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I 

SAMMANFATTNING 

Gran och tall är de vanligaste barrträden i Sverige. Tack vare import från andra länder har 

kontakt med andra träslag som inte växer i Sverige uppstått. Dessa nya träslag väcker ett intresse 

att vilja skapa fasader med de nya träslagen. Studiens syfte är att jämföra behandlade träfasader 

med två obehandlade ädelträslag gällande kostnad och beständighet. Behandlingarna som har 

studerats är järnvitriol samt akrylatfärg och ädelträslagen som valts är jättetuja (Thuja Plicata) 

och sibirisk lärk (Larix Sibirica). Då det vanligaste underlaget för akrylatfärg är gran och furu 

har även dessa träslag behandlats i rapporten. Målet är att komma fram till vilket ädelträ som 

är mest lämpligt i förhållande till en behandlad fasad. 

Studien har genomförts genom att studera litteratur och dokument samt intervjua en arkitekt, 

en bebyggelseantikvarie, en forskare, en färghandlare och en produktchef från en träleverantör. 

Respondenternas svar vid intervjuerna behandlar bland annat osäkerheten vid att använda ett 

relativt nytt träslag i Sverige som fasad. Flera av dem tar även upp att en obehandlad träfasad 

kommer att få färgförändringar med tiden och det är svårt på att förhand veta vilken färg fasaden 

kommer att anta och om den åldras jämnt. Järnvitriol är en behandling som ger träet ett 

väderpinat uttryck snabbare än den naturliga patineringen. Dock skyddar behandlingen inte 

träet till skillnad från akrylatfärgen som ger träet ett extra skydd mot yttre påverkan. 

Skillnaden mellan ceder och lärk är stor i vissa avseenden, bland annat är det ena träslaget mer 

sprickbenäget och har kortare livslängd. Fördelen med en obehandlad träfasad, jämfört med en 

fasad målad med akrylatfärg, är att en rätt konstruerad obehandlad träfasad kräver väldigt lite 

underhåll till skillnad från akrylatfärgens underhållsintervall på 10–15 år. Kostnadsmässigt är 

det ganska stor skillnad beroende på vilken typ av fasad som väljs. 

Det viktiga för en träfasad är att den får möjlighet att torka ut ordentligt efter nederbörd. Ett 

takutsprång är även en fördel både vad gäller en behandlad och obehandlad fasad. Träslagen 

rapporten behandlar är alla lämpliga att använda som fasad men då de har olika egenskaper 

passar behandlingarna olika bra med respektive träslag. 
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ABSTRACT 

Spruce and pine is the most common conifer in Sweden. Imports of wood from other countries 

have increased the utilization of other woods that do not grow in Sweden. This new wooden 

raise an interest in creating facades with the new materials. The purpose of this study is to 

compare treated wood facades with two untreated hardwoods in terms of cost and durability. 

The treatments that have been studied includes treatment with iron sulphate and acrylate paint 

and hardwoods that has been chosen is cedar (Thuja Plicata) and Siberian larch (Larix Sibirica). 

As the most common wood for acrylate paint is spruce and pine, these woods have also been 

mentioned in the report. The goal is to analyse which hardwood is most suitable in relation to 

a treated facade. 

The study has been conducted by studying literature and documents as well as interviewing an 

architect, a scientist, a building antiquarian, a colour trader and a product manager from a wood 

supplier. 

The report presents facts about spruce, pine, cedar and larch. The respondent’s response to the 

interviews includes the uncertainty of using a relatively new wood in Sweden as a facade. 

Several of them also claim that an untreated wood facade will have colour changes over time 

and that is difficult to know in advance what colour the facade will assume and if it ages 

uniformly. Iron sulphate is a treatment that gives the wood a weathered expression faster than 

the natural patination. However, it provides no protection for the wood, unlike the acrylate 

paint, which gives the wood an extra protection against external impact. 

The difference between cedar and larch is large in some consideration, for example, one wood 

is more inclined to crack and has a shorter life span. The advantage of an untreated wood facade, 

compared with a facade painted with acrylate, is that a properly constructed untreated facade 

requires limited maintenance unlike acrylate paint which must be maintained every 10–15 

years. The cost varies depending on which facade is chosen. 

One important property for a wooden facade is that it can dry out properly after rainfall. An 

eaves is also an advantage for both a treated and un untreated facade. The types of wood that is 

mentioned in the report is all suitable to use as facade but since they have different 

characteristics, the treatments perform differently well. 
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FÖRORD 

Denna studie är den avslutande delen vid programmet högskoleingenjör inom byggnadsteknik 

vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Examensarbetets omfattning är 16 

högskolepoäng. 

Vi vill börja med att tacka vår handledare och uppdragsgivare Magnus Eriksson på HSB i 

Norrköping som har givit oss kontaktuppgifter till flera av respondenterna och hjälpt oss under 

arbetets gång. 

Sedan vill vi tacka samtliga respondenter som tog sig tid att ställa upp på intervju och delge oss 

intressant information och erfarenheter. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vänner och familj som har korrekturläst rapporten. 

Till sist vill vi ge ett stort tack vår handledare Anders Vennström vid Linköpings universitet 

som bistått med givande diskussioner, stöttning samt tips till rapportskrivandet. 
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1  INLEDNING 

I följande kapitel kommer studien motiveras och de betydande frågeställningarna redogöras. 

Dessutom kommer syftet med studien och metoden för dess genomförande samt 

avgränsningarna presenteras. 

1.1  Problemformulering 

Historiskt sett är trä det viktigaste byggmaterialet genom tiderna (Svenskt trä, 2013). Trä är 

även det enda förnybara byggmaterialet och i jämförelse med andra byggmaterial kräver trä 

mindre energi vid framställning. Vid ökad träanvändning, som har förhållandevis låg 

miljöbelastning, kan koldioxidutsläppen reduceras. (Svenskt trä, 2013) Trä är ett mångsidigt 

byggnadsmaterial med många olika användningsområden däribland fasader (Burström, 2007). 

Träfasader har tidigare varit vanligast på hus upp till två våningar men på senare tid har det 

även byggts flervåningshus med träfasader (Pousette & Sandberg, 2013). 

I Sverige är gran och tall de vanligaste barrträden men i och med ökad handel med andra länder 

i världen har kontakt med andra träslag som inte växer i Sverige uppstått. De importerade 

träslagen väcker nyfikenhet och vilja att skapa samt ge byggnader nya uttryck. Därav finns det 

ett relativt nytt intresse för att använda importerade ädelträer som fasadpanel. 

Studien går ut på att undersöka vilka av dessa material som skulle kunna vara lämpliga att 

använda som fasadpanel. En jämförelse med hänsyn till kostnad och underhåll kommer att 

utföras mellan obehandlad panel, järnvitriol och klassiskt målad träfasad. 

På grund av ovan givna anledningar då ädelträer är ett relativt nytt material att utforma fasader 

med är en jämförande studie av detta slag motiverat. 

Tidigare studier har gått ut på att jämföra obehandlat cederträ med modifierat trä med hänsyn 

till bland annat kostnad och beständighet (Andersson & Matic, 2016). 

1.2  Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att jämföra två typer av behandlade träfasader med två obehandlade 

ädelträslag gällande kostnad och beständighet. 

Målet är att komma fram till vilket ädelträ som är mest lämpligt i förhållande till en behandlad 

fasad. 
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1.3  Frågeställningar 

  Vilken funktion ska en träfasad ha? 

  Vilka träslag kan vara tänkbara för att klara funktionen? 

  Hur står de sig underhåll- och kostnadsmässigt? 

1.4  Metod 

Till att börja med studerades relevanta dokument för att få kunskap och kännedom om fasader 

i allmänhet samt de olika ädelträslagen. Dokument- och litteraturstudierna har huvudsakligen 

bestått av rapporter och böcker. Denna information har sedan kompletteras med intervjuer av 

personer från branschen för att få deras tankar och erfarenheter. Personerna som intervjuades 

var en arkitekt, en bebyggelseantikvarie, en forskare, en färghandlare, och en produktchef från 

en träleverantör. 

Semistrukturerade intervjuer har hållits. Detta innebär att färdiga frågor fanns vid intervjuns 

början som även mailades ut i förhand. Vid intervjutillfället fanns möjligheten att ställa 

följdfrågor samt få förklaringar om det behövdes. Intervjuerna utfördes dels personligen, dels 

via telefon samt en via mail. 

Intervjuerna hölls av två personer varvid den ena ställde frågorna och den andra antecknade vid 

behov. Alla intervjuer spelades in för att lättare få en exakt och rättvis bild av vad som sades. 

Inspelningarna transkriberades och sammanställdes sedan till en text. 

1.5  Avgränsningar 

  Studien kommer endast jämföra behandlingsmetoderna akrylatfärg (Alcro-bestå) och 

järnvitriol. 

  I jämförelsen mellan de olika träfasaderna utgår vi från att de har samma förutsättningar 

för yttre påverkan, alltså samma geografiska placering. 

  Kostnadsmässigt kommer vi endast ta hänsyn till inköpskostnad per kvadratmeter och 

arbetskostnad för ytbehandlingar. 

  Funktionen på träfasaden innefattar enbart beständighet mot väder och vind och 

kommer inte behandla isolering och ljud. 

  Tar ej hänsyn till fasadens utformning, till exempel liggande eller stående panel. 
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  I denna rapport har vi valt att titta på utvalda barrträd, ceder, lärk, gran, furu. 

  Ingen hänsyn tas till åtgärd vid påväxt på fasad. 
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2  TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel kommer träets egenskaper behandlas, teorin bakom träfasadens funktion 

och vad som påverkar en utvändig fasad samt två olika behandlingstyper. 

2.1  Trä som material 

Materialet trä har många olika användningsområden då det gäller husbyggnad, allt från 

stommar och fasader till golv och inredning. Till skillnad från betong och stål som kommer från 

icke förnybara råvaror är trä det enda förnybara byggmaterialet. (Svenskt trä, 2013) 

Träets ved är uppbyggt av cellulosamolekyler som i sin tur bildar celler. Cellerna tillsammans 

bildar en fiberstruktur även kallat fibriller. Det som håller samman cellerna och fibrillerna kallas 

lignin. (Träguiden, 2003b) 

En trädstam i tvärsnitt består av olika skikt. I mitten genom hela trädet går märgen, det yttersta 

skiktet kallas barken och mellan dessa två skikt ligger veden. Tillväxten av trädet sker i det 

skiktet som kallas kambium som återfinns mellan veden och barken. Det som sker i kambium 

är att celler delar på sig, en del av dem bildar ved medan andra bildar bark. (Burström, 2007) 

Trämaterialet har tre olika riktningar, radiell, tangentiell och fiberriktning och dessa ligger alltid 

vinkelrätt i jämförelse till varandra. Fuktrörelserna är olika stora i dessa riktningar. Rörelserna 

är som störst i den tangentiella riktningen och minst i fiberriktningen. (Burström, 2007) I 

fiberriktningen och i den radiella riktningen sträcker sig hartskanaler. Hartsen i kanalerna 

skyddar trädet när det uppstår skador genom att fylla upp barkskadorna med kåda. (Hansson & 

Gross, 1991) 

Veden består av kärnved eller splintved. Kärnveden är den inre delen/mittersta delen av 

trädstammen och börjar först bildas efter cirka 30 år tillväxt. Splintveden är den vedtyp som 

sitter runtom kärnveden. Kärnveden kan i vissa träslag urskiljas tydligt då den är mörkare än 

splintveden medan det i andra träslag inte skiljer sig färgmässigt. (Burström, 2007) 

Träslagens egna motståndskraft mot yttre angrepp är högre i kärnveden jämfört med 

splintveden. Förklaringen till detta är att kärnvedens celler inte är aktiva. Det gör att 

vattentransport i kärnveden är lägre än i splintveden då kärnveden inte absorberar vatten på 

samma sätt. (Svenskt trä, 2013) Eftersom kärnveden inte tar upp lika mycket vatten som 

splintveden blir det även svårare för svampar och andra organismer att angripa kärnvedens yta 
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(Sandberg & Pousette m.fl., 2013). Kärnvedens egna resistens mot yttre angrepp skiljer sig 

mellan olika träslag (Svenskt trä, 2013). 

Trä är ett material som eftersträvar att vara i balans med omgivningens luftfuktighet och 

temperatur och kallas därav för ett hygroskopiskt material (Svenskt trä, 2013). Beroende på hur 

hög fuktkvoten är i träet rör det sig olika mycket (Sandberg & Pousette m.fl., 2013). 

2.2  Träfasadens uppbyggnad och funktion 

Fasaden är det yttersta skiktet på en byggnad och ger huset dess utseende samt vilket uttryck 

byggnaden ska ge. Den viktigaste funktionen en fasad har är att stå emot yttre påfrestningar 

som väder och vind för skydda byggnaden. För att fasaden ska klara detta är det viktigt att den 

är tät och även ges möjligheten att torka upp mellan nederbörd. (Sandberg & Pousette m.fl., 

2013) För att nederbörd som trängt in i skarvar och mellanrum ska kunna torka ordentligt krävs 

det att det finns en luftspalt bakom fasadpanelen (Pousette & Sandberg m.fl., 2007). I AMA 

Hus 14 beskrivs följande: 

”Träpanel utomhus ska utföras med luftad baksida. Luftspalten bakom 

träpanelen ska vara minst 25 mm. Spik eller skruv får inte penetrera 

bakomliggande vindskydd. Förträngning i luftspalt får inte 

förekomma.” 

(Svensk byggtjänst AB 2015a, s. 186) 

Om fasadpanelen är obehandlad finns det möjlighet för vattnet att torka ut åt två håll, både 

genom framsidan och baksidan. Är panelen istället behandlad med ett tätt ytskikt sker 

uttorkningen till största del genom baksidan varför det då är viktigt med en luftspalt. (Pousette 

& Sandberg m.fl., 2007) 

En felaktigt konstruerad konstruktion av träfasader kan leda till att fasaden inte kan torka upp 

efter väta och därmed är risken för röta stor. Röta påverkar träets hållfasthet negativt. Är fasaden 

däremot ventilerad och träet kan torka är risken för röta mindre. (Sandberg & Pousette m.fl., 

2013) Genom att utforma fasaden så att den avslutas minst 300 mm från marknivån undviks 

vattenstänk. För att minska risken för ytterligare vattenstänk och nedsmutsning bör marken 

intill huset bestå av grovt grus (Svensk byggtjänst AB, 2015b). För att skydda ändträet på 

panelbrädor, foder, lister och knutbrädor mot vatteninträngning ska dessa slipas av samt 

behandlas med en penetrerande grundolja (Svensk byggtjänst AB 2015a). 

Det finns olika typer av konstruktionsutformningar för fasadpanel, exempelvis lockbrädor, 

stående profilerad panel och liggande panel. I AMA Hus 14 beskrivs minsta mått för 
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överlappning beroende på vald konstruktion för att få en så tät fasad som möjligt. (Svensk 

byggtjänst AB, 2015a) 

En annan åtgärd för att skydda fasaden från nedbrytning och att bibehålla sin funktion är att 

utforma en takfot. Ju större takfot desto mer skydd får fasaden. Storleken på överhänget kan 

dock inte bli hur stort som helst och därav kan inte fasaden skyddas lika bra på ett 

flervåningshus. (Sandberg & Pousette m.fl., 2013) 

Panel som ska användas utomhus ska ha en finsågad framsida och får inte sättas upp förrän 

ytfuktkvoten är under 18% (Svenskt trä, 2013). 

2.2.1  Brand 

Om byggnaden ska bestå av mer än två våningar måste särskild hänsyn tas till brandkrav. I 

AMA Råd och anvisningar anges följande: 

“Träfasader i byggnader med mer än två våningar får användas endast 
i sprinklade byggnader enligt Boverkets byggregler, BBR. Alternativt 
kan brandskyddat trä som uppfyller kraven enligt en särskild 
fasadbrandprovning, SP Fire 105, användas”. 

(Svensk byggtjänst, 2015b, s.583) 

2.3  Yttre påverkan 

2.3.1  Biologiska angrepp 

En träfasad kan med tiden bli utsatt för biologiska angrepp, exempelvis svampar och bakterier. 

Exempel på olika svampar är rötsvamp, blånadssvamp och mögelsvamp. 

Rötsvamp 
Trä som inte är impregnerat kan angripas av rötsvampar (Berg, 2008). Brunröta och vitröta är 

två olika typer av rötsvampar. Brunrötan orsakas av en svamp som bryter ner träets cellulosa 

och angriper framförallt barrträd. Vitrötan däremot drabbar oftast lövträd och till skillnad från 

brunrötan lever vitrötans svamp på både cellulosan och ligninet i träet. Båda typerna av röta ger 

träet en nedsatt hållfasthet. (Ewing & Wannberg, 2003) 

Blånadsvamp 
Blånadssvampen angriper vanligtvis furuns splintved men förekommer även i granens splint. 

Svampen tränger in i virket (Svenskt trä, 2013) och gör att träet lättare suger upp vatten. 

Svampen visar sig oftast som en missfärgning med blå färgton (Burström, 2007). Till skillnad 
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från rötsvampar bryter inte blånadsvampen ner träet på samma sätt och därmed försämras inte 

hållfastheten (Berg, 2008). 

Mögelsvamp 
Likt blånadsvampen missfärgar mögelsvampen virket. Mögelsvampen växer oftast ytligt då 

svamparna inte kan bryta ner och tränga in i träet. I ett tidigt utvecklat stadie är mögelsvamparna 

svåra att se med blotta ögat men efter en tid när de vuxit till sig kan svamparna missfärga större 

ytor. (Berg, 2008) 

Felhantering av virket är en orsak till mögel, exempelvis om träet får ligga i en fuktig miljö 

utan skydd innan det monteras på fasaden. Om fukt byggs in, utan att få möjlighet att torka ur, 

ger det upphov till mögeluppkomst. (Svenskt trä, 2013) 

Mögel försämrar inte hållfastheten i träet men däremot bedöms det påverka människors hälsa 

negativt och bör därför undvikas (Svenskt trä, 2013). 

2.3.2  Klimat 

Den yttre påfrestningen på träfasader kan variera mycket beroende på var i landet byggnaden 

är placerad men också i vilket väderstreck fasaden är vänd mot. Exempelvis slits en fasad åt 

syd mer än övriga fasader på grund av väderförhållanden. Klimatet vid kusten är även mycket 

hårdare än i inlandet och därför utsätts en fasad vid kusten för mer nötning. Därför varierar 

underhållsintervallet för träfasader beroende på var byggnaden är placerad. (Träguiden, 2003a) 

En obehandlad träpanel är extra utsatt för solens UV-strålar eftersom det framförallt är UV-

ljuset som bryter ner träets lignin. När ligninet har brutits ned blir träfibrerna lösa och spolas 

enkelt bort av regnet. Samtidigt ljusnar cellulosan i virket och går mot en grå färgton. (Hansson, 

1999) 

2.4  Ytbehandlingar 

Innan panelen ytbehandlas är det viktigt att kontrollera ytfuktkvoten i virket (Svenskt trä, 2013). 

Detta för att cellväggarna i träet torkar om den relativa fuktigheten är lägre än träets och då 

krymper virket. Om träet ska täckmålas är detta extra viktigt då träet kan spricka och färgen 

flagna om fuktrörelserna blir för stora och färgen inte är töjbar. (Gross, 1992) Ytfuktkvoten bör 

maximalt vara 16 % och detta är viktigt för att minska risken för angrepp av bakterier, mögel 

och röta (Svenskt trä, 2013). 

Om trä inte behandlas kommer det med tiden att skifta färg. Beroende på dess placering i 

förhållande till väderstrecken och vad panelen utsätts för skiftar färgen olika mycket. 
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Behandling av trä kan skydda på olika sätt beroende på om det är ett heltäckande eller ett 

transparent skydd. (Svenskt trä, 2013) 

Panelen binder färgen bättre om dess yta är finsågad och nytillverkad. Om panelen suttit uppe 

ett tag och varit exponerad för väder har träytan brutits ner och det leder till att ytbehandlingen 

inte fäster lika bra på träpanelen. (Svenskt trä, 2013) 

Behandlingens beständighet varierar beroende på panelens kvalitet, vilken typ av behandling 

som använts och vad fasaden exponeras för (Svenskt trä, 2013). 

I AMA Hus 14 beskrivs följande: 

“Panelbrädor och lister som ska ytbehandlas ska ha finsågad eller 

rillad yta samt ha högst 16 procent ytfuktkvot vid behandlingstillfället. 

Samtliga kantsidor ska vara rillade eller finsågade. Synliga hörn ska 

vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.” 

(Svensk byggtjänst AB 2015a, s. 182) 

Alla behandlingstyper som trä kan behandlas med måste underhållas (Gross, 1992). 

Underhållsintervallet för en målad fasad varierar bland annat beroende på geografisk placering, 

färgval och fasadens utförande. Val av mörka kulörer kan minska underhållsintervallet då 

fasaden absorberar mer solljus och får en högre temperatur. För att förlänga fasadens livslängd 

bör den rengöras regelbundet för att tidigt få bort smuts som annars binder fukt och leder till 

påväxt och minskar färgens funktion. (Svenskt trä, 2013) 

2.4.1  Färg 

En anledning till att ytbehandla trä är framförallt för att skydda träet mot yttre påverkan. Det 

finns olika typer av ytbehandlingar och vissa av dem bildar täta ytskikt. Det täta skiktet minskar 

fuktrörelserna i träet då fukten inte kan tränga igenom färgskiktet. En annan anledning är också 

det estetiska, att träet ska få en färgton som passar omgivningarna. (Träguiden, 2003c) 

Hur bra färgen håller kan bero på många olika faktorer, bland annat hur bra kvalité träpanelen 

har, hur konstruktionen på fasaden är utformad eller hur noggrant ytbehandlingen är utförd 

(Träguiden, 2003c). Färgen bör ha en töjbarhet som klarar av att trä rör på sig eftersom trä är 

ett hygroskopiskt material. Töjbarheten hos färg varierar beroende på färgtyp. Akrylatfärg har 

vanligtvis en bättre töjbarhet än linolje- och alkydfärger. (Gross, 1992) 

Färg innehåller en sammansättning av bindemedel, lösningsmedel, pigment, fyllnadsmedel och 

tillsatsmedel. Dessa ämnen kan ha olika kvalitet och egenskaper som i sin tur avgör färgens 
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egenskaper. Bindemedlets uppgift är att binda ihop färgen och avgör bland annat färgens 

vidhäftningsförmåga och hållbarhet. För att lösa upp bindemedlet och få önskad konsistens på 

färgen används lösningsmedel. (Burström, 2007) Lacknafta och vatten är exempel på 

lösningsmedel som används i färg för utomhusmålning. Dock är lacknafta ett ämne som idag 

successivt att tas bort då det varken är bra för miljön eller människors hälsa. (Träguiden, 2003d) 

Pigment är partiklar som avgör färgens ton och färgstyrka och hur pass täckande färgen kommer 

bli (Burström, 2007). 

Fyllnadsmedel är en tillsats som används för att förändra färgen till önskade egenskaper 

och/eller för att dryga ut den. Egenskaper som kan förändras är exempelvis färgens intensitet, 

lyster och konsistens. (Burström, 2007) 

Tillsatsmedel används för att förstärka vissa egenskaper i färgen. Exempelvis hur fort färgen 

ska torka men det finns även tillsatsmedel som används för att förebygga angrepp av svampar 

och bakterier. (Burström, 2007) 

Akrylatfärg 
Akrylatfärg är en typ av latexfärg som är vattenburen. Bindemedlet som används vid målning 

av utvändig panel är oftast akrylat, därav namnet akrylatfärg. Färgen består av akrylatens små 

klibbande plastkulor som ligger i vatten. När färgen torkar avdunstar vattnet och plastkulorna 

klibbar ihop sig och bildar en färgfilm. (Gross, 1992) Det gör att temperaturen vid målning 

måste vara mellan 7 och 25 grader Celsius (Svenskt trä, 2013). Färgen är relativt lättarbetad, 

torkar snabbt och har en bra väderbeständighet. Akrylatfärg har elastiska egenskaper vilket gör 

att färgen klarar av träets rörelser. (Gross, 1992) Färgen har låg tendens till att krackelera eller 

krita och är den utomhusfärg som kräver minst underhåll (Svenskt trä, 2013). Verktygen som 

används vid målning kan rengöras med enbart vatten. (Gross, 1992) 

Färgsystemet byggs upp med penetrerande grundolja, grundfärg och täckfärg (Svenskt trä, 

2013). Detta för att undvika att genomslag och svampangrepp sker. Genomslag är 

missfärgningar som uppkommer av träets vattenlösliga ämnen. För en bra beständighet på 

utomhuspanel är det viktigt att rätt färgtjocklek uppnås vid applicering. (Gross, 1992) 

2.4.2  Järnvitriol  

Järnvitriol är en typ av ytbehandling som ger träet en grå yta. Se bild 1 (sida 12) för hur en 

järnvitriolbehandlad fasad kan se ut. Denna typ av behandling används då en väderpinad yta 

vill uppnås. En obehandlad träfasad blir med tiden grå men med behandling av järnvitriol 

uppnås detta resultat tidigare. 
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Järnvitriol tillsammans med vatten är en färglös blandning som antingen målas eller sprutas på 

panelen. (Svenskt trä, 2013) När panelen behandlas är det vanligt att en silverbets har tillsatts, 

detta för att ge panelen en grå färg direkt. Anledningen är att det syns var järnvitriolen strukits 

på (Sandberg m.fl., 2011). Till en början blir ytan grågrön men efter en tid sker en kemisk 

reaktion och resultatet blir en mörkare grånad yta (Pousette & Sandberg, 2007). Efter en viss 

tid när järnvitriolen börjat reagera med träytan och omvandlats till den slutliga färgen kommer 

samtidigt betsen successivt mista sin färg (Sandberg m.fl., 2011). Dock kan den grå färgen 

variera från brungrå till silvergrå (Svenskt trä, 2013). Färgen som erhålls beror på temperatur, 

träslag och ytans textur (Pousette & Sandberg, 2007). 

Vid regn kan järnvitriolbehandlade fasader urlakas och missfärga intilliggande ytor (Svensk 

byggtjänst AB 2015), exempelvis fönster, marksten, plåt samt skruv- och spikhuvuden. Det är 

viktigt att material som används är rostfria så att rostränder undviks på fasaden (Pousette & 

Sandberg, 2007). 

Järnvitriol som behandling skyddar inte träet från fukt och ger därmed inget skydd mot 

fuktrörelser. Det går heller inte att räkna med skydd mot biologiska angrepp då järnvitriolen 

endast ger ett väldigt svagt skydd om ens något alls. Som tidigare nämnt bryter solens UV-

strålar ner träet och detta är inget som järnvitriolen skyddar mot. (Pousette & Sandberg, 2007) 
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Bild 1 - Fiskeläger på Gotland, järnvitriolbehandlad fasad och obehandlat tak. 

Foto: Joanna Pierre 
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3  BESKRIVNING AV EMPIRIN  

I kommande kapitel redovisas tänkbara träslag och en sammanställning av intervjuerna. 

Intervjuerna har hållits med en arkitekt, en bebyggelseantikvarie, en forskare, en färghandlare 

samt en produktchef från en träleverantör. 

3.1  Träslag 

3.1.1  Gran och furu 

Gran (Picea abies) och tall (Pinus silvestris) är två barrträd som bland annat växer i Sverige 

(Saarman, 1992). Båda används inom byggnation men gran är det som används i störst 

utsträckning som konstruktionsvirke. (SkogsSverige, u.å.) Granen är även det träslag som 

används främst som fasadpanel då granvirket är mindre hygroskopiskt, alltså att det drar åt sig 

mindre fukt vilket ger en mer hållbar panel (Träguiden, 2016). Även RA AMA rekommenderar 

gran framför furu som fasadpanel på grund av att granens fuktegenskaper är bättre (Svensk 

byggtjänst AB, 2015b). 

En obehandlad granpanel har ingen motståndskraft mot röta och insekter (Saarman, 1992). 

Enligt Svensk Standards klassificering gällande naturlig beständighet hos granens kärnved 

tillhör den beständighetsklassen 4 medan furun tillhör 3–4. Skalan går mellan 1–5 där 1 är 

mycket beständig och 5 icke beständig. (Svenskt trä, 2013) Enligt Moelven (2015) uppskattas 

livslängden ligga i intervallet 30–50 år. Fasadpanelen förutsätts ha konstruerats på korrekt sätt, 

målats med en fullbehandling samt att underhåll sker med jämna mellanrum (Moelven, 2015). 

Granvirket har svårare att angripas av blånadssvamp och mögel efter avverkning jämfört med 

furusplinten som lätt angrips av dessa svampar (Saarman, 1992). Däremot innehåller furu mer 

harts än gran (Saarman, 1992). 

Båda träslagen är förhållandevis mjuka och lättbearbetade (Boutelje & Rydell, 1995). Granens 

virke är vitt men skiftar i gult och rött och fibrerna är tunna samt raka (Tukan förlag, 2013). 

Färgen på tallens virke varierar mellan kärnveden och splintveden, kärnveden är ljust rödbrun 

medan splintveden är ljust vitgul (Boutelje & Rydell, 1995). 

3.1.2  Jättetuja 

Jättetuja (Thuja Plicata) växer på Nordamerikas västkust (Walker, 1999). I Sverige benämns 

den ofta felaktigt som ceder, detta beror på att det engelska ordet för jättetuja är ”Western Red 
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Cedar” (Jermer & Bardage m.fl., 2016). Cederträets användningsområden är bland annat panel 

både inomhus och utomhus, trall och vägg-/takspån (Moelven, u.å. a). 

En cederpanel som inte har blivit exponerad för väder och vind har en färg som varierar från 

vit (splintved) till mörkt chokladbrunt eller laxrosa (kärnved). Se bild 2 nedan. När sedan 

panelen utsätts för yttre påverkan skiftar den färg till silvergrått. (Walker, 1999) 

 

Bild 2 – Obehandlad cederpanel 

Foto: Ellen Källstrand 

Träslagets textur är relativt grovt och de flesta fibrerna går lodrätt. Materialet är mjukt (Tukan 

förlag, 2013) och i princip kvistfritt. Cederträet innehåller två ämnen som gör träet mer 

beständigt, thujapliciner och thujacider. Thujapliciner är ett naturligt svamp- och röthindrande 

ämne medan thujacider gör träet resistent mot insekter. (Ayre, 2014) Dessa två ämnen 

tillsammans gör träet beständigt vilket gör det lämpligt att använda utomhus (Tukan förlag, 

2013). Cederträ tillhör klass 2 vilket betyder att den klassas som beständig (Moelven, u.å. a). 

Ceder som fasadpanel uppskattas ha en livslängd på 40–50 år (Moelven, 2013). 

Cederträ har en karakteristisk trädoft som är kraftigare än både furu och gran. Men efter cirka 

tre till sex månader har doften minskat. (Moelven, u.å. a) 
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3.1.3  Lärk 

Sibirisk lärk (Larix sibirica) är ett barrträd som framförallt växer i Ryssland (Moelven, u.å. b). 

Området där sibirisk lärk växer har ett hårt klimat vilket gör att trädet växer sakta och det 

resulterar i täta årsringar (Kärnsund, u.å.). 

Utseendemässigt liknar lärkveden furuveden men lärken har en större andel kärnved än furu. 

Färgen på kärnan varierar beroende på om den är i färskt eller torkat tillstånd. När den är färsk 

är färgen ljusröd och övergår till ljust brunröd/gulröd när veden är torkad. Den yttersta veden, 

splintveden är vitgul. (Moelven, u.å. b), (Boutelje & Rydell, 1995) Se bild 3 nedan. Likt ceder 

kommer lärk få en grå nyans vid exponering för väder och vind (Moelven, u.å. b). 

 

Bild 3 – Obehandlad lärk 

Foto: Ellen Källstrand 

Lärk består av höga halter av harts och garvsyra, dessa ämnen gör att den har en naturlig 

motståndskraft mot röta (Hols hyvleri, u.å.). Dock finns risk för ändsprickor, vridningar och 

ytliga angrepp av svampar vilket minskar livslängden. Sibirisk lärk tillhör beständighetsklassen 
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3 vilket betyder att den klassas som måttligt beständig. (Moelven, u.å. b) Lärkens förväntade 

livslängd beräknas vara minst 30 år (Moelven, 2017). 

Sibirisk lärk har en tendens att vrida sig efter uppsättning och med den höga densiteten blir träet 

extra ömtåligt med risk för att spricka. Därför rekommenderas det att lärkpanel ska monteras 

tätare än gran- och furupanel. (Moelven, u.å. b) 

3.2  Intervjuer 

3.2.1  Yrkesverksammas syn på trä och ädelträ som fasad 

Arkitektens (2017) erfarenhet av ädelträfasader är att byggare generellt inte riktigt vågar 

använda sig av dessa material. Dels på grund av bristande kunskap och tron om att det kommer 

bli för dyrt. Det finns en vana och kunskap att använda granpanel och när ett nytt träslag 

påträffas upplevs det obekant. Hon menar också att byggbranschen inte upplevs vara 

nytänkande och att det finns en trygghet i att göra som det alltid har gjorts. I och med att det är 

ett relativt nytt sätt att använda materialet på finns det inte en allmänt känd kunskap om hur 

underhållet ser ut över tid. Att köpa in ädelträ till fasadpanel är dyrt, enligt arkitekten (2017), 

och i och med att underhållet inte är känt kan det vara så att det finns en rädsla för att satsa. 

Även bebyggelseantikvarien (2017) bekräftar att ceder och lärk är ett nytt inslag som 

fasadmaterial då hon aldrig stött på det som antikvarie och det enda hon påträffat är furu, gran 

och ek. 

Även forskarens (2017) erfarenhet är att beställare väljer andra material som fasad framför trä 

på högre hus bland annat på grund av osäkerheten kring hur underhållet ser ut över tid och 

brandkrav. Men efterfrågan att använda träpanel på högre hus har ökat enligt hennes 

uppfattning. 

Arkitektens (2017) uppfattning är att det är vanligt att personer med en fastighet som har 

ädelträpanel tycker att fasaden börjar se ful ut, speciellt när den börjar gråna. Detta gäller när 

fasaden är i skedet mellan fräsch, nyuppsatt panel och helt grånad. Ytan grånar inte jämnt 

överallt utan blir flammig och många uppfattar det som fult. Frågan är om tillräckligt med 

information om den här processen kan göra kunder mer medvetna om hur obehandlade 

träfasader förändras över tid. Ett alternativ kan vara att järnvitriolbehandla fasaden från början, 

menar arkitekten (2017). 

Bebyggelseantikvarien (2017) berättade om ett hus i Stockholm som byggdes cirka 2013, där 

balkongerna troligtvis var av lärk. Balkongen på huset gick in i huslivet och där inne är 

lärkpanelen skyddad. Idag är den skyddade delen gulröd medan den utsatta delen ut mot gatan 

är gråflammig. Hon poängterar också att det endast är cirka 4 år sen det byggdes vilket inte är 
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lång tid. Bebyggelseantikvarien (2017) menar att en medvetenhet angående färgförändringar 

på den obehandlade fasaden är viktig att ha då hon tycker att en avsiktligt flammig fasad kan 

vara vacker. Utan en tanke finns risk för att den blir flerfärgad, till exempel träfärgad på 

skyddade lägen som under balkonger och takfot och grå på övriga delen av fasaden. 

Arkitekten (2017) tror ändå på ädelträernas framtid som fasadmaterial och hennes uppfattning 

angående träfasader är att det är trevligare än till exempel puts. Hon anser vidare att trä är ett 

material som är behagligare att röra vid än en putsad fasad. 

Forskaren (2017) anser att den största fördelen med en obehandlad träfasad i lärk eller ceder är 

att förvaltaren slipper underhåll med ommålning. På sikt menar forskaren (2017) att 

miljöbelastningen och kostnaden minskar eftersom både färg och underhållsmålning inte 

uppstår. Dock menar hon att miljöbelastningen och kostnaderna kan öka om fasaden inte håller 

så länge som är tänkt. Det kan även bli problem om träfasaden ska behandlas efter att träet har 

brutits ner av väder och vind och antagit en grå kulör eftersom det inte går att måla på en åldrad 

träyta, menar hon. 

Forskaren (2017) påstår att en obehandlad cederfasad har en bättre motståndskraft mot röta än 

en obehandlad lärkfasad. Lärkpanel är även relativt sprickbenägen och för att den ska ha en bra 

beständighet krävs det att det är 100 % kärnvirke som används, menar hon. 

En nackdel som forskaren (2017) tar upp är att ceder och lärk är importerade träslag vilket för 

med sig att svensk skog missgynnas. Att ställa krav på att träslagen är miljöcertifierade enligt 

PEFC eller FCS tycker hon är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av trä samt leverantör. 

Att trä rör på sig, sväller samt krymper och att en obehandlad träpanel ändrar färg med tiden 

bör finnas i åtanke. Ceder- och lärkpanel kräver att spikar eller skruvar är rostfria och syrefasta 

vilket är viktigt att ta hänsyn till, belyser forskaren (2017). 

De nackdelar bebyggelseantikvarien (2017) tar upp är att sibirisk lärk inte har använts i Sverige 

historiskt sett. Enligt henne har vi inte tillräckligt med kunskap och kännedom till skillnad mot 

furu och gran som både växer i Sverige och har använts i byggandet under en lång tid. Hon 

menar att det är viktigt att värna om de träslagen som växer i Sverige och anser att det är onödigt 

att importera då tillgången på trä i Sverige är stort. Hon tycker att hänsyn borde tas till hur 

tillgången på importerade träslag kommer se ut om 20 år. 

Enligt forskaren (2017) är ädelträ hårt och bör förborras. Hon anser även att träet är hållbart 

men att kvalitén såklart är betydelsefull då variationen mellan de båda träslagen, och inom 

träslagen, varierar beroende på växtort. Ofta har ädelträslagen bra rötbeständighet men viss 

tendens till sprickbildning finns. 
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En annan viktig aspekt bebyggelseantikvarien (2017) tar upp är att det idag byggs fasader med 

släta paneler, alltså att träfasaderna saknar locklist. Som bebyggelseantikvarie (2017) har hon 

lärt sig att träfasader alltid ska ha locklist eller om valet faller på liggande panel bör 

konstruktionen vara överlappande. Hon är kritisk till avsaknaden av locklist med tanke på 

träfasadens livslängd. 

3.2.2  Ceder och lärk 

Produktchefen (2017), med tolv års erfarenhet, anser att ceder är ett klart bättre träslag än lärk 

gällande egenskaperna. Vid en snabb titt kan de uppfattas likvärdiga men enligt 

beständighetsklassificeringen, EN-350 (skala 1–5), tillhör ceder klass 2, beständigt, och lärk 

klass 3, måttligt beständigt. Det påvisar att ceder har en längre livslängd än lärk. Han säger att 

ceder som fasadpanel klarar sig i minst 50 år och lärkens livslängd uppskattar han till minst 

cirka 20–30 år. När en livslängd anges är det enbart en minsta tid för att sätta saker i relation. 

En cederfasad kan förmodligen sitta uppe i 200–300 år beroende på förutsättningar, menar han. 

En annan viktig kvalitetsaspekt som han också nämner är formstabiliteten. Även där påstår han 

att ceder är bättre än lärk. Detta beror på att cederträ är ett lätt material som inte har mycket 

spänningar. En cederbräda har helt enkelt inte lika mycket vilja att räta ut sig eller kupa sig utan 

de håller sig väldigt raka och fina utomhus i ett fuktigt klimat. Till skillnad från ceder har lärk 

högre densitet, det är även ett tyngre träslag som växer på tundran i Sibirien och det leder till 

att den växer långsamt vilket ger täta årsringar, berättar han. Täta årsringar ger en bra naturlig 

beständighet i kombination med innehåll av rötsyddande hartser och träsyra. Mer inre spänning 

i lärk gör också att lärken rör sig mer och får då kraftigare sprickbildning än ceder. 

En annan skillnad mellan ceder och lärk som produktchefen (2017) tar upp är utseendet. 

Cederträ har en bred färgspridning med mer kulör medan lärk är mer jämn i färgen med 

skiftningar från gul till svagt röd. Hans erfarenhet är att ceder uppfattas som finare då den åldras 

mer jämnt än vad lärk gör. Han menar att lärk är mer oförutsägbar i sin utseendemässiga åldring 

och kan bli svartflammig. Detta beror på att lärk innehåller garvsyra som oxiderar i utemiljö. 

Han anser att cederpanel är mer lämplig att lämna obehandlad. 

Produktchefen (2017) framhäver att alla träslag åldras jämnare om de oljebehandlas. En olja 

gör att det dröjer längre innan träet blir grått. Det beror på att oljan skyddar träet från solens 

UV-strålar som bryter ner ligninet vilket leder till att träet tappar sin naturliga färg. Den här 

processen kallas för patinering, berättar produktchefen (2017). 

Han förklarar att det finns en patineringsolja. Det är en olja med grått pigment i och används 

för att efterlikna den kommande grå träytan då oljan ger en gråimiterad yta från början. Denna 
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olja stryks på endast en gång och sedan vittrar den bort. Vanligen bättras en olja på men med 

en patineringsolja är tanken att den inte ska underhållas. Eftersom patineringsoljan vittrar bort 

blir träytan blottad och träet börja patinera. Han förklarar att det kommer bli en växelverkan 

mellan imiterat grått och naturligt patinerat grått i takt med att oljan vittrar bort. 

En träfasad klarar sig mycket bättre än en trätrall eller en terrass tack vare att en fasad torkar 

upp mycket bättre, menar produktchefen (2017). En fasadpanel är monterad vertikalt och regnet 

kan rinna av medan på en terrass under bar himmel stannar regnet kvar på träytan och sugs in, 

därav är träet på en trall fuktig längre tid än på en fasad. Att trä blir fuktigt och blött är i sig 

inget problem, det viktiga är att träet kan torka upp efter nederbörd. Om det inte torkar blir 

fukthalten för hög och rötsvampar kan etablera sig, förklarar produktchefen (2017). 

Att ändträ suger 20 gånger mer fukt än övriga brädan gör det viktigare att skydda ändträ mer, 

hävdar han. Det vanligaste är att röta först uppstår i ändträet och därför är grundoljning av 

ändträet en stående rekommendation för att hålla fuktinträngningar borta. En utformning så att 

ändträet inte påverkas är också ett alternativ. Försiktighet måste vidtas när oljning av ändträet 

utförs, då mycket olja sugs upp liksom vattnet. Det är en bra idé att använda en så transparent 

olja som möjligt då det finns en risk att en synlig rand några centimeter upp i ändträet annars 

uppstår, förklarar produktchefen (2017). 

För en byggnad av typen Br1 på över två våningar med träfasad måste särskild hänsyn tas till 

brandkrav. Består fasaden av mer än 20 procent träyta behöver fasaden uppfylla brandprovet 

SP Fire 105 enligt byggreglerna, BBR. För att fasaden ska uppfylla kravet måste 

brandimpregnering dels tillföras men ett test på det aktuella träslaget och utförandet måste även 

genomföras på statens provningsanstalt, SP i Borås, berättar produktchefen (2017). 

I dag finns det cederträ från Moelven som uppfyller brandkravet men så vitt produktchefen 

(2017) visste finns det ingen som levererar lärk som klarar dessa krav. För att träet ska klara 

brandkraven brandimpregneras det genom att trycka in brandskyddsmedel i träet. Se bild 3 (sida 

20) för brandimpregnerad ceder. Det är alltså viktigt att tidigt i projekteringen tänka på om 

brandkrav gäller eller ej, understryker produktchefen (2017). 
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Bild 3 – Brandimpregnerad ceder 

Foto: Ellen Källstrand 

Det är en stor skillnad i pris mellan ceder och lärk, berättar produktchefen (2017). En av 

orsakerna till detta är att cedern är kvistren vilket ger en finare träkvalitet medan lärk innehåller 

mer kvistar. Det tillkommer även ett tilläggspris för brandimpregnerad cederpanel och 

brandimpregnerad läkt. Se tabell 1 i kapitel 3.3.1 för ungefärlig kostnad för obehandlad panel 

(maj 2017). 

Produktchefen (2017) rekommenderar att järnvitriolbehandla lärk för att få ett jämnare utseende 

med tanke på dess ojämna åldrande. Cederträ är inte lämpligt att järnvitriolbehandla då 

reaktionen mellan lösningen och träet inte ger ett bra resultat. Produktchefen (2017) 

rekommenderar istället en patineringsolja om en grå imiterad yta önskas på cederträ. En 

kärnfuru kan ungefär jämföras med livslängden på lärk. Han nämner dock att det kan vara svårt 

att sortera fram 100 % kärnfuru, en viss andel splintved kan medföra sämre beständighet. 

Kärnfuru men även gran är lämpliga träslag att behandla med järnvitriol, säger produktchefen 

(2017). Han påtalar också att järnvitriolen inte tillför något rötskydd utan endast är en estetisk 

behandling. 
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Vid uppsättning av ceder och lärk ska träet förborras innan panelen skruvas upp. Spika går bra 

i cedern men rekommenderas inte i lärk då den är tyngre och rör sig mer. Produktchefen (2017) 

berättar att i cederpanel upp till 147 mm räcker det med en spik breddledes, vilket sparar 

montagetid. Det är viktigt att infästningen är rostfri, framhäver han. 

3.2.3  Akrylatfärg 

Forskaren (2017) påpekar att vid ytbehandling eftersträvas färger med långa 

ommålningsintervall. Hon ger ett exempel på ett flerfamiljshus på sju våningar i Älvsbacka 

strand som byggdes 2008–2010 där fasaden är målad med täckfärg som idag fortfarande ser fin 

ut. 

Bebyggelseantikvarien (2017) säger att ibland används obehandlat ädelträ till detaljer på 

fasader, till exempel på balkonger. Med tanke på att obehandlat trä ändrar färg med tiden bör 

åtanke finnas på att intilliggande kulörer kanske inte passar ihop med det åldrade träet lika bra 

som vid uppsättning. I det här fallet är det viktigt att inte försöka lägga sig så nära träslagets 

kulör som möjligt, menar bebyggelseantikvarien (2017). Utan istället ta fram en färgpalett 

genom att titta på trädets färger exteriört, exempelvis barken och bladverket. Hon menar att 

lärkstammen har en egen färgskala och det är den som ska utgås ifrån inte själva panelen, för 

den kommer att förändras färgmässigt. Förutom att ta hänsyn till trädets färger kan hänsyn tas 

till byggnadens omgivning. Det innebär att färg mäts in på intilliggande vegetation och 

bergarter, vilket kan ge kulörer i grön, grå, brun och röd, om lingon skulle mätas in, förklarar 

hon. Tack vare den här utgångspunkten i färgsättning är risken mindre att kulörerna inte 

matchar varandra lika bra år tio som år ett. 

För färgsystemens skull har inte underlaget, furu eller gran, någon betydelse, påstår 

färghandlaren (2017). Dock är gran i sig lite bättre då det är ett tätare och hårdare träslag och 

furu kan innehålla blåsvamp från början, det gör inte gran, menar färghandlaren (2017). 

3.2.4  Utförande för nymålad fasad med akrylatfärg 

Färghandlaren (2017) klargör att det är skillnad på att utföra målningen på en 

nyproduktionsfasad och en tidigare målad fasad. 

Vid nyproduktion är det viktigt att skydda virket innan det sätts upp, säger färghandlaren 

(2017). Genom att köpa en redan grundmålad panel skyddas virket när det kommer till 

arbetsplatsen. Två fördelar med färdiggrundad panel är dels att virket får ett transportskydd 

men även ett visst skydd mot solljuset under byggtiden innan fasaden målas. Det är viktigt 

eftersom solljuset bryter ner träet. Om fasaden inte har någon grundning och träet bryts ner 

måste den sopas av från de åldrade träfibrerna innan fasaden kan ytbehandlas. 
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När fasaden är uppsatt ska ändträ och skarvar impregneras med en penetrerande grundolja som 

ska tränga långt in i trästrukturen. Dess uppgift är att skydda mot röta och fuktinträngning. 

Nästa steg är att grundmåla hela fasaden och det är viktigt att grundfärgen får torka ordentligt 

eftersom det är den som ska isolera mot tanningenomslag och skapa en bra vidhäftning till 

underlaget, säger färghandlaren (2017). När grundfärgen torkat stryks två lager med täckfärg 

på. Färghandlaren (2017) poängterar att det är viktigt att göra en fullbehandling vilket består av 

grundfärg och två strykningar täckfärg, det är även viktigt att skikten får rätt tjocklek. Blir det 

för tunt eller om ett av skikten väljs bort sjunker livslängden på fasaden, förklarar färghandlaren 

(2017). Likaså val av kulör har en viss inverkan på livslängden. En ljus kulör absorberar inte 

lika mycket ljus som en mörk kulör därav blir en mörk fasad varmare och åldras snabbare. 

Innan träet behandlas är det viktigt att ytfuktkvoten inte överstiger 16 % och att 

medeltemperaturen ligger på sju grader, förklarar färghandlaren (2017). Temperaturen beror på 

att färgen ska torka i rätt tempo, det får alltså inte torka för fort eller för långsamt. 

3.2.5  Underhåll av målad fasad 

Ommålningsintervall för en Alcrobeståbehandlad fasad ligger mellan 10 till 15 år enligt, 

färghandlaren (2017). När fasaden målas om för underhåll skrapas bara den färg som är dålig 

bort och sedan stryks de nya lagren på. Hur länge färgen håller sig i bra skick beror bland annat 

på underlagets kvalité när det sätts upp och även hur noggrant behandlingen utförts. Även 

takfoten på en fasad har en avgörande roll för färgens livslängd. Färghandlaren (2017) påstår 

att färgens livslängd halveras om byggnaden ej utformas med takfot. Han menar att Sveriges 

klimat i princip kräver att det finns en takfot. 

3.2.6  Järnvitriol 

Bebyggelseantikvariens (2017) erfarenhet av järnvitriolbehandlade träfasader är att det är svårt 

att i förtid säga vilken färg fasaden kommer att få. Detta beror på underlaget samt hur 

järnvitriolen är påstruken och blandad. Fasaden kommer även få olika nyanser på olika sidor 

beroende på vad den utsätts för, till skillnad från en fasad som täckmålas där färgen är given 

från början. 

Färghandlaren (2017) berättar att järnvitriol är ett behandlingssätt som användes förr i tiden 

men att det börjar bli mer populärt idag. Förr användes kärnvirke för att det bättre står emot 

yttre påfrestningar, därför är det viktigt att kvalitativt virke används vid behandling med 

järnvitriol. 

Vidare berättar färghandlaren (2017) att behandlingen endast är kosmetisk men många tror att 

det ska bli ett jämnare resultat, dock finns det inga garantier för det. Många gånger blir det 
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flammigt. Eftersom järnvitriol inte skyddar mot väta är det viktigt att tänka på att träet kan börja 

röra på sig vid regn och då finns det risk för sprickbildning, menar färghandlaren (2017). 

3.3  Kostnader 

3.3.1  Träslag 

Priserna i tabell 1 kommer från en träleverantör och en byggvaruhandel. Här väljer vi även att 

enbart presentera kostnad för gran och inte furu då gran är bättre att täckmåla, enligt 

färghandlaren (2017). För att förtydliga gäller priserna obehandlat trä, alltså varken 

brandimpregnerat eller grundmålat. 

Tabell 1. Ungefärliga priser för fasadpanel exklusive moms. 

Träslag 
Pris obehandlat 

(kr/m2) 
Ceder 600 
Lärk 220 
Gran 120 

 

3.3.2  Behandling  

Priserna enligt tabell 2 kommer från två måleriföretag. Arbetskostnaden är det priset som 

måleriföretagen ungefär skulle ta för att utföra arbetet. 

Tabell 2. Ungefärliga materialpriser och arbetskostnader för ytbehandlingar exklusive moms. 

Behandling 
Pris material 
(kr/1000 m2) 

Pris arbetskostnad 
(kr/1000 m2) 

Totalt 
(kr/1000 m2) 

Akrylatfärg 50 000 150 000 200 000 
Järnvitriol 3 000 75 000–80 000 78 000–83 000 
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3.3.3  Kostnad under 30 år 

Som jämförelse på kostnad över tid för de olika trä respektive behandlingsmetoderna har ett 

diagram sammanställts med antagna och ungefärliga kostnader. 

Figur 1 är baserad på de ungefärliga kostnaderna som har fåtts (se tabell 1, sida 23) samt egna 

antaganden. Figuren visar hur stora kostnaderna kan bli under 30 år. Tidsintervallet är valt på 

grund av att granens kortaste livslängd inklusive ytbehandling uppskattas vara minst 30 år. 

Även livslängden för obehandlad lärk uppskattas vara minst 30 år och cederns kortaste 

livslängd beräknas vara 40–50 år. För att undvika byte av fasadpanel i något av alternativen 

väljer vi 30 år som jämförelsetid. Hänsyn tas ej till brandkrav i figur 1, prisjämförelsen gäller 

enbart obehandlad panel. 

Som underlag till järnvitriolbehandlingen har lärk valts då produktchefen rekommenderar att 

lärk järnvitriolbehandlas. Eftersom järnvitriol är en behandling som inte skyddar träet valdes 

lärken också av den anledningen att träet har en bra naturlig beständighet jämfört med gran. 

Ingen hänsyn har tagits till eventuell påväxt på de obehandlade fasadalternativen. 

Underhållsintervallet för akrylatfärg har antagits till 10 år eftersom det är det kortaste angivna 

intervallet för underhåll av en målad fasad. Förutsättningen är att färgskiktet är intakt och att 

enbart täckfärg behöver ommålas med två lager täckfärg. Om skrapning och tvätt av fasaden 

behöver göras tillkommer kostnader för detta. 

Inköpskostnader för ceder och lärk kommer från tabell 1 (sida 23). Grundkostnaden i figur 1 

(sida 25) är den materialkostnad och arbetskostnad för ytbehandlingar som uppstår vid första 

året. Inga montagekostnader för något av alternativen är inräknat. För ädelträerna kan 

kostnaden för montaget bli dyrare då ädelträerna är hårdare och behöver förborras. 

Beräkningarna utgår från följande antaganden. Vid underhåll 1–3 av alternativet med 

akrylatfärg har antagande gjorts att kostnad för material- och arbete är hälften av 

totalkostnaden i tabell 1 (sida 23). Tanken är att två skikt täckfärg motsvarar ungefär halva 

kostnaden av totala materialkostnaden (tabell 1, sida 23) då grundolja och grundfärg uteblir 

vid det underhåll som antagits. Det vill säga att färgen inte har flagnat och inga trärena ytor 

har uppstått. Arbetskostnaden i underhåll 1–3 (figur 1, sida 25) har antagits till halva 

arbetskostnaden i tabell 1 eftersom täckfärgen förmodas stå för hälften av kostnaden. 
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Figur 1. Kostnader under 30 år exklusive moms. 
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4  ANALYS OCH DISKUSSION 

I kapitlet som följer ställs teorin mot resultatet från intervjuerna. 

4.1  Träfasadens funktion och utformning 

Enligt Pousette & Sandberg m.fl. (2007) samt Pousette & Sandberg m.fl. (2013) ska en träfasad 

på en byggnad utformas med en luftspalt. Detta för att fasaden ska ges möjlighet att torka ut, 

det i sin tur minskar risken för angrepp. Fasadens utformning påverkar dess livslängd och gör 

att den står emot väder och vind längre tid om den konstrueras korrekt. Enligt 

bebyggelseantikvarien (2017) är det viktigt att använda locklist och precis som anges i AMA 

är det viktigt att använda en överlappande konstruktion då fasaden blir tätare. Vi anser att detta 

är en god idé för att hålla fukten utanför byggnadens yttersta skal. Ett avstånd mellan mark och 

panel gynnar också fasadens livslängd då den inte utsätts för lika mycket stänk. Att utforma 

byggnaden med ett takutsprång är också ett sätt att skydda fasaden mot yttre påfrestningar anger 

Sandberg & Pousette m.fl. (2013). Detta tar även färghandlaren (2017) upp och han anser att 

en takfot kan ha en avgörande roll för färgens livslängd. Vi tolkar det som att det även har en 

avgörande roll för hela fasadsystemets livslängd. Sveriges klimat kräver nästan en takfot på 

byggnader påstår färghandlaren (2017) och i kapitel 2, teoretisk referensram, anges att 

underhållsintervallet för en byggnad beror på byggnadens geografiska placering. Byggnadens 

utvändiga konstruktion kan vara mer viktig att utforma med locklister och takutsprång vid 

kusten på grund av det hårdare klimatet. Väljs inget takutsprång anser vi att medvetenhet bör 

finnas om det ökade slitaget och det förkortade underhållsintervallet. 

Om täckmålning med akrylatfärg väljs på en fasad är det viktigt att tänka på att ytfuktkvoten 

inte överstiger 16 % då en högre ytfuktkvot gynnar bakterier, mögel och röta enligt Svenskt trä 

(2013). Även färghandlaren (2017) poängterar att det är viktigt att kontrollera ytfuktkvoten 

innan panelen ytbehandlas. Om panelen innehåller för mycket fukt finns risk att fuktrörelserna 

i träet blir för stora, vilket kan göra att träet spricker och färgen flagnar anger Gross (1992). Vi 

påstår att fuktkvoten är betydelsefull för att ge fasaden så bra förutsättningar som möjligt. 

Följden kan bli ett ökat underhåll av fasaden om hänsyn inte tas till det, tror vi. Gross (1992) 

anger även att olika färgtyper har olika mycket elasticitet och att akrylatfärg oftast har en bättre 

töjbarhet än linolje- och alkydfärg. Vilket tillåter träet att röra på sig till en viss gräns men trots 

detta bör inte ytfuktkvoten överstiga 16 % menar vi då det ändå finns en risk att färgen spricker. 

Enligt Träguiden (2003) används färg främst för att skydda träet mot yttre påverkan men även 

för att få den kulör på fasaden som önskas. Gross (1992) påtalar att akrylatfärg är lättarbetad, 
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torkar snabbt och står emot klimatet bra, författaren hävdar även att verktygen som används vid 

applicering av färgen kan sköljas av med enbart vatten. I Svenskt trä (2013) påstås att 

akrylatfärg är den färg som kräver minst underhåll. Att färgen är lättarbetad tycker vi är en 

fördel och att akrylatfärgen är vattenbaserad (Gross, 1992), vill vi understryka, är en stor fördel 

miljömässigt. 

Till skillnad från akrylatfärg ger järnvitriol inget skydd utan bara ett estetiskt utseende. Det ger 

fasaden en grå kulör, som liknar naturligt patinerat trä. Det är svårt att i förtid veta vilken nyans 

järnvitriolbehandlingen kommer anta, det påpekar både färghandlaren (2017) och 

bebyggelseantikvarien (2017). Enligt Svensk Byggtjänst AB (2015) är det viktigt att tänka på 

att intilliggande ytor kan missfärgas. Nackdelen med detta är att den som utför arbetet måste 

vara noggrann med att skydda närliggande ytor och vara extra försiktig vid applicering. Pousette 

& Sandberg (2007) framhäver att järnvitriol inte skyddar träet från regn, fuktrörelser i träet samt 

ger inget skydd mot biologiska angrepp. Av denna anledning betonar färghandlaren (2017) att 

det är viktigt att använda ett kvalitativt virke vid behandling med järnvitriol. 

Vi anser därför, precis som färghandlaren (2017) och produktchefen (2017), att om järnvitriol 

ska användas bör kärnfuru eller lärk brukas som fasadmaterial just för att ge fasadens livslängd 

bästa möjliga förutsättning. Akrylatfärg och järnvitriol är väldigt olika typer av behandlingar 

då akrylatfärg är täckfärg och järnvitriol en estetisk ytbehandling. Den förstnämnda kräver 

regelbundet underhåll och skyddar träet medan den andra är en engångsbehandling där fasadens 

livslängd styrs av träets egna motståndskraft. 

4.2  Tänkbara träslag 

Enligt Svensk Byggtjänst AB (2015) är gran det träslag som är bäst lämpat som fasadpanel. 

Furu är även möjligt att använda men har sämre fuktegenskaper än gran då granvirke suger upp 

mindre fukt. Däremot berättar produktchefen (2017) att kärnfuru går att jämföra med lärkens 

livslängd. Men i och med att produktchefen (2017) även säger att det kan vara svårt att sortera 

ut 100 % kärnfuru kan det vara ett sämre alternativ om inte panelen består av 100 % kärna. 

Ayre (2014) förklarar att ceder innehåller thujapliciner och thujacider som tillsammans gör träet 

beständigt mot yttre angrepp vilket gör att ceder är ett lämpligt träslag att använda som 

fasadpanel. Produktchefen (2017) berättar att lärk har täta årsringar, rötskyddande hartser och 

träsyra som tillsammans ger en bra naturlig beständighet. Forskarens (2017) åsikt är att 

obehandlad ceder har en bättre motståndskraft mot röta jämfört med lärk. En annan skillnad 

mellan lärk och ceder som produktchefen (2017) nämner är materialens densitet. Ceder är 

mycket lättare, i princip kvistfri och innehåller inte mycket spänningar medan lärk har en hög 

densitet och en vilja att röra sig mer vilket kan leda till ökad sprickbildning. Av denna anledning 
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rekommenderar Moelven (u.å. b) att lärk bör monteras tätare än gran- och furupanel. 

Produktchefen (2017) förklarar att båda materialen måste förborras innan de kan skruvas men 

fördelen med ceder är att den kan monteras med både skruv och spik och vid användning av 

spik räcker det med en spik upp till 147 mm i bredd. Lärk bör inte spikas då den har för stor 

sprickbenägenhet. Liksom produktchefen (2017) anser vi att ceder kräver mindre montagetid 

av ovan nämnda anledning, vilket självklart är en fördel. 

Walker (1999) beskriver cederträets utseende som varierande, från mörkt chokladbrunt till 

laxrosa. Även produktchefen (2017) nämner att cederträ har en bred färgspridning medan lärk 

är mer jämn i färgen och varierar från gul till svagt röd. Se bilaga 1 för färgskillnader mellan 

lärk, ceder och brandimpregnerad ceder. Med tiden när en obehandlad träfasad utsätts för yttre 

påfrestningar kommer den att gråna skriver Hansson (1999). Olika träslag åldras och får olika 

utseende och produktchefen (2017) redogör för att ceder åldras mer jämnt men att lärk är mer 

oförutsägbar och kan bli svartflammig. Därav anser han att cederträ är mer lämpad för att lämna 

obehandlad. Flera i vår urvalsgrupp betonar just detta att det är vanligt att obehandlade fasader 

blir flammiga och uppfattas som fula. Bebyggelseantikvarien (2017) påtalar att om huset 

utformas på ett sådant sätt att den obehandlade fasaden ges möjlighet att åldras på ett mer jämnt 

sätt kan vissa ojämnheter undvikas. 

Ceder växer på Nordamerikas västkust och lärk växer i Sibirien. Med anledning av detta tycker 

bebyggelseantikvarien (2017) dels att vi inte har tillräckligt med kunskap om dessa träslag till 

skillnad mot furu och gran som har använts i Sverige historiskt sett. Hon påpekar även att vi 

borde värna om de inhemska träslagen då tillgången på trä är stor i Sverige. Vilket gör att hon 

tycker att import av andra träslag är onödigt. Vi tycker att det är en viktig aspekt och inte minst 

med tanke på miljön. Forskaren (2017) understryker att om importerade träslag väljs är det 

viktigt att träet är miljöcertifierat. En annan betydelsefull tanke bebyggelseantikvarien (2017) 

delgav oss var hur tillgången kommer att se ut på importerade träslag om kanske 20 år. Vår 

fundering i det här läget är hur gör man om träslaget inte går att få tag på längre och enstaka 

plankor eller del av fasad behöver bytas. Men trä är det enda förnybara byggmaterialet enligt 

Svenskt trä (2013) vilket är en positiv aspekt för miljön. 

Vid byggnation av hus av typen Br1 med mer än 2 våningar måste särskild hänsyn tas till 

brandkrav och i AMA Råd och anvisningar (Svensk byggtjänst, 2015b) står det att byggnaden 

måste ha sprinklers eller att träet uppfyller provet SP Fire 105. Produktchefen (2017) anger att 

fasaden måste uppfylla SP Fire 105 om träytan överstiger 20 %. Han berättar att ceder går att 

fås brandimpregnerat hos Moelven men visste ingen som levererade brandimpregnerad lärk. På 

grund av detta påtalar han att det är viktigt att tidigt i projekteringen säkerställa om brandkrav 

gäller eller ej. 
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4.3  Underhåll och kostnad 

Den största fördelen med en obehandlad fasad menar forskaren (2017) är att förvaltaren slipper 

underhåll med ommålning. Detta leder till att miljöbelastningen på sikt minskar då ingen 

underhållsmålning behövs. Forskaren (2017) menar även att kostnadsmässigt är det fördelaktigt 

på sikt. Dock tar hon upp att om fasaden inte håller lika länge som det är tänkt ökar kostnaderna 

och miljöbelastningen. Produktchefen (2017) berättar att lärk med sina inre spänningar rör på 

sig mer. Detta tror vi kan leda till ökade kostnader på grund av sprickbildning men även att 

kostnad vid montering kan bli mer kostsam. Då lärk kräver mer infästningar än en cederpanel. 

Att en obehandlad träfasad grånar med tiden tas upp i flera intervjuer vilket även Hansson 

(1999) försäkrar. Forskaren (2017) poängterar att det kan bli problem att förändra en grånad 

fasad utseendemässigt då det inte går att måla en åldrad träyta. Vi vill poängtera att kännedom 

bör finnas om hur obehandlat trä åldras innan obehandlad panel väljs. Det är svårt att på förhand 

veta hur färgen kommer att förändras därför rekommenderar produktchefen (2017) att lärk 

järnvitriolbehandlas för ett jämnare utseende. Ceder är däremot inte lämplig att 

järnvitriolbehandla då lösningen och träet tillsammans inte ger ett bra resultat. Däremot finns 

det en patineringsolja som kan användas på ceder förklarar produktchefen (2017). 

Järnvitriolbehandlade fasader är svåra att säga vilken nyans de kommer att anta menar 

bebyggelseantikvarien (2017). Svenskt trä (2013) skriver att färgen kan variera från brungrå till 

silvergrå. Den stora nackdelen är att järnvitriol inte tillför något skydd alls, varken mot väta 

eller biologiska angrepp, vilket bekräftas av Pousette & Sandberg (2007). Även färghandlaren 

(2017) tar upp detta och menar att behandlingen endast är kosmetisk. 

Vid användning av en akrylatfärg på fasad är det viktigt att färgsystemet byggs upp med 

penetrerande grundolja, grundfärg och två lager täckfärg poängterar färghandlaren (2017). 

Detta bekräftas av Svenskt trä (2013). Det är även viktigt att skikten får rätt tjocklek vilket både 

färghandlaren (2017) och Gross (1992) nämner. Blir skikten för tunna eller väljs ett skikt bort 

försämras livslängden. Underhållsintervallet för en fasad målad med akrylatfärgen Alcro Bestå 

är ungefär 10–15 år, detta varierar beroende på underlag och hur noggrant behandlingen har 

utförts, uppger färghandlaren. Till skillnad mot järnvitriol har akrylatfärg en bra 

väderbeständighet. Behandlingarna är väldigt olika, akrylatfärgen ger panelen en kulör som 

bestäms i förväg medan järnvitriol ger fasaden en grånad yta som kan variera. 

Vid jämförelse av kostnad vid behandling med akrylatfärg och järnvitriol, är vi medvetna om 

att det är två olika typer av behandlingar. Akrylatfärg kostar nästan dubbelt så mycket jämfört 

med järnvitriol vid behandling av 1000 m2. Dels målas akrylatfärgen i flera skikt vilket tar 
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längre tid och är ett mer omfattande arbete. Totalkostnaden varierar såklart beroende på vilket 

träslag som väljs och byggnadens utformning. 

Kostnadsskillnaden mellan obehandlad lärk och ceder är stor. Obehandlad lärk ligger på 

ungefär 220 kr/m2 (exklusive moms) och obehandlad ceder kostar ungefär 600 kr/m2 (exklusive 

moms). Däremot har ceder en livslängd på minst 50 år och lärken 20–30 år anger produktchefen 

(2017). Han nämner att en cederfasad förmodligen kan sitta uppe i 200–300 år beroende på 

förutsättningarna. Vi konstaterar att kostnaden för materialet är högt men med tanke på att en 

obehandlad fasad inte kräver något vidare underhåll och livslängden kan vara uppemot 200–

300 år blir det inte så dyrt på sikt. 

Vid jämförelse mellan de olika träslagen kostnadsmässigt är gran den som är billigast men om 

den ska ha en bättre livslängd bör den behandlas. Ett alternativ är akrylatfärg och då uppskattar 

vi att det tillkommer en kostnad på ungefär 200 kr/m2 (exklusive moms). Vid vårt antagande 

togs priset från tabell 2 (sida 23) och delades med 1000 m2 för att få ut ett kvadratmeterpris. 

I figur 1 (sida 25) redovisas hur kostnaderna för de olika alternativen antas vara under en period 

av 30 år. Vid första anblick ser cedern dyr ut men utslaget på 30 år är den likvärdig med den 

akrylatmålade fasaden. Obehandlad lärkfasad och järnvitriolbehandlad lärkfasad är billigare 

jämfört med de två förstnämnda alternativen. 
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5  SLUTSATSER 

Nedan följer slutsatser för respektive frågeställning, metodkritik och förslag till vidare 

utveckling. 

5.1  Träfasadens funktion och utformning 

Den första frågeställningen behandlar träfasadens funktion och uppbyggnad. En fasad ska stå 

emot yttre påfrestningar för att skydda byggnaden. Det är viktigt att fasaden ges möjlighet att 

torka upp efter väta genom att den utformas med en luftspalt. Locklister kan förlänga fasadens 

livslängd och fasaden bör konstrueras med ett avstånd från marken. 

Om byggnaden utformas med takutsprång förlänger det fasadens livslängd avsevärt oavsett om 

den är behandlad eller obehandlad. Konstruktion utan takutsprång medför ökat slitage på 

fasaden. 

5.2  Tänkbara träslag 

Den andra frågeställningen behandlar tänkbara träslag för en fasad. Väljs en målad fasad med 

akrylatfärg har vi kommit fram till att gran är ett bra alternativ. 

Både lärk och ceder går att använda som obehandlad ytterpanel. Båda kommer att åldras och 

anta en grå patinerad yta. Lärk är ett mer osäkert material då den innehåller mer spänningar än 

ceder och har därmed en benägenhet att röra på sig. Ceder har längre livslängd och åldras 

jämnare jämfört med lärk. Vår uppfattning utifrån detta är att ceder är ett mer lämpligt val som 

fasadpanel. 

För en fasad med träpanel är det viktigt att ta reda på om fasaden kommer att kräva specifikt 

brandkrav. Cedern finns att få brandimpregnerad enligt produktchefen (2017). 

5.3  Underhåll och kostnad 

Den tredje frågeställningen behandlar underhåll av en träfasad samt kostnader. Ceder är klart 

dyrare än lärk i inköp men cederns livslängd kan vara mycket längre än lärkens. En obehandlad 

fasad kan åldras ojämnt, då kan ett alternativ vara att behandla med järnvitriol. Vid denna 

behandling är lärk ett bättre alternativ än ceder då ceder och järnvitriol inte ger ett bra resultat. 

Produktchefen nämner även att kärnfuru kan vara ett alternativ eftersom den går att 

järnvitriolbehandla. 
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Akrylatfärg är en kostsam behandling men ger träet ett extra skydd mot yttre påfrestningar samt 

att träets livslängd förbättras. Dock måste färgen regelbundet underhållas. Ett vanligt 

underhållsintervall ligger på 10–15 år för akrylatfärg. Jämfört med ceder är akrylatfärg jämlik 

kostnadsmässigt på 30 år men om kostnaderna slås ut på ytterligare år kan den akrylatmålade 

fasaden bli ett mer kostsamt alternativ, förutsatt att den obehandlade cederfasaden håller sig 

längre än dess lägsta angivna livslängd. 

5.4  Metodkritik 

Den valda metoden tycker vi fungerade bra. Vi fick en grund från litteratur- och 

dokumentstudierna och intervjuerna gav oss andra synvinklar och intressanta erfarenheter. 

Dock var det svårt att på förhand veta om respondenten var rätt person att intervjua. Ett tips vid 

intervjuer är att om möjlighet finns planera in två intervjuer från början med respektive 

respondent, för att kunna få svar på frågor som uppkommer en bit in i studien. Det är något vi 

hade velat göra i vår studie om tid hade funnits. Vi hade gärna utökat antal intervjuer med flera 

inom samma yrke för att få fler infallsvinklar från samma yrkesroll. Men vi anser att vi har fått 

tillräckligt bra information både genom litteratur- och dokumentstudier samt intervjuer för att 

kunna besvara våra frågeställningar. 

5.5  Förslag till fortsatt utveckling 

Fortsatta studier skulle kunna behandla andra typer av täckfärger, olika typer av modifierat trä 

och en jämförelse av andra träslag. Ett annat förslag är att göra en livscykelanalys på ceder eller 

lärk och jämföra med en akrylatmålad fasad. 
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