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Dimensionering och utformning för beständighet hos 
träkonstruktioner – ett pilotprojekt 
 
 
Sammanfattning 
Rubricerat projekt har haft som mål att genom en översyn av kunskapsläget etablera en 
kunskapsbas som kan användas vid utformning av ansökningar till större forskningsprogram 
både på nationell och på europeisk nivå. Med utgångspunkt från det nya regelverk som styr 
hantering av byggprodukter kan man förvänta ett stort behov av bättre dokumenterade 
materialegenskaper. Utifrån den projektplan som finns i ansökan har omdisponeringar gjorts 
främst med anledning av att tidpunkter för ansökningar till forskningsprogram kom tidigt 
under projektets gång. Den tänkta pilotstudien fyllde inte den ursprungligen tänkta funktionen 
eftersom den inte kunde vara klar och kunna utgöra underlag för ansökningar. Fokus för 
projektet har därför varit utformning av tre större ansökningar varav två beviljats, inventering 
av lämpliga modeller för dimensionering för beständighet samt att identifiera 
forskningsbehov. 
 
Det av Södras forskningsstiftelse finansierade projektet har möjliggjort för SP och LTH att 
vara aktiva i sökandet av nya projekt – projekt som gör det möjligt att flytta fram träs position 
som ett modernt och tillförlitlig byggnadsmaterial. För SPs och LTHs del är beloppet för de 
beviljade projekten i storleksordningen 40 miljoner kronor under fem år. 
 
Det bidrag som Södras forskningsstiftelse gett till projektet har varit av avgörande betydelse 
för de möjligheter som nu finns att göra en genomgripande insats på området. 
    
 
Inledning och bakgrund 
Syftet med det här redovisade projektet var enligt ansökan till Södras Forskningsstiftelse att: 
 

• Sammanställa en internationell state-of-the- art inom dimensionering och utformning 
för beständighet 

• Genomföra en pilotstudie av beräkningsmodell för beständighet och livslängd 
• Identifiera forsknings- och utvecklingsbehov inom de berörda områdena 
• Utarbeta en plan för vidare långsiktigt arbete samt en ansökan till EUs 7e ramprogram 

 
Jämfört med den projektplan som presenterades i projektbeskrivningen har en del 
omprioriteringar gjorts. Eftersom det yttersta syftet med projektet har varit att säkra en fortsatt 
finansiering för ett omfattande forskningsprogram inom aktuellt område har ansökningstider 
fått styra tidplanen. Redan under senhösten 2006 stod det klart att under våren 2007 skulle tre 
stora forskningsprogram utlysas; det nationella branschforskningsprogrammet, EUs sjunde 
ramprogram och WoodWisdom net. Målformuleringarna i aktuellt projekt passar in i alla tre 
programmen. Detta innebär att den i ansökningen nämnda pilotstudien som skulle användas 
som underlag för ansökningar inte kunde bli klar innan ansökningstiderna gick ut. Därför 
gjordes omprioriteringar i projektet. Istället fokuserar projektet på att komplettera den state-
of-the-art om konstruktionstekniskt träskydd som gjordes av Isaksson, Jermer och Edlund 
(2003) samt med en state-of-the-art om metoder och modeller som kan användas i ett större 
forskningsprogram.  
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Föreliggande rapport ger en sammanfattning av vad som utförts inom ramen för projektet. I de 
fall särskilda rapporter eller andra redovisningar gjorts görs explicita hänvisningar, och en 
fullständig förteckning över rapporter och andra dokument ges under rubriken Bibliografi 
nedan. 
 
 
Resultat 
 
State-of-the-art 
Denna del av arbetet har genomförts som två separata studier. Den ena behandlar 
konstruktionstekniskt träskydd och utgör en uppdatering av det arbete som presenterades i 
Isaksson, Jermer och Edlund (2003), se a) nedan. Den andra fokuserar på beräkningsmodeller 
för dimensionering med hänsyn till beständighet och livslängd samt dokumentering av olika 
parametrar som ingår kan ingå. Resultaten av den senare var tänkt att användas som underlag 
för en pilotstudie, se c) nedan. 
 
a) Konstruktionstekniskt träskydd 
Studien avseende konstruktionstekniskt träskydd som gjordes av LTH och SP för några år 
sedan (Isaksson et al. 2003) har gåtts igenom med avseende på uppdateringar. Det kunde 
emellertid konstateras att inget nytt av väsentlig karaktär när det gäller konstruktionstekniska 
lösningar från träskyddssynpunkt framkommit sedan rapporten blev klar år 2003. SP Trätek 
har under 2007 publicerat en handbok avseende konstruktionsteknisk utformning av 
träfasader (Pousette et al.2007). Givna rekommendationer bygger på känd praxis. 
 
Ett helt nytt problem som uppmärksammats under 2007 handlar om ytterväggar med 
trästomme och puts som fasadmaterial. En rapport ”Fuktskador i putsade, odränerade 
träregelväggar – lägesrapport oktober 2007” (Samuelsson et al. 2007) publicerades nyligen, 
och arbete pågår för att ta fram metoder för att åtgärda problemen. 
 
Inom ramen för föreliggande projekt har detta inte blivit föremål för vidare studier, men det 
har noterats att detta är ett problem som måste lösas. I annat fall riskerar trä att tappa mark 
som stommaterial i byggnader. I forskningsprogrammet WoodBuild, jfr nedan, så kommer en 
av huvudinriktningarna vara på klimatskärmen, där bl a konstruktionstekniska och andra 
träskyddstekniska aspekter kommer att bli föremål för vidare studier för att lösa uppkomna 
problem. 
 
Trä används traditionellt i byggnaders klimatskal, särskilt för småhus men också i ökande 
omfattning för flerfamiljshus. Förhållandena i klimatskalet är i regel byggnadsfysikaliskt 
komplexa, inte minst p g a att kraven på energihushållning och ventilation är höga för 
moderna byggnader. En rapport över kunskapsläget då det gäller användning av trä i 
byggnadens klimatskal ges i Bilaga 1. 
 
b) Kemiskt träskydd inkl kemisk modifiering 
När det gäller kemiskt träskydd, så kan man konstatera, att trots att stor fokusering på FoU-
insatser på alternativ till konventionell tryckimpregnering, så är det fortfarande den 
konventionella tryckimpregneringen som ännu har en överlägsen betydelse från kommersiell 
synpunkt. Fastän den konventionella tryckimpregneringen ligger i topp när man ser på den 
svenska träförädlingsindustrin, så satsas endast blygsamma belopp på FoU inom landet, under 
2006 var det under 0,5 milj. kr. 
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I Sverige produceras f n över 1 milj. m3 impregnerat trä per år, varav över hälften exporteras. 
Produktionen och den inhemska konsumtionen av alternativa material till tryckimpregnerat trä 
är uppskattningsvis mindre än 10 000 m3 per år. 
 
De alternativ till dagens tryckimpregnering med kopparbaserade träskyddsmedel som f n är 
aktuella är: 

• Impregnering med metallfria medel.  Denna typ av träskyddsmedel har funnits på  
marknaden i några år, men inte fått något genombrott. Stora tvivel finns rörande 
effektiviteten på lång sikt. 

• Kemisk modifiering genom behandling med furfurylalkohol. Denna typ av 
impregnering är nu kommersiell men ännu så länge i liten skala. Ett norskt företag, 
Kebony ASA, driver utvecklingen bl a i samarbete med SP Trätek. 

• Acetylering, dvs behandling av träet med ättiksyraanhydrid. Denna typ av 
träskyddsbehandling är nu på väg att kommersialiseras genom ett holländskt företag. 

• Värmebehandling, dvs man upphettar virket till över ca 180 grader under relativt lång  
tid. Det finns f n en anläggning som producerar värmebehandlat trä i liten skala i 
Sverige. Ytterligare två anläggningar skall etableras under den närmaste tiden. 

• Tryckimpregnering med linolja. Metoden har tillämpats i Sverige under några år men 
har inte blivit någon kommersiell succé. 

 
Modifiering med furfurylalkohol och acetylering har givit lovande resultat i provningar, såväl 
för trä i som ovan mark. Värmebehandlat trä lämpar sig endast för ovan mark-användning. 
Trä impregnerat med höga upptagningar av linolja har klarat sig relativt bra i provningar mot 
röta men har snabbt angripits av missfärgande svamp och utseendemässigt förändrats kraftigt. 
 
En mera detaljerad beskrivning av olika metoder för kemisk modifiering ges i ”Feasibility 
Study on Wood Durability and Performance Service Life” (Viitanen et al. 2007), som 
utarbetats på uppdrag av CEI-BOIS och ”Roadmap 2010” uppdraget. SP Trätek och LTH har 
inom ramen för föreliggande projekt medverkat aktivt i denna studie och fick därigenom 
också möjlighet att ta initiativ till FoU-program på europeiskt plan, jfr nedan. 
 
I Sverige bedrivs f n relativt omfattande utvecklingsarbete med SP Trätek som huvudaktör när 
det gäller kemisk modifiering med furfurylalkohol. SP Trätek bedriver också omfattande 
provningar för undersökning av beständigheten hos olika trämaterial. En rapport (Edlund och 
Jermer 2007) innehållande resultat efter 5 års provningar av bl a olika alternativ till 
tryckimpregnerat trä har nyligen publicerats under hösten 2007. 
 
c) Dimensioneringsmetoder för beständighet och livslängd – Pilotstudie    (se även Bilaga 3) 
För att kunna möta omvärldens krav på trä vad gäller beständighet och livslängd måste 
tillförlitliga metoder tas fram. Kraven definieras bl a i Boverkets byggregler BBR06. Sådana 
metoder har till viss del redan tagits fram för andra material som exempelvis betong. Syftet 
med denna state-of-the-art är att gå igenom kunskapsläget beträffande generella metoder och 
modeller för beskrivning av beständighet. Detta handlar både om hur man mäter, modellerar 
och beskriver det klimat som en viss konstruktion utsätts för samt hur man beskriver hur en 
konstruktion bryts ned som en funktion av material, skyddande behandlingar, tid, typ av 
angrepp och konstruktionens geometri.  
 
De praktiskt tillämpbara ingenjörsmässiga beräkningsmetoderna skall på samma sätt som vid 
dimensionering för bärförmåga och deformationer baseras på tillförlitlighetsmetoder. 
Ingående variabler i modeller skall beskrivas av statistiska fördelningar med tillhörande 
parametrar. 
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För betongkonstruktioner har ett större forskningsprogram genomförts (LIFECON) där nyss 
nämnda principer har tillämpats. 
 
I dagsläget bestäms träs beständighet framförallt genom att provbitar sätts ned i marken på 
olika ställen i landet, och i begränsad omfattning även genom olika ovan mark exponeringar. 
Gemensamt för försöken är att resultaten kan användas till att i princip rangordna olika träslag 
och behandlingar med avseende på ett rötindex för just den plats där proven gjorts. Resultaten 
relateras alltså inte till klimatbelastningen. Resultaten går således inte att generalisera till 
andra förhållanden vad gäller klimatbelastning och utformning. Principerna för hur en 
beräkningsmodell för dimensionering för beständighet och livslängd illustreras i figuren 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomgången av kunskapsläget visar följande (siffrorna hänvisar till figuren ovan): 
 

1. Det finns ett antal klimatindex som presenterats under årens lopp. De tidiga indexen är 
alltför onyanserade för att kunna användas. Definitioner som våttider kan däremot visa 
sig lämpliga. Det handlar om att utifrån tillgängliga data från exempelvis SMHIs 
klimatstationer kunna definiera ett klimat som gäller vid ytan av en konstruktionsdel. I 
Norge pågår sedan några år ett projekt som bl.a. innebär mätningar av regionalt klimat 
och klimatet på och bakom en fasad av träpanel (Nore et al 2005). 

2. Utformningen av en viss konstruktionsdel styr de fuktförhållanden som kommer att 
råda, exempelvis hur stor luftspalten bakom fasadpanelen är, hur anslutningar och 
knutpunkter utformas, avstånd från mark, taksprång m.m. Förutom de försök som 
ingår i ett stort australiensiskt forskningsprogram (Leicester 1999) och den norska 
studien finns inga användbara experimentella undersökningar av hur utformningen 
påverkar fuktförhållandena.  

3. När det gäller fuktförhållanden inuti en konstruktion kan detta påverkas genom att 
välja olika typer av behandlingar. Här ingår även metoder för att skydda trä under 
tiden från sågverk till inbyggt material. 

4. Som nämndes ovan i texten är de metoder som används idag för att bestämma träs 
egenskaper beträffande beständighet inte direkt användbara. Här krävs metoder som 
innebär att noga utvalda konstruktionsdetaljer i ovan mark tillämpningar provas 
samtidigt som man mäter det klimat som belastar provet. Mätningarna skall ge resultat 
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som kan generaliseras till andra tillämpningar. Det vore önskvärt att kunna sortera trä 
(jmf hållfasthetssortering) med avseende på beständighet.  

5. Geometrin på de trädelar som ingår i konstruktionen påverkar också beständigheten 
(hur fort materialet torkar ut, hur mycket det spricker).  

6. Beroende på var (geografiskt läge, avstånd från mark etc) kan det tänkas att den 
”intensitet” av sporer/svampar som finns i anslutning till objektet ser olika ut. 

7. Här handlar det om att avgöra hur olika behandlingar kan förbättra träets ursprungliga 
egenskaper när det gäller att motstå nedbrytning.  

 
Som framgår av sammanställningen ovan finns i dagsläget inga experimentella 
undersökningar och resultat som kan användas för att genomföra en pilotstudie. Detta i 
kombination med den omdisponering av tidplanen som nämndes tidigare gör att pilotstudien i 
nuläget inte genomförs. Det finns dock utrymme att återkomma till den i de projekt som 
beskrivs längre fram i texten.  
 
Identifiering av FoU-behov 
Inom ramen för ovan nämnda ”Feasibility study” (Viitanen et al. 2007) så har SP Trätek 
medverkat i ett delprojekt för att identifiera aktuellt FoU-behov och andra angelägna insatser 
avseende träskydd och beständighet. Såsom mest prioriterade uppgifter redovisas i rapporten: 
 

• Ingenjörsmässiga metoder för livslängdsberäkningar av träkonstruktioner 
• Ökad satsning på europeiskt standardiseringsarbete på träbeständighetsområdet 
• Fortsatt satsning på utveckling av nya, miljöanpassade teknologier för 

träskyddsbehandling 
• Konstruktionstekniskt träskydd – utveckling av vetenskapligt verifierade metoder för 

konstruktionstekniska lösningar som fungerar från träskyddssynpunkt. 
• Träråvarans roll för beständigheten – ett exempel på detta är hur torkningen påverkar 

beständigheten i vidaste mening 
• Nya ytbehandlingssystem 
• Miljöfrågor – t ex avseende hantering av avfallsträ. 

 
För varje identifierat område finns en rad förslag på angelägna forskningsuppgifter. 
De sju punkter som beskrivs i föregående avsnitt är sig en sammanställning av de 
forskningsinsatser som behövs för att ta fram dimensioneringsmetoder för beständighet och 
livslängd. 
 
Planering av FoU – ansökningar till olika forskningsprogram 
En viktig del av projektet har varit att ta initiativ till och driva ansökningar till större FoU-
program på såväl nationell som europeisk nivå. Detta arbete har varit mycket resurskrävande 
men har lyckligtvis varit framgångsrikt. 
 
Sålunda har två FoU-program med fokus på livslängdsaspekter och träkonstruktioners 
beständighet, i vilka SP Trätek och LTH varit initiativtagare och huvudansvariga, beviljats 
under 2007. 
 
I WoodWisdom-programmet, som stöds nationellt av Vinnova samt av den europeiska 
organisationen CEI-BOIS, har projektet WoodExter beviljats finansiering. I detta program, 
som startar 2007-11-01 och har en totalbudget på ca 1,8 milj Euro under tre år, medverkar SP 
Trätek, LTH, VTT (Finland), BRE (Storbritannien), FCBA (Frankrike), Norsk Institutt for 
Skog og Landskap, Holzforschung Austria, Tekniska Universitetet i Wien samt universiteten i 
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Göttingen (Tyskland) och Gent (Belgien). Den svenska delen av programmet har en stark 
industriell motfinansiering med bl a Södra som partner.  
 
WoodExter syftar till att ta ett första steg till att introducera en praktiskt användbar 
beräkningsmodell för dimensionering för beständighet och livslängd för några utvalda 
användningsområden för trä i ovan marksituationer. Det handlar bl a om att utnyttja 
klimatdata och data från såväl provningar som erfarenheter från praktiken över trä och 
träbaserade materials beständighet för att kunna utveckla en modell för att med rimlig 
säkerhet kunna förutsäga livslängden på en konstruktion. 
 
I Vinnovas och Skogsindustriernas s k Branschforskningsprogram har ansökan till ett mycket 
stort forskningsprogram, WoodBuild, med en total budget på närmare 50 milj kronor under 
perioden 2008-2012, beviljats. Vinnova satsar 20 milj kronor, och motfinansiering sker i 
huvudsak från Skogsindustrierna med 15 milj kronor, Träcentrum Norr med ca 7,5 milj 
kronor och CBBT i Växjö med 2,5 milj kr. Därutöver finns följande finansiärer med: 
Vägverket, Moelven, Tyréns, Bjerkings, NCC och Stellac Oy, ett finskt företag som arbetar 
med värmebehandling av trä. 
 
Övergripande målsättning med WoodBuild är att öka kunskaperna samt sprida kunnande och 
kompetens om fuktsäkert och, från beständighetssynpunkt, hållbart träbyggande till 
byggindustrin. Specifika mål är att   

• utveckla metodik och verktyg som kan användas vid projektering och utformning av 
träkonstruktioner med avseende på livslängdsaspekter. 

• göra en genomgripande översyn av dagens metodik för provning och utvärdering av  
träbaserade materials beständighet med målet att utveckla nya, ändamålsenliga 
metoder för provning samt för tillämpning i livslängdsberäkningar. 

• ta fram ny kunskap om exponeringsförhållanden och orsakerna till biologiska angrepp 
på träbaserade material i klimatskärmen och utomhus ovan mark för att därigenom 
sedan identifiera hållbara lösningar från beständighetssynpunkt. 

 
Ansökan till EUs 7e ramprogram, ”WoodSupreme”, med samma partners som i WoodExter, 
utökat med universitetet i Delft och AIDIMA och ACCIONA från Spanien, fick tyvärr avslag 
men fick i rankningen av utvärderarna ändå ett relativt bra betyg. Fortsatta ansträngningar att 
etablera ett EU-projekt planeras inom ramen för WoodBuild. 
 
Genom ansökningarna till WoodWisdom och EUs 7e ramprogram har SP Trätek-LTH byggt 
upp ett utmärkt nätverk inom de aktuella forskningsområdena, som kommer att vara till stor 
hjälp i genomförandet av WoodExter- och WoodBuild-programmen. 
 
 
Övriga aktiviteter 
 
Bland övriga aktiviteter som gjorts inom rammen för projektet bör framhållas: 
 

• Ett examensarbete med rubriken ”Nedbrytningsmodeller för trä” har under hösten 
2007 påbörjats av Mattias Hansson vid LTH och med handledning från SP Trätek. 
Arbetet är inriktat på att utifrån befintliga mätningar från markprov ta fram hur 
nedbrytning orsakad av röta kan beskrivas som funktion av material, tid, klimat och 
plats. Arbetet beräknas bli klart i början av 2008. 

• Charlotte Bengtsson har på Skogsindustridagen den 25 april 2007 gjort en presentation 
”Träprodukters livslängd och livscykelkostnader” 
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• Jöran Jermer har vid 4th Conference of Forest Based Sector Technology Platform i 
Hannover 15-16 maj 2007 presenterat ett föredrag med titeln “Novel approaches to 
durability in creating new business for wood products”, som ansluter till aktuella 
aktiviteter i föreliggande projekt samt till de ansökningar som gjorts, jfr ovan. 

• Sven Thelandersson och Jöran Jermer har på Skogsindustriernas möte den 6 november 
2007 redovisat bakgrund till och sammanfattning av programmen WoodExter och 
WoodBuild. 

• SP Trätek har en ledande roll i såväl COST Action E37’s som CEN/TC 38’s arbete 
med livslängdsfrågor för trä. En lägesrapport finns publicerad per 2007-01-15 
(Englund 2007). 

• En COST Action ”Service life prediction of wooden construction commodities as a 
basis for sustainable forestry (WoodLife for Forest)” har planerats under året med 
koordinator från Universitetet i Gent. SP Trätek har funnits med i denna process. 

 
 
Personer som medverkat i projektet 
 
Följande personer från LTH och SP Trätek har medverkat i projektet: 
 
LTH SP Trätek 

Tord Isaksson (projektansvarig) Charlotte Bengtsson (projektansvarig) 

Sven Thelandersson Jöran Jermer 

Eva Frühwald Mats Westin 

Lars-Olof Nilsson Finn Englund 

 
Projektet startades i oktober 2006 och avslutades i november 2007. Arbetet som beskrivs i 
denna slutrapport har finansierats med beviljat bidrag från Södras forskningsstiftelse (1,1 
MSEK) samt med egna resurser vid SP Trätek och LTH. 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1.  
Wood in the Building Envelope, State-of-the-art.  
Jesper Arfvidsson, Kristina Mjörnell 
 
Bilaga 2.  
Quantitative risk based models for durability design, State-of-the-art.  
Sven Thelandersson  
 
Bilaga 3.  
Methods for predicting durability of wood – State-of-the-art.  
Tord Isaksson. 
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