kräver noggrann behandling. Stående panel är sämre 
mot slagregn, då den ofta med tiden får springor och 
sprickor där vatten kan sugas in. Extra vertikala reglar 
krävs för att få bra luftning bakom en tät panel och panel 
utsatt för slagregn.

Liggande panel har fördelen att den inte har uppåt- eller 
nedåtvänt ändträ som är känsligt för vatten, och det är 
relativt enkelt att byta ut en liggande bräda i väggens 
nedre del vid eventuell skada. Vid slagregn rinner vatt-
net av bra och vertikala spikreglar bakom panelen ger 
bra luftning. En nackdel med liggande panel är att vat-
ten kan stanna kvar i horisontella ojämnheter, springor 
och sprickor. Panelens utformning är därför viktig för att 
undvika rörelser och skador.

6.2 Skivor
Skivor monteras mot vertikala eller horisontella träläkt. 
Det förekommer även system med läkt och profiler av 
stål och aluminium, se kapitel 6.6. Vertikala träläkt fästs 
i stående väggreglar och horisontella läkt ska fästas mot 
vertikala luftningsläkt eller distansplattor. Det är viktigt 
att det finns en ventilerad luftspalt bakom skivorna. Av-
ståndet mellan läkten bestäms av skivans typ och tjock-
lek enligt tillverkarens rekommendationer. 

Skarvar mellan skivor ska alltid utföras med ett mellan-
rum som är anpassat till skivornas typ och dimension 
så att skivorna kan röra sig på grund av fuktvariationer 
och så att kanterna är åtkomliga för underhåll. Avstån-
det mellan skivorna ska motsvara skivtjockleken dock 

20



Konstruktionsutformning

minst 10 mm. Vertikala skarvar utförs öppna eller med 
täckande läkt eller list av plåt eller aluminium som skru-
vas över fogen. Horisontella skarvar utförs med fasade 
skivkanter eller med särskilda plåtbleck som skyddar 
underliggande skiva.

Horisontell skarv mellan treskiktsskivor, där skivorna har 
fasad kant för att undvika vatteninträngning.  
Foto: Andreas Falk

Skarvning av rödmålade fasadskivor av trä. 
Foto: Hans Holmberg

Skivorna kan fästas med självborrande skruv med för-
sänkt huvud. Alternativt kan skruvar med runt eller 
ovalt huvud användas. Hål för dessa bör förborras 1 
mm större än skruvens innerdiameter. Området närmast 
skruven ska behandlas med en penetrerande grundolja 
för att förhindra vattenupptagning i skivan. 

6.3 Knut- och foderbräder 
Knutbräder vid ytterhörn samt foder runt fönster och 
dörrar utformas av bräder med finsågad yta, med tjock-
lek 22 mm och bredd 120-145 mm eller bredare.

Enligt AMA Hus ska virke till foder, lister och knutbrä-
der utomhus vara fullkantigt. Sammanfogningar i vinkel 
ska utföras med passning. Överkant på horisontala foder 
och lister ska snedskäras med fall utåt samt täckas med 
lutande stödläkt av trä, som täcks med droppbleck. Upp-
åtvänt ändträ ska täckas.

Virket kan spikas i sicksack, ca 20 mm från vardera kan-
ten. Centrisk spikning är vanligare, speciellt för smala 
bräder.

6.4 Spikreglar och spikläkt
Träpaneler ska fästas till särskilda spikreglar, hyvlade 
med tjocklek 28-45 mm och bredd 45-70 mm. Dimen-
sionen på spikreglarna ska vara tillräcklig för att klara 
infästning av panelbräder och ge möjlighet till luftning. 

Man ska utforma fasaden så att vatten som tränger in i 
panelen kan ta sig ut i den bakomliggande luftspalten. 
Avstånd för luftning bakom panelen bör vara minst 25 
mm. Luftningen av panelen beror dock på konstruktion 
och ytbehandling. En panel som är obehandlad eller yt-
behandlad med slamfärg torkar ut även genom framsi-
dan och dessutom bildas springor som tillåter uttorkning 
bättre än med en tät ytbehandling.

Liggande panel ska fästas till stående spikreglar, vilket 
ger luftning bakom panelen.

Stående panel ska fästas på horisontella reglar. De ho-
risontella reglarna ska utföras med tillräckliga dimen-
sioner för att bära mellan de stående väggreglarna. Om 
den horisontella spikregelns översida utförs med lutning 
ut från väggen kan risken minska att vatten tränger in i 
väggkonstruktionen bakom. 

Luftningen i vertikal ledd för stående lockpanel till-
godoses av mellanrummet mellan bottenbräderna. För 
stående lockpanel i slagregnsutsatta lägen samt för stå-
ende lockläkts- och spontad panel är det lämpligt att 
mellan spikläkt och vindskydd fästa vertikal luftnings-
läkt eller distansplattor av t ex 8 mm board avsedd för 
utomhusbruk för att säkra luftningen och hindra vatten 
på spikläktens ovansida att tränga in i och skada vägg-
konstruktionen. Spikreglar på distanser bör ha tjocklek 
minst 34 mm.

6.5 Spikar och skruvar
Spikning är det vanligaste sättet att sammanfoga trä i 
byggnader. Det finns en mängd olika spiktyper och 
kvaliteter. Trådspik används vanligen vid platsbygge, 
medan byggindustrin mest använder maskinspikning 
där spikarna kan ha olika utförande med räfflor, kammar 
eller kilar för att få bra utdragshållfasthet.

Skruvar kan också användas. Fördelen kan vara att brä-
derna går att demontera enkelt, att skruvarna inte kryper 
ut med tiden och att risken att virket spricker vid virkes-
ändar minskar med självborrande skruv. Nackdelen är 
att de är dyrare och mer arbetskrävande. Det är också 
risk för att skruvarna dras in för långt så att virket ska-
das.
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Spikar, skruvar och byggbeslag i ytterväggar ska 
vara rostskyddade. De bör vara varmförzinkade för 
att ge lång livslängd och inte förorsaka rostgenomslag 
genom ytbehandlingen. I särskilt fuktiga lägen och vid 
använd-ning av t ex lärk, Western red ceder 
(Thuja) eller impregnerad panel, samt vid 
obehandlad panel och ytbehandling med järnvitriol, 
rekommenderas rostfri eller syrafast spik och skruv. 
Utdragshållfastheten för t ex rostfri spik beror på 
dimension och spiktyp.

Infästningar ska kontrolleras för vindlast, det är speciellt 
viktigt att dimensionera infästningar i utsatta lägen t ex 
vid hörn på höga byggnader.

Spikarna bör vara så långa att de tränger in minst 34 mm 
i spikregeln men längden anpassas efter spiktyp och re-
gelns tjocklek. Vid tunnare regel anpassas spiklängden. 
Spikarna får inte vara så långa att de skadar vindskyddet 
bakom spikregeln. Enkelspikning ska eftersträvas. Spik-
ningen ska göras så att bräderna tillåts svälla och krym-
pa och ska därför inte gå genom två bräder så att dessa 
hindras att röra sig i förhållande till varandra. 

Spikarna bör inte slås närmare kanten än 20 mm. Vid 
spikning närmare brädände än 100-150 mm förborras 
bräderna för att undvika sprickor eller används självbor-
rande skruv. Alternativt kan spikspetsen stukas, så att 
träets fibrer skärs av och spiken inte spräcker virket lika 
lätt.

Spikning ska utföras så att spikarna blir väl inslagna i 
virket men de ska inte gå så långt in i virket att fibrerna 
går sönder. Vid maskinspikning ska spikpistolen ställas 
in noggrannt och anpassas till virkets hårdhet. Det är 
viktigt att kontrollera att spikkraften blir den rätta så att 
det inte bildas gropar där vatten kan samlas och ge fuk-
tinträngning på grund av att färgskiktet slås sönder och 
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träfibrerna exponeras. Eventuellt kan spikkraften ställas 
efter lägsta virkeshårdheten, och spikinträngningen se-
dan justeras för hand med ett hammarslag i de hårdare 
bräderna.

Inslagning av spik. Mittersta spiken är rätt spikad, vänstra 
spiken är inslagen för långt så att träfibrerna har ska-
dats,högra spiken är inte tillräckligt inslagen.  
Foto: Göran Forsberg.

Skruvning av plywoodskiva med försänkt huvud, respektive 
runt huvud. Foto: Joakim Norén

6.6 Beslag
Det finns infästningssystem med beslag för dolt monta-
ge av skivor. Beslagen fästs på baksidan av fasadbekläd-
naden vilket ger en opåverkad framsida utan spik- eller 
skruvhål. Beslagen tillverkas oftast i höghållfast alumi-
nium eller rostfritt stål.

Mer att läsa:
Beständiga träfasader. Trätek Kontenta 9608046, 1996  
AMA Hus 11. Svensk Byggtjänst, 2011
Träbaserade fasadskivor. SP Trätek Kontenta. SP 
INFO 2006:30
Träfasad i långtidstest. Trätek Kontenta 0010037, 
2000
TräGuiden. www.traguiden.se, Skogsindustrierna
Trä utomhus. Trätek Kontenta 9806042, 1998
Utformning av träfasader. Trätek Kontenta 0011047, 
2000  

Exempel på infästningsbeslag för dold infästning av fasadskivor
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Brandskydd

7. Brandskydd
Fasadmaterialet får enligt Boverkets byggregler inte bi-
dra till att brand kan spridas vertikalt längs fasaden. 

I byggnader med mer än 2 våningar ska ytterväggar ut-
formas så att avskiljande funktion mellan brandceller 
upprätthålls, brandspridning inuti väggen begränsas, 
samt så att risken för brandspridning längs med fasady-
tan och för personskador till följd av nedfallande delar 
av ytterväggen begränsas. Fasadprovning av ytterväggs- 
konstruktioner och fasadbeklädnader kan utföras enligt 
särskild provningsmetod.

Träfasader kan ur brandsynpunkt användas utan be-
gränsning i byggnader med upp till två våningar. Träfa-
sader tillåts även för sprinklade hus upp till 8 våningar 
om nedersta våningen har obrännbar fasad. Sprinkling 
av bostäder (och andra lokaler) förhindrar övertändning 
av rum och därmed flammor ut genom fönster som kan 
sprida branden längs fasaden till våningar ovanför eller 
till takfoten. Så kallade boendesprinklers främsta upp-
gift är dock att rädda liv genom att skydda mot över-
tändning av bostaden vid brand, oberoende av fasadma-
terial. De flesta bränder i byggnader startar inomhus.

Brandspridning inom en byggnad och till närliggande 
byggnader ska förhindras. Brand kan spridas på flera 
sätt inom en byggnad t ex längs utvändiga ytor, från 
fönster till fönster, horisontellt vid balkonger och loft-
gångar eller i luftspalter i fasadbeklädnader. Takfoten är 
också en viktig detalj för brandspridning, och vid ytter-
väggar som möts i innerhörn ställs krav på brandklas-
sade fönster. Brandspridning till närliggande byggnader 
beror framförallt på utformning av fönster, takfot, venti-
lationsöppningar, luftspalter, verandor, terrasser, tak och 
beklädnader. Byggnader kan även utsättas för påverkan 
från brand som startat utanför byggnaden, t ex från fyr-
verkerier eller anlagda bränder i bilar eller soptunnor. 
Riskerna vid utvändig antändning är dock små eftersom 
brandspridning upp längs fasaden är relativt långsam.

För höga hus som inte är sprinklade finns olika sätt att 
använda träpanel i fasaden, t ex med brandskyddad trä-
panel, brandklassade fönster, automatiska fönsterluckor, 
flamskärmar över fönster eller avbrott i träpanelen. Trä i 
fasaden kan t.ex. placeras mellan våningarnas fönsterra-
der eller mellan fönstren i samma våning. 

Det finns brandklasser för ytskikt. Euroklasser A-F an-
vänds för CE-märkning, där A innebär obrännbar och 
F ingen brandklass. Dessutom anges rökklass (s) och 
droppklass (d). Produkter med känd funktion kan klas-
sificeras som grupp utan individuell provning. Det gäl-

ler för bl a ventilerad fasadpanel som har brandklass 
D-s2,d0. Brandskyddsbehandlade träprodukter måste
däremot provas individuellt och brandklass redovisas av
tillverkaren. Det finns även ett europeiskt system med
K-klasser för beklädnaders brandskyddande förmåga,
och t ex massivträskiva samt träpanel med not och spont
uppnår klass K2.

7.1 Brandskyddad träpanel
Förbättrade brandegenskaper, t ex klass B-s1,d0, kan 
uppnås med brandskyddsbehandling. Brandskydds-
behandlad träpanel kan vara ett alternativ för hus utan 
sprinkler, men den ska ha dokumenterad väderbestän-
dighet för utomhusanvändning. Brandskyddets bestän-
dighet kan klassificeras i bruksklasser med hänsyn till 
avsedd användning inomhus eller utomhus. För fasader 
gäller bruksklass EXT (utomhus) som inkluderar prov-
ning av fukttålighet och beständighet. 

Trä kan brandskyddsbehandlas med tryckimpregnering 
med brandskyddsmedel eller grundmålning med brand-
skyddsfärg. För utomhusbruk på träfasader ska brand-
skyddsbehandlad träpanel ytbehandlas med en skyddan-
de målning som är kompatibel med den brandskyddande 
produkten och som inte heller försämrar brandegenska-
perna.

7.2 Brandstopp i luftspalten
Brandspridning i dolda utrymmen såsom hålrum i väggar 
och ventilationsöppningar i fasader är svåra att upp-
täcka och släcka. Brand i hålrum i väggbeklädnaden 
klättrar uppför fasaden och brandstopp är därför viktiga i 
dolda utrymmen för att begränsa brandspridning. 

Brandspridningen i en luftspalt bakom en fasadbe-
klädnad kan ske snabbare än på fasadytan eftersom 
luftspalten ventileras för att undvika fuktproblem. Brand 
kan därför spridas från luftintaget i nederkanten till 
luftuttaget i överkanten vid taket.
Luftspalten bakom fasadpanelen ska i byggnader med 
fler än två våningar avgränsas vid brandcellsgräns, och 
ska utformas så att risken för dold brandspridning bak-
om fasaden minskas. För att förhindra brandspridning i 
vertikala luftspalter bakom träpanel ska luftspalten tätas 
med perforerade horisontella stålplåtar som är osynliga 
från utsidan, se bilder, eller synliga täta brandstopp som 
monteras som horisontella skarvar enligt kapi te l  8.5 
eller 9.5. Plåtarna placeras vid nedre änden av fas-
aden samt ovanför fönster och mellan våningar.
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Mer att läsa:
BBR, Boverkets byggregler. Boverket 2011, www.
boverket.se
Boendesprinkler www.boendesprinkler.info
Boendesprinkler räddar liv. Erfarenheter och brand-
skyddsprojektering med nya möjligheter. B Östman; 
M Arvidson; F Nystedt, Trätek Publikation 0202007, 
2002
Brandskydd, Byggvägledning 6. En handbok i an-
slutning till Boverkets byggregler. B Backvik; T Fager-
gren; H Genberg; H Ohlson. Svensk Byggtjänst, 2006
Brandskyddat trä, www.brandskyddattra.info
Brandsäkra trähus. Version 3. Nordisk-baltisk kun-
skapsöversikt och vägledning. Handbok SP Trä, SP 
RAPPORT 2012:18
Bruksklasser för brandskyddat trä inomhus och 
utomhus. SP Trätek Kontenta, SP INFO 2006:26
Fire safety in timber buildings – Technical Guideline 
for Europe. SP Report 2010:1, SP Trätek 20102, ISBN 
978-91-86319-60-1

Perforerad 
stålplåt

Dolt brandstopp i luftspalten bakom träfasaden.

Installation av brandstopp ska kontrolleras under 
byggnadsarbetet, och det är viktigt att 
entreprenören har god egenkontroll och följer 
kontrollplaner för utförandet. Dolda brandstopp 
kan inte kontrolleras i efterhand om inte panelen 
demonteras.

Brandstopp av  perforerad stålplåt.

Sexvånings trähus, Inre hamnen, Sundsvall, Träfasader 
kunde användas eftersom husen har boendesprinkler 
installerade. 
Foto: Anna Pousette
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8.1.2 Stående panel med lockbräder
Stående panel med lockbräder är numera vanligast. Den 
har fördelen att samma bräddimension kan användas till 
hela fasaden, både till bottenbräder och till lockbräder. 
Bottenbräder kan dock eventuellt göras något tunnare, 
eftersom deras deformation till viss del förhindras av 
lockbräderna. 

Panelen tillverkas av två lager förskjutna panelbräder 
med:

• bottenbräder, tjocklek ≥ 22 mm, bredd ≤ 145 mm,
     spikas centriskt.

• lockbräder, tjocklek ≥ 22 mm, bredd ≤ 145 mm,
     dubbelspikas.

Lockbräder ska sättas upp med minst 20 mm överlapp 
på vardera av de två underliggande bräderna. Lockbrä-
dan får inte spikas fast i bottenbrädan, det är viktigt att 
brädorna kan röra sig i förhållande till varandra.

8. Stående panelbräder
Stående paneler utförs vanligen som lockläktpaneler el-
ler som lockpaneler. De kan även utföras med stående 
profilerade bräder, se Bilaga E. Bräderna ska spikas till 
horisontell spikläkt. Se även kapitel 6.4 Spikreglar och 
spikläkt. Ändträ vid avslut t ex mot fönster och nedtill 
mot mark är känsligt för fukt och kräver bra 
konstruktiv utformning och noggrann behandling.

8.1 Exempel på stående paneler 

8.1.1 Stående panel med lockläkt (ribb)
Stående panel med lockläkt används traditionellt på äld-
re trähus, och tillverkas av:

• ytterpanelbräder eller spontad ytterpanel, tjocklek
≥ 22 mm, bredd ≤ 170 mm, spikas centriskt

• lockläkt över skarvarna, dimension bestäms med
hänsyn till utseendet, minst 16 x 45 mm, spikas cent-
riskt.

Lockläkt ska sättas upp med minst 20 mm överlapp på 
vardera av de två underliggande bräderna, d v s minsta 
bredd är 45 mm.

8.1.3 Stående panel med omvänd lockläkt
Stående panel med omvänd lockläkt används ibland till 
fasader och tillverkas som lockpanel, men med smalare 
bottenbräder.

Panelen tillverkas av två lager förskjutna panelbräder 
med 

• Smala bottenbräder, tjocklek 16-22 mm, bredd
≤ 75 mm, spikas centriskt, eller så att spikarna döljs
av lockbräderna.

• Lockbräder, tjocklek ≥ 22 mm, bredd ≤ 145 mm,
dubbelspikas.

Lockbräder ska sättas upp med minst 20 mm överlapp 
på vardera av de två underliggande bräderna.
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8.1.4 Stående profilerad panel
Stående profilerad panel tillverkas av spontad eller fal-
sad panel med tjocklek ≥ 22 mm. Spontad panel ska ha 
tillräckligt stor not och spont så att panelen klarar att ta 
upp fuktrörelser i träet. Falsad panel ska ha överlappning 
minst 18 mm. Vid stående panel bör båda kanterna vara 
lika, d v s ha antingen raka eller fasade kanter. Spontad 
eller falsad panel med bredd  ≤ 120 mm enkelspikas. 
Den kan spikas dolt. Bredare bräder dubbelspikas. 

8.2 Konstruktionsdetaljer
Här visas detaljer på hur anslutningar och övergångar 
kan utföras för att få en hållbar träfasad.

8.7 Anslutning
över fönster/dörr

8.8 Anslutning 
under fönster

8.6 Hörn 8.4 Anslutning 
mot sockel

8.9 Anslutning  
sida fönster/dörr

8.3 Anslutning
mot takfot

8.5 Horisontell skarv

8.3 Anslutning mot takfot

8.3.1 Anslutning mot inklädd takfot
Panelen dras upp till takstolen och fästs till spikregel. 
Regeln bör vara tillräckligt bred eller placeras så att till-
räckligt avstånd till panelbrädans ände erhålls för spik-
ningen, alternativt förborras bräderna för att undvika 
sprickor.

8.3.2 Anslutning mot öppen takfot
Panelen dras upp till takstolen och fästs till spikregel. 
Ovanför panelen mellan takstolarna spikas en horison-
tell bräda, men minst 50 mm lämnas öppet för luftning. 
Alternativt kan panelen dras upp mellan takstolarna och 
avslutas minst 50 mm från takets undersida. 
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Snedkapad droppnäsa

Rakkapad droppnäsa

8.5 Horisontell skarv
Stående panel bör i största utsträckning utföras så att 
stumskarvning undviks. Skarvar kan utföras med 
längsgående droppbleck som skyddar underliggande 
fria brädände. Droppbleckets lutning bör vara minst 
14º (1:4). Blecket kan fästas bakom vindskyddet eller 
mot vindskyddsskivan under spikläkten, se figurer.
Skarv kan alternativt utföras på liknande sätt med 
lutande bräda istället för plåt. Brädan bör ha god 
kvalitet, av kärnved eller vara impregnerad. Brädan 
kommer ändå att behöva bytas ut någon gång, och 
passar därför sämre till skarvar på högre hus.
Om stumskarvar utförs ska brädernas ändar snedkapas 
och ytbehandlas. Skarvspringan ska vara så liten som 
möjligt. Skarv kan också utföras med överlappande 
paneler där den övre pa-nelen sitter utanför den undre.
Vid alla skarvar är behandling av ändträ med grundolja 
och ytbehandling av största vikt. Vill man undvika 
skarvar, kan man använda fingerskarvade panelbräder i 
långa längder, se kapitel 3.7.

Droppbleck fäst bakom vindskyddsskiva

Droppbleck fäst utanpå vindskyddsskiva

8.4 Anslutning mot sockel
Den nedersta spikläkten för ytterväggspanelen placeras 
så att avståndet från panelände till infästningen blir 
100-150 mm, alternativt görs regeln bredare. Det är 
lämpligt att förborra spikhålen vid brädändarna alterna-
tivt använda självborrande panelskruv för att minska 
risken för sprickor. 
Ytbehandling vid ändträ
Vid ändträ är behandling med grundolja och ytbehan-
dling av största vikt. Ändar kan kapas rakt eller sned-
kapas till droppnäsa. Det viktigaste är ytbehandlingen – 
att man kommer åt att måla om. Avståndet från panel-
brädernas nedre ände till mark bör vara minst 300 mm 
för att panelen inte ska bli utsatt för regnstänk från 
marken. Bräderna ska gå minst 30 mm nedanför sock-
elns överkant. En musspärr kan monteras vid neder-
kanten, se liggande panel, kapitel 9.4
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8.6 Hörn

8.6.1 Ytterhörn med knutbräder 
Ytterhörn med knutbräder utförs med bräder som spikas 
utanpå panelen. En knutbräda kan eventuellt ha en 
position som sista lockbräda eller lockläkt, och 
bottenbräderna anpassas till knutbrädans storlek. Knut-
bräderna spikas ihop i hörnet. 

8.6.2 Ytterhörn utan knutbräder 
Ytterhörn utan knutbräder har botten- eller lockbrädan fram-
dragen till hörnet. Bräderna spikas ihop i hörnet.

8.6.3 Innerhörn
Innerhörn utformas med botten- eller lockbrädan fram-
dragen till hörnet. Hörnet täcks med en list.

8.7 Anslutning över fönster och dörr 
Anslutning av fönster kan utföras med eller utan 
fönsterfoder. Smygbräder monteras mot fönsterkarm. 
Eventuella foderbräder och täcklister spikas. Dropp-
bleck monteras. Mellanrummet mellan droppbleck och 
panelände ska vara minst 20 mm. Spikregel för panelen 
placeras så att avståndet till panelände blir 100-150 
mm. I fönsteröppningens överkant snedsågas panel-
bräderna. 

Med foder

Utan foder
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8.8 Anslutning under fönster
Utformning och infästning av fönsterbleck ska ge en tät 
anslutning mot fönsterkarmen. Fönsterbleck monteras 
så att god lutning erhålls, minst 14 grader, men gärna 
mer. Mellanrummet mellan fönsterbleck och panelens 
övre ände ska vara minst 10 mm för luftning, men kan 
vid lockpanel stötta på kanten av lockbrädan. Vid 
annan panel kan särskild stöttning behövas, speciellt 
vid stora fönster.

Med foder

Utan foder

8.9 Anslutning mot sidan av fönster
och dörr
Vid dörr- och fönsterfoder kan ett foder med samma 
tjocklek som panelen användas. Vid lockpanel kan 
lockbräder ersätta de vertikala foderbräderna. De kan 
målas i annan färg för att markera fönstret. 

8.10 Exempel på fönsterinstallation

Med foder

Fönster med foder 

Smygbräda snedkapas för anpassning till 
fönsterbleckets lutning och avslutas 10 mm 
ovanför blecket

Utan foder
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Bildexempel

Byggnad med rundad fasad med stående panel. 
Foto: Carl Michael Johannesson.

Studentlägenheter, volymbyggda med stående panel. 
Foto: Anna Pousette.

Hus med stående panel.  
Foto: Carl Michael Johannesson.

Utbildningslokaler med stående, fingerskarvad panel. 
Foto: Karin Sandberg.

Lotsen, Ursviken, 5-våningshus med slamfärg. 
Foto: Anna Pousette

Tennishall, Södra Climate Arena, Växjö, rödmålad 
stående panel med horisontella dekorlister. 
Foto: Anna Pousette
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Bildexempel

Kårhuset, Skellefteå.  
Foto: Karin Sandberg

Sporthall, Campushallen, Skellefteå. 
Foto: Karin Sandberg

Entré till sporthall, stående panel med ribbor.  
Foto: Karin Sandberg.

Sexvåningshus byggt i trä. MFH Holzhausen Steinhausen, Zug.
Foto: Renggli AG, Sursee, Swtzerland

Villa  med stående panel. Behandlad med 
svartpigmenterad olja. Foto: Anna Pousette.

Obehandlad träfasad, Österrike  
Foto: Camilla Schlyter Gezelius
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9. Liggande panelbräder
Liggande panel kan utföras med ytterpanelbräder eller 
liggande profilerade bräder, se Bilaga E. Liggande pan-
elbräder ska spikas till vertikala spikreglar, se kapitel 
6.3 Spikreglar och spikläkt. 

9.1 Exempel på liggande paneler

9.1.1 Liggande förvandringspanel
Liggande förvandringspanel består av ytterpanelbräder 
som spikas med lutning över varandra, tjocklek ≥ 22 
mm, bredd ≤ 170 mm. De monteras med spik 30 mm 
från underkant. Spiken ska inte gå igenom den 
bakomliggande brädan. En extra horisontell läkt ska 
spikas bakom nedersta brädans underkant för att ge rätt 
lutning. Panelen ska sättas upp med minst 20 mm 
överlapp.

9.1.2 Fjällpanel
Fjällpanel är enkelfalsad och med profil så att den liknar 
förvandringpanel, och spikas som denna.

9.1.3 Stockpanel
Stockpanel  är en hyvlad ytterväggspanel som ibland an-
vänds för att likna en timmervägg. Den spikas som övrig 
profilerad panel.

9.1.4 Liggande profilerad panel 
Liggande profilerad panel består av spontade eller falsa-
de panelbräder med olika fasningar för att förstärka ho-
risontalverkan i fasaden, tjocklek ≥ 22 mm, bredd  ≤ 120 
mm. Spontad panel ska ha tillräckligt stor not och spont 
så att panelen klarar att ta upp fuktrörelser i träet. Falsad 
panel ska ha överlappning minst 18 mm. De monteras 
med spik 30 mm från brädans underkant.

Liggande panelbräder bör ha droppnäsa/rak underkant 
för att underlätta vattenavrinning.

Enkelfasspont Falsad enkelfas

Exempel på infästning
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9.2 Konstruktionsdetaljer
Här visas detaljer på hur anslutningar och övergångar 
kan utföras för att få en hållbar träfasad.

9.8 Anslutning
över fönster/dörr

9.9 Anslutning
under fönster

9.5 Horisontell skarv

9.7 Hörn

9.4 Anslutning 
mot sockel

9.6 Vertikalskarv

9.10 Anslutning 
sida fönster/dörr

9.3 Anslutning 
mot takfot

9.3 Anslutning mot takfot

9.3.1 Anslutning mot inklädd takfot
Panelen dras upp till takstolen. Underpanel på takfot 
dras fram mot panelen. 

9.3.2 Anslutning mot öppen takfot
Panelen dras upp mellan takstolarna och avslutas så att 
det finns 50 mm för luftning. Alternativt kan panelen 
dras upp till takstolen och då spikas en horisontell brä-
da mellan takstolarna. Minst 50 mm lämnas öppet för 
luftning.

9.4 Anslutning mot sockel
Det ska vara minst 300 mm mellan panel och mark för 
att inte vatten ska stänka upp på panelen. Panelen ska 
gå minst 30 mm nedanför sockelns överkant. Nederkan-
ten klyvs så att inte falsen är kvar. Det underlättar mål-
ning och minskar risken att falsen bryts av. Musspärr 
kan behövas för att förhindra möss att komma in bakom 
panelen. Den kan bestå av ett korrosionsbeständigt nät, 
alternativt av tunn läkt som täcker en del av öppningen, 
men minst 5 mm ska lämnas öppet för luftning. 
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9.5 Horisontell skarv 
Med liggande panel finns möjlighet att utföra 
horisontell skarv utan plåtbleck, genom att täcka 
med en bräda så att skarven blir osynlig i fasaden. 

Horisontell skarv t ex mellan väggelement eller 
vid brandsektionering kan också utföras med 
plåtbleck. Tillräckligt utrymme ska lämnas för 
luftning och ytbehandling av virket. 

Nederkanten klyvs på övre panelen, vilket 
underlättar målning. Alla skarvar ska behandlas med 
grundolja och ytbehandlas.

9.6 Vertikal  skarv 
En fasadpanel med stumskarvar kan få fuktin-
trängning vid brädändarna, och blir inte lika hållbar 
som panel skarvad med täckande läkt enligt 9.6.1. 
Alla skarvar ska behandlas med grundolja och 
ytbehandlas. Vill man undvika skarvar, kan man 
använda fingerskarvade panelbräder i långa längder, 
se kapitel 3.7.

9.6.1 Vertikal skarv med täckande läkt
Vertikal skarv med täckande läkt ger skydd åt panel-
brädernas ändar. Läkten ska spikas i mellanrummet 
mellan bräderna. Spikning närmare panelände än 
100-150 mm ska förborras för att undvika sprickor
vid ändträ.

9.6.2 Stumskarv vid regel
Stumskarvning av vanliga panelbräder kan göras vid 
spikläkt. Skarvarna sprids ut över fasadytan. Avståndet 
mellan stumskarvar i en brädas längdriktning ska vara 
minst 3 m. Stumskarvar i intilliggande bräder ska för-
skjutas minst 600 mm.

Skråspikning vid panelände ökar avståndet något till 
änden, men risken för sprickor blir ändå stor. Spikning 
närmare panelände än 100-150 mm bör förborras.

9.6.3 Skarv med ändspont mellan reglar
Stumskarvning kan även utföras med ändspontad panel, 
som kan skarvas mellan spikreglarna. Då undgår man 
spikning nära ändträ. Skarvarna sprids ut över fasadytan 
och skarvar i intilliggande bräder förskjuts med minst 
1200 mm per varv.

9.7 Hörn 

9.7.1 Ytterhörn med knutbräder
Vid ytterhörn med knutbräder dras panelbräderna fram 
till hörnet och täcks med knutbräder som sätts mot var-
andra i hörnet och spikas ihop.
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9.7.2 Ytterhörn utan knutbräder
Vid ytterhörn utan knutbräder kan panelbräderna dras 
fram till hörnet och sättas mot varandra och spikas ihop. 
10 mm lämnas öppet mellan panelbräderna i hörnet. 

Vanligare är att gera och passa bräderna. Det kan dock 
vara svårt att få gerning rätt utförd på arbetsplatsen. Den 
kräver hög precision. 

Alternativt utförande kan vara att låta panelbräderna 
stöta mot en eller två hörnribbor. Även detta kräver 
hög precision men är enklare än att gera. För skydd av 
ändträ kan hörnribborna utföras med spår eller urtag för 
brädernas ändar. Vid alla ytterhörn utan knutbräder ska 
ändträ ytbehandlas med grundolja och ytbehandlas före 
montage.

9.7.3 Innerhörn
Vid innerhörn dras panelbräderna fram till hörnet och 
sätts mot varandra och spikas till spikläkt. Väggvinkel 
ska täckas med list, alternativt kan bräderna geras eller 
profilsågas och passas. Alternativt lämnas 10 mm mel-
lanrum.

9.8 Anslutning över fönster och dörr  
Anslutning av fönster kan utföras med eller utan fönster-
foder. Smygbräder monteras mot fönsterkarm. Eventu-
ella foderbräder och täcklister spikas. Droppbleck mon-
teras. Mellanrummet mellan droppbleck och panelände 
ska vara minst 20 mm. I fönsteröppningens överkant 
snedsågas panelbräderna. Falsen måste dock finnas kvar 
för panel mellan fönster.

Med foder

Utan foder

35



Liggande panelbräder

9.9 Anslutning under fönster
Utformning och infästning av fönsterbleck ska ge en 
tät anslutning mot fönsterkarmen. Fönsterbleck mon-
teras så att god lutning erhålls, minst 14 grader (1:4), 
men gärna mer. Mellanrummet mellan fönsterbleck och 
panelens övre ände bör vara minst 10 mm för luftning. 
Eventuellt kan särskild stöttning under blecket behövas, 
speciellt vid stora fönster.

Med foder

Utan foder

9.10 Anslutning mot sidan av fönster 
och dörr
Fönsterfoder spikas utanpå panelen. Vid fönster 
utan foder avslutas panelen mot smygbrädan. 
Smygbräda snedkapas enligt kapitel 8.10.

Med foder

Utan foder

9.11 Exempel på fönster

Fönster med foder i vägg med liggande panel.
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Bildexempel

Flerbostadshus, Skellefteå. 
Foto: Karin Sandberg

Parkeringshus, Skellefteå. 
Foto: Anders Gustafsson

Idrottshall med liggande panel med Falu rödfärg. 
Foto: Karin Sandberg

Utbildningslokal med liggande panel. 
Foto: Karin Sandberg.

Bibliotek och samlingslokal. Skellefteå. 
Foto: Karin Sandberg.

Bostadshus, Ekorren, Skellefteå. 
Foto: Karin Sandberg.
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10. Limträpaneler
Limträpanel av lamellimmade panelbräder kan utföras 
liggande eller stående. De monteras mot vertikala res-
pektive horisontella spikläkt, se kapitel 6.3 Spikreglar 
och spikläkt. Dimensionering av läkt och infästningar 
görs för varje enskilt fall. För liggande panel bör avstån-
det mellan läktens nedre kant och panelens underkant 
vara ≥ 10 mm.

Panelen kan monteras med varmförzinkad trådspik eller 
självborrande rostfri skruv. 

• Avståndet  mellan spikarna längs panelen ska vara
≤ 1200 mm.

• Paneler med bredd ≤ 200 mm monteras med två spi-
kar tvärs panelen vid varje läkt.

• Paneler med bredd ≥ 300 mm monteras med tre spi-
kar vid varje läkt.

• Minsta avstånd mellan fästdon och panelkant ska
vara 20 mm eller enligt rekommendationer från till-
verkaren.

Konstruktionsdetaljer utförs i princip som för stående 
och liggande panelbräder.

Skarvar utformas så att vattenupptagning längs kanterna 
och i bakomliggande konstruktion förhindras. Stumfo-
gar får inte förekomma för stående panel, eftersom de 
förhindrar rörelser och medför risk för fuktupptagning 
på grund av kapillär sugning. 

Liggande panel tillverkas även med ändspont, vilket un-
derlättar montaget. Limträpanelen är så styv att vertikala 
stumskarvar kan utföras även mellan reglarna. Skarvar 
förskjuts minst 1,2 m per varv. Panelernas ändar ska all-

Liggande limträpanel behandlad med järnvitriol.  
Foto: Anna Pousette.

Liggande limträpanel  
Foto: Anna Pousette.

tid förseglas för att undvika fuktupptagning och sprick-
bildning närmast kant. Förseglingen kan till exempel 
bestå av en penetrerande grundolja och en täckande färg 
eller lack avsedd för trä utomhus.
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Skarvar och övergångar

11. Skarvar och övergångar
Trä i fasader kan kombineras med andra fasadmaterial, t 
ex tegel och puts. Det finns många system för t ex puts, 
och för putsdetaljer hänvisas till putsleverantörens an-
visningar.

Träfasader kan också varieras genom kombinationer av 
liggande, stående eller diagonalställda bräder, och olika 
typer av panelbräder och skivmaterial. 

När fasaden består av olika fasadtyper får man alltid 
skarvar och övergångar som ska utformas så att de blir 
snygga och hållbara. Även stora fasadytor med samma 
fasadtyp kan dock innebära behov av skarvar.

Arkitekter och konstruktörer bör vid projekteringen ta 
hänsyn till byggmetod för huset när det gäller stomme 
och fasad. Många gånger eftersträvas prefabricering, 
där så mycket som möjligt görs på fabrik. Väggele-
mentens utförande påverkar då skarvar och övergångar 
mellan olika delar, och vilka arkitektoniska uttryck som 
illustreras. 

11.1 Konstruktionsdetaljer
Här visas ett antal exempel på hur några anslutningar 
och övergångar kan utföras för att få en hållbar träfasad. 

Väggelement kan utföras som:
• Helbeklädda, med färdig fasadpanel från fabrik,

vilket innebär horisontella och vertikala skar-
var mellan elementen,

• Element utan beklädnad, där hela fasaden plats-
byggs, vilket innebär att synliga skarvar kan
undvikas,

• Delbeklädda, där största delen har panel från
fabrik, men där skarvar och vissa delar plats-
byggs, vilket kan ge få synliga skarvar.

11.3 Stående och 
liggande panel

11.2 Panelbräder och puts

11.2 Panelbräder och putsad fasad på 
ventilerad skiva

11.2.1 Horisontell skarv under panelbräder
Träpanelens avslutning och plåtbleckets infästning till 
väggen kan utföras på samma sätt som för en horisontell 
skarv i fasad med panelbräder. Plåtbleckets utformning 
anpassas till putstillverkarens anvisningar.
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Skarvar och övergångar

11.2.2 Horisontell skarv ovanför panelbräder
Träpanelens avslutning och plåtbleckets infästning till 
väggen kan utföras på samma sätt som för en horisontell 
skarv i fasad med panelbräder. Avslutning av putsen ut-
förs enligt putstillverkarens anvisningar.

11.2.3 Vertikal skarv 
Panelens ändträ ska inte gå mot putsen, utan träfasa-
den avslutas med en trälist. I fogen mot putsen läggs 
fogmassa, eller annat enligt putstillverkaren. Eventuellt 
kan putsen avslutas mot en aluminiumlist vid sidan av 
trälisten. Det viktiga för träpanelen är att skydda ändträ 
så att fuktinträngning undviks och att få bra fäste för 
spikreglar och panelbräder. Eventuellt kan extra reglar 
eller påsalningar i väggen behövas.

11.3 Stående och liggande panelbräder

11.3.1 Horisontell skarv
Horisontella skarvar mellan stående och liggande panel 
kan utföras med plåtbleck. Eventuellt kan spikreglarnas 
dimensioner anpassas för att få panelernas utsida att lin-
jera.

11.3.2 Vertikal skarv
Vertikal skarv kan utformas med en lockbräda eller läkt 
över skarven. Det viktigaste är att skydda ändträ och 
undvika att fukt kan tränga in, t ex vid slagregn.
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Skarvar och övergångar

Bildexempel

Liggande och stående panel. 
Foto: Karin Sandberg.

Anslutning av stående panel mot liggande bräda med 
lutande ovansida vid sockel. 
Foto: Karin Sandberg.

Idrottshall med stående och liggande panel. 
Foto: Karin Sandberg.

Företagshus med puts och liggande panel. 
Foto: Richard Svärd.

Kombination med putsfasad och träpanel. Råcksta, Stockholm. 
Foto: Lindbäcks bygg.

Gulmålad fasad med stående och liggande panel.
Foto: Karin Sandberg.
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Bilaga A. Virkessortering 

Krav på virkesegenskaper vid sortering av P-märkt panel



Bilaga B. Enskikts massivträskivor av barrträ (Limträpanel)
Krav på utseendesortering Utseendeklass A enligt SS-EN 13017-1

Massivträskivor – Utseendesortering – Del 1: barrträ

Särdrag Utseendeklass A 
Limning Inga öppna limfogar får förekomma 

Blandning av träslag Ej tillåtet 

Struktur, fibermönster Ytan skall vara slät och rätfibrig 

Pärlkvistar Tillåtet 

Fastvuxna friska kvistar Kvistdiameter: gran ≤30 mm, furu och lärk ≤50 mm 

Svartkvistar Enstaka tillåtet 

Plugg Enstaka naturpluggar är tillåtna 

Kådlåpor Enstaka kådlåpor ≤3x50 mm tillåtna 

Lagade kådlåpor Enstaka tillåtet 

Barkdrag Ej tillåtet 

Märg Enstaka, max 200 mm i längd tillåtet 

Tryckved Enstaka stråk tillåtet. 

Insektsangrepp Ej tillåtet 

Missfärgning Ej tillåtet 

Röta Ej tillåtet 

Splintved Tillåtet i furu. För lärk tillåts smala stråk 

Limfogens tjocklek Max 0,2 mm 

Ytans bearbetning Inga bearbetningsfel tillåtna 

Skivans kanter (vankant och urslag) Enstaka fel upp till 5 mm från skivkanten tillåts 

Strimlas bredd ≥18 mm, gäller inte strimla närmast kant 

Trästyckenas längd hos skivor med synligt 
kapade stavar 

≥150 mm 

Förklaringar

Pärlkvistar Liten vanligen mörkfärgad kvist <7 mm. Oftast kvist som inte ingår i kvistvarv. 

Svartkvistar Mörkfärgad kvist. Kvist med röta eller död kvist med svart missfärgning 

Naturplugg Plugg tillverkad av en gren med hela årsringar i ytan 

Barkdrag Bark innesluten i ved, oftast inväxt i samband med en skada på stammen 

Strimla Långsträckt trästycke, tjocklek 3-10 mm och bredd ≥25 mm 

Tryckved Ved som bildas hos barrträd på undersidan av grenar och lutande stammar 



Bilaga C. Flerskikts massivträskivor av barrträ 
Krav på utseendesortering Utseendeklass A enligt SS-EN 13017-1

Massivträskivor – Utseendesortering – Del 1: barrträ

Särdrag Utseendeklass A 

Limning Inga öppna limfogar får förekomma 

Blandning av träslag Ej tillåtet 

Jämnhet i färg och struktur Jämn färg och struktur 

Struktur Grov yta är tillåten 
Kvistar Fastvuxen rötfri kvist. Kvistdiameter: Gran  ≤ 40 mm. Furu och 

lärk ≤ 60 mm och enstaka svartkvistar tillåtna 

Plugg Naturpluggar är tillåtet 

Kådlåpor Enstaka kådlåpor ≤ 3x40 mm tillåtna 

Lagade kådlåpor Tillåtna 

Barkdrag Ej tillåtet 

Sprickor Enstaka ytsprickor tillåtet 

Märg Här och var, max 400 mm i längd tillåtet 

Tryckved Här och var tillåtet 

Insektsangrepp Ej tillåtet 

Missfärgning Ej tillåtet 

Röta Ej tillåtet 
Splintved 

Tillåtet i furu. För lärk tillåts smala stråk motsvarande 20 % av 
strimlans bredd 

Limfogens tjocklek Max 0,2 mm 
Ytans bearbetning Enstaka små fel tillåtna 
Skivans kanter (vankant och urslag) Enstaka små fel tillåtna 

Strimlas bredd ≥ 60 mm, gäller inte strimla vid skivkant 

Strimlans kanter Parallella 

Ändskarvning av strimlor 

Förklaringar
Svartkvistar Kvist med röta eller död kvist med svart missfärgning 

Naturplugg Plugg tillverkad av en gren med hela årsringar i ytan 

Barkdrag Bark innesluten i ved, oftast inväxt i samband med en skada på stammen 

Strimla Långsträckt trästycke, tjocklek 3-10 mm och bredd ≥ 25 mm 

Tryckved Ved som bildas hos barrträd på undersidan av grenar och lutande stammar 



Bilaga D. Plywood – Skivor med ytor av barrträ 
Krav på utseendesortering Utseendeklass II enligt SS-EN 635-3

Plywood – Utseendesortering – Del 3: barrträ

Kategori Utseendeklass II 
Karakteristika i trämaterialet 
Pärlkvistar Tillåtet 
Friska kvistar Diameter ≤ 50 mm 
Torrkvist eller delvis fastvuxen kvist Ej lagade: diameter ≤ 5 mm. Lagade: diameter ≤ 25 mm; högst 6st/m² 
Sprickor öppna 

Tillåtna om: Längd < 1/3 av skivans längd Bredd < 10 mm Antal ≤ 
3/m Alla sprickor med bredd >2 mm skall lagas 

Sprickor slutna Tillåtet 
Hål av insekter, maskar eller röta Hål av rötsvampar är ej tillåtet. Hål av insekter och maskar är tillåtna 

med en diameter < 3 mm vertikalt skivans plan till ett antal ≤ 10 st/m². 
Kådlåpor och barkdrag Tillåtet om de är ordentligt lagade. Största bredd 6 mm 
Kådstreck Tillåtet om ringa 
Fiberstörningar Tillåtet om ringa 
Missfärgning Tillåtet om den inte är framträdande 
Röta Ej tillåtet 
Övriga karakteristika Beaktas i den kategori som är mest liknande 
Defekter 
Öppna fogar Tillåtna om: Bredd ≤ 3 mm, Antal ≤ 1/m av skivans bredd. Fogar med 

bredd > 1 mm skall vara lagade 

Överlapp (hos fanér) Tillåtet: 1st/m² med längd ≤100 mm 
Blåsor Ej tillåtet 
Hål, intryckningar och bulor Tillåtet om ringa 
Skrovlighet Tillåtet om ringa 
Genomputsning Ej tillåtet 
Limgenomslag Tillåtet om ringa och strövis 
Främmande föremål Järn är inte tillåtet 
Lagningar: Pluggar och strimlor Obegränsat om de är ordentligt utförda 
Lagningar: Syntetisk Tillåtet med gränser enligt den kategori som mest liknas 
Kantdefekter Tillåtet  ≤ 5 mm från skivkant 

Andra karakteristika och defekter Beaktas i den kategori som mest liknas 

Förklaringar

Pärlkvistar Liten vanligen mörkfärgad kvist < 7 mm. Oftast kvist som inte ingår i kvistvarv 

Barkdrag Bark innesluten i ved, oftast inväxt i samband med en skada på stammen 



Bilaga E. Profiler och dimensioner för panelbräder 

Panelbräder tillverkas med dimensioner och profiler enligt standard SS 23 28 13 Trävaror – Spontat 
virke – Mått och SS 23 28 12 Trävaror – Trälister – Mått. I tabellen redovisas ytterpaneler enligt 
standard samt ett par profiler som också används. Tillåtna måttoleranser samt variation i fuktkvot kan 
påverka dimensionerna. Panelbräder som ska målas ska ha rundade eller fasade hörn för att ge 
tillräckligt färglager.

Grundmålad 
(rundade eller 
fasade hörn)



Bilaga E. Forts.



Bilaga F. Profiler och dimensioner för limträpanel 

För limträpanel finns ingen standard. I tabellen redovisas ytterpaneler som används för stående 
respektive liggande panel. Måttoleranser samt variation i fuktkvot kan påverka dimensionerna. 

Benämning Mått

a b c
tjocklek bredd Täckande bredd

Liggande 25 224 200
25 324 300

Stående 25 224 200

25 324 300



Denna handbok innehåller anvisningar för utformning av träfasader. 

Detta är version 2 av handboken, som uppdaterats och kompletterats 

med aktuell information. Handboken är baserad på befintlig kunskap 

om material, ytbehandlingar, brandskydd och konstruktionsdetaljer. 

Konstruktionslösningar för stående och liggande panelbräder, limträ-

panel och träskivor ingår. Förhoppningen är att handboken ska tjäna 

som hjälpmedel för alla som yrkesmässigt arbetar med att skapa vackra 

och funktionella träfasader. 

I handboksserien om utomhuskonstruktioner i trä ingår även: 

Trädäck, altaner och räcken 

Trästolpar, skärmar och staket

Träbalkonger

Träbroar
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