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Abstract 
 
Field trial with wood preservatives for class AB. Results after 
15 years' exposure 
 
In 1996 a field trial was set up in order to get information about the durability in ground and above 
ground of wood treated with preservatives intended for above ground use. Results after 3, 5 and 10 
years’ exposure have been presented in previous reports (Johansson et al 1999; Johansson et al 2001, 
Edlund et al 2006). 
 
Samples were treated according to Nordic wood preservation class AB with the following preservatives: 
Basilit Bauholz KVD, Impralit KDS, Kemwood ACQ 1900, Tanalith E, Wolmanit CX-S and Wolmanit 
CX-8. Untreated spruce and heartwood of pine and larch were also included in the trial. In addition to 
testing according to modified versions of EN 252 and ENV 12037 (lap-joint), testing was also carried out 
according to methods specially designed for this trial. In 1997 wood treated with Scanimp KF, a water-
borne metal free wood preservative, was added to some of the test procedures.  
 
After 15 years’ exposure it can be concluded that: 
 
• The progress of decay is slower in the above ground samples than in the samples in ground 

contact. However, the ranking with respect to the performance is still roughly the same.  
 
• Wood treated to preservation class AB (= Use Class 3 according to EN 335-1) is not 

recommended for use in ground. The service life can be expected to be approximately 10 
years.  

 
• Wood treated with the copper-organic type wood preservatives used today performs generally 

better than wood treated with metal-free preservatives as well as heartwood of pine and larch.  
 
• Based on experience from the above-ground trials class AB treated wood will have a service 

life of at least 20 years, providing it has been used correctly and will thus comply with the 20 
years’ warranty provided by the Swedish Wood Preserving Association. However, end-uses 
close to ground may be critical. A majority of samples in the mini-deck trial were slightly 
attacked by decay after 15 years and it is necessary to be aware that: 
 
− the test samples consist of 100 % sapwood with full penetration of wood preservative, 

 − in practice decking boards etc will consist of approximately 50 % heartwood,  
 − heartwood in the wood surface will be critical for the service life,  
 − sub-standard penetration will affect the service life,  
 − present retentions for the copper-organics approved by the Nordic Wood  Preservation  
  Council (NWPC) are lower than those applied in the trial.  

 
• A comparison between results from five years’ testing in ground according to EN 252 and 15 

years above ground according to ENV 12037 (lap-joint) and the mini-deck method shows 
some similarities in the ranking of the wood preservatives. However, there is no obvious 
general correlation between testing in ground and testing above ground with these methods. 
Thus, there is no simple way of translating results from trials in ground to results from trials 
above ground. Further work and analysis of results from several trials are required in order to 
be able to use results from in ground trials for approval of wood preservatives to class AB 
(Use Class 3). 
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• Samples treated with metal-free preservative and subsequently coated performed reasonably 
well. However, the real effect of the coating was difficult to evaluate, as neither uncoated 
preservative treated nor coated untreated samples were tested. 

   
• Reference preservative TBTO got severely attacked by decay after 10 years and its role as 

reference preservative should be discussed.  
 
• Preservative-treated wood has in general enhanced the corrosion of fasteners compared to 

untreated wood. No corrosion was yet observed on stainless steel, whereas mild steel was 
heavily corroded. 

 
• The trials have confirmed the classification of the natural durability of pine (Pinus sylvestris) 

and larch (Larix  decidua) according to EN 350-2.  
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Förord 
 
I föreliggande rapport redovisas det s k AB-fältförsöket med krom- och arsenikfria träskyddsme-
del, som startades 1996 på SPs försöksfält i Borås. Försökets uppläggning samt resultaten efter 
15 års exponering beskrivs. Tre delrapporter publicerades 1999, 2001 och 2006  (Johansson m fl 
1999, Johansson m fl 2001, Edlund m fl 2006). 
 
Detta är det första jämförande fältförsöket i ovan mark-exponeringar som genomförts i Sverige 
med krom- och arsenikfria träskyddsmedel. Dessa fick sitt genombrott på den svenska marknaden 
efter Kemikalieinspektionens restriktioner mot träskyddsmedel innehållande krom och arsenik 
1994. Försöket är dessutom det första i Sverige, där den nya europeiska försöksstandarden för 
provning enligt den s k lap-jointmetoden används på impregnerat trä.  
 
Försöket har ingått i ett Nordic Wood projekt ”Produksjonsprocess- og holdbarhetsdokumenta-
sjon for krom- og arsenfrie impregneringsmidler” med projektnummer 98056 som pågick under 
perioden 1998-2001. Nordic Wood var namnet på ett forsknings- och utvecklingsprogram med 
målsättning att öka träanvändningen och som finansierades av den nordiska träindustrin, Nordisk 
Industrifond och de nationella FoU-finansieringsorganen Erhvervsfremmestyrelsen i Danmark, 
TEKES i Finland, Islands Forskningsråd, Norges Forskningsråd samt NUTEK/VINNOVA i 
Sverige under 1993-2001. 
 
Ett stort tack riktas till Svenska Träskyddsföreningen som genom ett ekonomiskt bidrag har 
medverkat till genomförandet av inspektionen efter 15 års exponering samt framställandet av 
föreliggande rapport. 
 
 
Författarna i december 2011 
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Sammanfattning  
 
1994 infördes begränsningar för användning av träskyddsmedel baserade på krom- och arsenik-
föreningar. Detta medförde att impregnerat trä för användning ovan mark på den svenska mark-
naden sedan dess huvudsakligen har producerats i klass AB med krom- och arsenikfria trä-
skyddsmedel.  
 
I denna undersökning har krom- och arsenikfria träskyddsmedel, som var kommersiellt tillgäng-
liga 1996 provats i och ovan mark. I provningen ingår även träskyddsmedel innehållande krom 
och arsenik (referenser) samt obehandlad gran, kärnved av furu och lärk.  
 
Under en femtonårsperiod har följande parametrar studerats:  
 
• beständigheten, det vill säga motståndskraften mot rötsvampar, i olika utomhusexponeringar 

• hur fästdon (spik och skruv) av olika material påverkas av korrosion  
 
Under de första tre till fem åren undersöktes i vilken utsträckning proverna angreps av miss-
färgande svampar (blånads- och mögelsvamp) samt väderbeständigheten med avseende på hur 
provernas ursprungliga kulör förändrades med tiden. Under försökets första tio år studerades även 
urlakningen av aktiva ämnen från impregnerade prover. Dessa försök redovisas i Edlund m fl 
(2006). 
 
1997 utökades försöket med ett metallfritt träskyddsmedel, Scanimp KF, som endast impreg-
nerades i dimensionen 22x95 mm och som ingår i några försöksled i och ovan mark. Såväl 
målade som omålade prover ingår i försöket. 
  
I föreliggande rapport presenteras resultaten efter 15 års exponering respektive 14 års exponering 
för Scanimp-impregnerade prover. De kan sammanfattas som följer: 
 
• Rötutvecklingen, oavsett material och behandling, sker inte oväntat långsammare ovan mark 

än i mark med de aktuella provningsmetoderna, men rangordningen mellan de olika provade 
materialen och behandlingarna är i stort sett densamma. 

  
• Trä som impregnerats till träskyddsklass AB är olämpligt att använda i kontakt med mark. 

Under förhållanden jämförbara med provfältet i Borås blir livslängden ca 10 år. 
 
• Trä som impregnerats med de idag, eller snarlika med de idag, använda kopparbaserade 

träskyddsmedlen för klass AB klarar sig generellt avsevärt bättre än metallfria träskydds-
medel samt kärnved av furu och lärk. 

 
• Såvitt man kan bedöma från ovan mark-försöken kommer AB-klassificerat virke, rätt använt, 

att klara sig i mer än 20 år utan att angripas av omfattande rötskador och därmed i praktiken 
leva upp till Träskyddsföreningens 20-åriga rötskyddsgaranti.  
 

Användningsområden nära mark kan dock vara kritiska. I trallförsöket har en majoritet av prover-
na svaga angrepp av röta efter 15 år, och man skall beakta att 
 
− provkropparna är av 100 % splintved med full inträngning av träskyddsmedel, 

− under praktiska förhållanden kommer troligen kärnvedsandelen i virket vara runt 50 % i 
genomsnitt. Kärnved i virkesytan kommer då att vara dimensionerande för  brukstiden. 

− impregneringsmissar, som förekommer mer eller mindre, påverkar brukstiden negativt, 
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− dagens upptagningar för de kopparbaserade medlen är lägre eller t o m mycket lägre  än för 
de som använts i försöket. 

 
• En jämförelse mellan resultat från provning fem år i mark med EN 252 och 15 år ovan mark 

enligt ENV 12037 (lap-joint) samt från trallförsöket visar, att det inte finns någon entydig, 
generell korrelation och enkelt tillämpbart system för att tolka och översätta provnings-
resultat från markförsök till resultat från ovan mark-försök.  

 
 Ytterligare arbete och analys av resultat från flera försök är därför nödvändigt för att skaffa 

underlag för hur resultat från markförsök skall utnyttjas för godkännande av träskyddsmedel 
i klass AB och åsätta träskyddsmedlen en relevant upptagning. 

 
• Vid provning av målade prover av det metallfria träskyddsmedlet Scanimp KF ovan mark 

erhölls ett förhållandevis bra rötskydd. Effekten av målningen är emellertid inte helt uppen-
bar, då vare sig några omålade impregnerade eller målade oimpregnerade prover fanns med i 
provningen. 

 
• I lap-joint provningen har referensmedlet TBTO fått kraftiga rötangrepp redan efter 10 år, 

och dess lämplighet som referensmedel kan därför ifrågasättas, något som också styrks av de 
observationer rörande TBTOs nedbrytning som gjordes redan för ca 30 år sedan (Ohlsson & 
Hintze 1983). 

 
• Inga korrosionsangrepp har ännu observerats på fästdonen av rostfritt stål. Övriga spik- och 

skruvmaterial, bortsett från obehandlat stål, uppvisade förhållandevis måttlig korrosion i 
samtliga träprover. Dock hade impregnerade prover generellt sett en något större korrosions-
påverkan än oimpregnerade prover. 

 
• Provningarna har bekräftat den klassificering av naturlig beständighet hos kärnved av furu 

och lärk som anges i den europeiska standarden EN 350-2, d v s de har gett i stort sett 
samma resultat för kärnved av de båda träslagen.   
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1 Bakgrund och syfte 
 
Till skillnad från de träskyddsmedel som använts under flera år för träskyddsklass A var kun-
skaperna om de nya "AB-medlen" utan krom och arsenik bristfälliga då de introducerades på 
marknaden i mitten av 1990-talet, inte minst avseende beständighetsegenskaperna. Osäkerheten 
var stor när det gällde skyddseffekten mot rötsvampar på lång sikt i olika ovan mark-expone-
ringar. Även kunskaperna om det behandlade virkets egenskaper vad gäller väderbeständighet, 
samverkansegenskaper med andra material samt urlakning/nedbrytning av aktiva ämnen var 
bristfälliga. 
 
I början av 1990-talet började också andra material och träslag, som påstods ha hög naturlig be-
ständighet mot rötsvampar, t ex lärk, marknadsföras som "miljövänliga" alternativ till impreg-
nerat trä. Även för de så kallade miljövänliga alternativen var dokumentationen bristfällig när det 
gällde skyddet mot träförstörande mikroorganismer. 
 
Det var mot denna bakgrund som SP 1996 tog initiativ till föreliggande undersökning. Den om-
fattar fältprovningar av ett urval av de nya krom- och arsenikfria träskyddsmedlen samt obehand-
lad gran, furukärnved och lärkkärnved i såväl mark- som ovan mark-exponeringar. Syftet med 
undersökningen är att få mer kunskap om och erfarenhet av såväl de nya ”AB-medlen” som de 
obehandlade alternativen genom att studera 
 
• beständigheten, det vill säga motståndskraften mot rötsvampar, i olika utomhusexponeringar 

• i vilken utsträckning proverna angrips av missfärgande svampar (blånads och mögelsvampar) 

• urlakning av aktiva ämnen 

• hur fästdon (spik och skruv) av olika material påverkas av korrosion 

• väderbeständigheten med avseende på hur snabbt provernas ursprungliga kulör förändras med 
tiden. 

 
En viktig begränsning i försöket är att träskyddsmedlen har provats med endast en upptagnings-
nivå och att impregneringarna, med undantag för två träskyddsmedel, utförts i industriella 
impregneringsanläggningar. Detta innebär att impregneringarna gjorts med ”normala” brukslös-
ningar av de olika medlen. Impregneringsprocesserna som använts har varit i stort sett desamma. 
Genom att utföra impregneringarna på detta sätt får man naturligtvis inte samma kontroll över 
försöksparametrarna som om impregneringarna utförts med nyberedda impregneringslösningar 
och identisk impregneringsprocess i laboratoriet. Däremot får försöket ett större inslag av verk-
lighetsanknytning, eftersom proverna impregnerats på samma sätt som det virke som finns till 
salu på marknaden. 
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2 Genomförande 
 

2.1 Allmänt 
I försöket har virke som behandlats med fem kopparbaserade och två metallfria träskyddsmedel 
studerats. Dessutom ingår ett medel baserat på koppar, krom och arsenik i två olika upptagningar 
som referens samt obehandlat trä av gran, furu och lärk. Försöket är upplagt som ett fältförsök 
beskrivet i 2.3 nedan. Proverna har exponerats såväl i kontakt med mark som ovan mark och 
studerats med avseende på i första hand beständighet mot röta, men även andra egenskaper såsom 
urlakning/nedbrytning av aktiva ämnen och korrosion på metaller. Exponeringarna har gjorts dels 
enligt standardiserade metoder, dels enligt metoder som framtagits särskilt för detta försök. 
 
Exponeringarna i huvudförsöket påbörjades i månadsskiftet juni-juli 1996, medan prover impreg-
nerade med det metallfria träskyddsmedlet Scanimp KF sattes ut i fält ett år senare. 
 
 
2.2 Försöksfältet 
Försöksfältet är beläget i Borås och etablerades i samband med att föreliggande försök igång-
sattes. På marken påfördes sand till ett djup av ca 0,3 m. På den del av fältet som används till 
markprovning tillfördes dessutom matjord uppblandad med en mindre mängd träkompost med ett 
djup av ca 0,5 m. Försöksfältet rensas regelbundet på lägre vegetation. 
 
Fältet ligger i ett nederbördsrikt område. Medelårsnederbörden är drygt 970 mm och årsmedel-
temperaturen är ca 7 °C. 
 
 
2.3 Försöksled 
Undersökningen består av åtta olika försöksled som redovisas i sammanfattande form i Tabell 1. 
 
I fem av försöksleden har brädor 22x95 mm kapats i 500 mm långa provbitar och fördelats på 
respektive försöksled enligt figur 1. Från den ursprungliga brädan (4,5-5 m), som i sin helhet 
impregnerats med aktuellt träskyddsmedel, har ca 50 cm från varje ände kapats bort för att und-
vika ändinträngningseffekt av träskyddsmedel. 
 
Proverna för studier av urlakningen har också uttagits ur brädor 22x95 mm men inte ur samma 
parti som proverna för beständighets- och korrosionsprovning. 
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Figur 1. Fördelning av provbitar från brädor 22x95 mm på olika försöksled. 
 

 

Tabell 1. Sammanfattande redovisning av antalet prover i olika försöksled. 

Provmaterial  Försöksled 

EN 252  
i mark 

22x95  
i mark 

22x95 
ovan mark 
Johansson
-metoden 

22x95 
ovan mark 

trall-
försöket 

22x95* 
ovan mark 
väderbe-

ständighet 

22x95 
ovan mark 

korrosion på 
fästdon 

ENV 
12037 

ovan mark 
lap-joint 

22x95* 
ovan mark 
urlakning 

Basilit Bauholz KVD 20 20 20 20 20 20 11 25 

Impralit KDS 20 20 20 20 20 20 11 25 

Kemwood ACQ 1900 20 20 20 20 20 20 11 25 

Tanalith E  20 20 20 20 20 20 11 25 

Wolmanit CX-S 20 20 20 20 20 20 11 25 

Wolmanit CX-8 20 20 20 20 20 20 11 25 

Rentokil CCA typ C, 
klass A (CCA-A) 

20 20 20 20 20 20 11 25 

Rentokil CCA typ C, 
klass AB (CCA-AB) 

20 20 20 20 20 20 11 25 

TBTO referens - - - - - - 11 - 

Furu, splintved 20 20 20 19 20 - 11 - 

Furu, kärnved - 20 20 19 - - 11 - 

Gran - 20 20 19 20 20 11 - 

Lärk, kärnved - 20 20 19 20 20 11 - 

Scanimp KF målad - 20 20 - - - - 20 

Scanimp KF omålad - 20 - - - - - - 

* Redovisas ej i föreliggande rapport, se Edlund m fl (2006). 
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2.4 Material 
 
2.4.1 Träprover 
För framställning av prover har träråvara enligt tabell 2 använts. 
 
  
Tabell 2. Översikt över råvaran till träproverna. 
 

Provmaterial Ursprung Utsortering 

22x95 furusplint Boråstrakten I princip 100 % splintved, vinteravverkat, 
ej vattenlagrat 

22x95 furukärna Boråstrakten 100 % kärnved, vinteravverkat, ej 
vattenlagrat 

22x95 gran Varatrakten 
(Västergötland) 
 

Vinteravverkat, ej vattenlagrat 

22x95 lärkkärna* Danmark 100 % kärnved, ej vattenlagrat 

EN 252 stavar av furusplint Mellersta Uppland Tillverkning och hantering enligt standard 

ENV 12037 (lap-joint) prover av 
furusplint 

Södra Viskadalen 
(Halland) 

Vinteravverkat. Tillverkning och hantering 
enligt standard 

ENV 12037 prover av furukärna Boråstrakten Vinteravverkat. Tillverkning och hantering 
enligt standard 

ENV 12037 prover av gran Nordvästra Götaland Vinteravverkat. Tillverkning och hantering 
enligt standard 

ENV 12037 prover av lärk-
kärna* 

Danmark Vinteravverkat. Tillverkning och hantering 
enligt standard 

*från samma parti som användes för att bygga bullerskärmen längs järnvägen mot Uppsala norr om 
Stockholm. 
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2.4.2 Träskyddsmedel 
De träskyddsmedel som ingår i studien redovisas i tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Träskyddsmedel med sammansättning av aktiva ämnen som ingår i försöket. 

Träskyddsmedel  Nominell sammansättning av aktiva ämnen, % 

Basilit Bauholz KVD Tebukonazol 5,0 
Cypermetrin (insekticid) 0,5 

Impralit KDS Koppar 10,0 
Bor 1,4 
Polymerisk betain 6,5 

Kemwood ACQ 1900 Koppar 9,5 
Bensalkoniumklorid, BAC 4,8 

Tanalith E* Koppar 11,3 
Bor 0,8 
Tebukonazol 0,5 

Wolmanit CX-S Koppar 5,8 
Bor 0,7 
Bis-(N-cyklohexyldiazeniumdioxy)-, HDO 4,8 

Wolmanit CX-8 Koppar 8,0 
Bor 0,7 
Bis-(N-cyklohexyldiazeniumdioxy)-, HDO 2,3 

Rentokil CCA typ C Koppar 11,0 
Krom 17,8 
Arsenik 15,7 

Scanimp KF Propikonazol 9,7 

Referens enligt ENV 12037 Tributyltennoxid, TBTO 1,0 

* I provningen hade medlet tillsats av antimögelmedlet Tanamix 3743 med Kathon som aktivt ämne. 

 
Det ska observeras att det i provningarna ingående träskyddsmedlet Tanalith E inte längre finns 
på marknaden och inte heller är godkänt av Nordiska Träskyddsrådet. Tanalith E är inte heller 
identiskt med det i dag använda träskyddsmedlet Tanalith E-7, men har en snarlik samman-
sättning. Skillnaden består i att tebukonazolen (0,5 %) ersatts med propikonazol (0,25 %) och 
tebukonazol (0,25 %). 
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2.5 Impregneringar 
Samtliga försöksled (standardstavar, 22x95, lap-joint) impregnerades industriellt, med undantag 
för provserierna med Basilit Bauholz KVD, TBTO och Scanimp KF. Basilit Bauholz KVD samt 
referensprover med TBTO  impregnerades i försöksanläggningen vid Sveriges Lantbruksuniver-
sitet, institutionen för trävetenskap (SLU). Scanimp KF-proverna levererades impregnerade och 
ytbehandlade från Jotun A/S till SP. 
 
Upptagningen av träskyddsmedel bestämdes på olika sätt för de olika provserierna. För standard-
stavar (EN 252) och lap-joint (ENV 12037) bestämdes upptagningen genom kemisk analys av 
impregneringslösningens koncentration samt vägning av provstyckena före och efter impregne-
ring. Genom att ett större antal prover än vad som behövdes för provningen impregnerades, kunde 
prover med så nära den önskade upptagningen som möjligt väljas ut för försöket. 
 
Upptagning av mängden aktiva ämnen i brädorna bestämdes genom kemisk analys av aktiva 
ämnen i träskyddsmedlen. Vid varje impregneringstillfälle användes ca 40 stycken brädor. Efter 
torkning utsorterades först de brädor som hade ofullständig inträngning. 20 st av de kvarvarande 
användes till försöksled enligt figur 1, medan 5 användes till urlakningsförsöket. För de båda 
grupperna om 20 och 5 brädor slogs analysproverna samman och medelupptagningen bestämdes. 
Medelvärden av upptagningen för proverna redovisas i Tabell 4. För Basilit Bauholz KVD har 
analystekniska problem medfört att upptagningsvärdet inte kan redovisas med större noggrannhet. 
Samliga kemiska analyser som gjorts i undersökningen har gjorts på SPs enhet för Kemi och 
Materialteknik. 
 
Ytbehandlingen av Scanimp KF-proverna består enligt uppgift från Jotun av 

• 1 x Butinox Grundning 

• 1 x Butinox lösningsmedelsburen alkyd 

• 1 x Butinox vattenburen akryl-/alkyd 
 
Såväl målade som omålade prover sattes ut i markförsöket, i övriga försöksled endast målade 
prover. Proverna till markförsöket är målade på alla sidor, medan proverna till Johansson-
metoden målades efter montering.  
 
När det gäller träskyddsmedlen Kemwood ACQ 1900, Tanalith E och Wolmanit CX-8,  d v s i 
princip de typer som används idag, så skall man observera att de upptagningar som provas i 
samtliga försöksled ligger klart över de upptagningar som f n är godkända av Nordiska 
Träskyddsrådet. För ACQ 1900 rör det sig om ca 15 % över, och för Wolmanit CX-8 om ca 
20 % (i EN 252-försöket ca 40 %) över i dag godkänd upptagning. För Tanalith E handlar det om 
ca 60 % högre upptagning än för det i dag använda medlet Tanalith E 7, som visserligen inte har 
identisk men snarlik kemisk sammansättning, jfr 2.4 ovan. 
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Tabell 4. Medelvärden av upptagning av träskyddsmedel i olika prover. Upptagningen är 
beräknad på den sammansättning av medlen som godkänts av NTR. 
 

Träskyddsmedel 

Upptagning, kg/m³ (medelvärde) 
Krav 

enligt NTR 
1996 

Brädor, 22x95 ENV 12037  
lap-joint 

EN 252 
stavar 

 

Basilit Bauholz KVD1 3  2,9 3,0 -3 

Impralit KDS1 6,3  6,5 6,1 6,0 

Kemwood ACQ 19001 22,2  19,8 22,3 19,0 

Tanalith E1 13,22  14,32 13,12 13,0 

Wolmanit CX-S1 7,2  6,3 6,1 6,0 

Wolmanit CX-81 11,9  13,2 14,0 12,0 

Rentokil CCA typ C, 
klass A 

10,0  10,3 10,9 12,0 

Rentokil CCA typ C, 
klass AB 

4,5  4,9 4,9 5,0 

Scanimp KF 3,04 - - 5,2 

Referens enligt ENV 
12037 

-  0,515 - - 

1 På grund av ofullständiga analysmetoder är redovisade upptagningsvärden inte baserade på samtliga 
aktiva ämnen. 

2 Vid impregneringstillfället användes träskyddsmedlet Tanalith MCB. De beräknade upptagningarna har 
korrigerats och motsvarar Tanalith E. Tanalith E motsvarar en utspädd form av Tanalith MCB. 
Impregneringslösningen hade en tillsats av antimögelmedel (Tanamix 3743). 

3 Ej godkänt av NTR. 
4 Enligt uppgift från Jotun A/S; motsvarar en upptagning av 0,3 kg/m3 propikonazol 
5 Uttryckt som upptagning av TBTO.  
 
 
2.6 Beskrivning av försöksled och bedömningsgrunder 
 
2.6.1 Provning av beständighet i mark 
För trä som impregnerats till träskyddsklass AB är inte markkontakt ett rekommenderat använd-
ningsområde. Det är emellertid av intresse att studera vilken beständighet som kan förväntas i de 
fall virket blir använt på fel sätt. Dessutom är det intressant att jämföra resultat från provning i 
mark respektive ovan mark för att se vilken eventuell korrelation som finns mellan de båda 
typerna av exponering efter viss tid. 
 
I två försöksled studeras därför beständigheten i kontakt med mark. Det är dels försöket med 
stavar enligt EN 252, dels med brädor. Det som skiljer dessa åt är främst storleken på proverna. 
Stavarna har dimensionen 25x50x500 mm och brädorna 22x95x500 mm. 
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Proverna är nedgrävda i jord till halva sin längd, figur 2.  
 

 

Figur 2. Markprovning.  

 
 
2.6.2 Provning av beständighet ovan mark 
Provning av beständigheten ovan mark studeras i tre försöksled: 
 
 
Försöksled 1 – ENV 12037 
Detta försöksled utförs enligt ENV 12037, den så kallade lap-jointmetoden. Metoden gällde som 
europeisk försöksstandard vid undersökningens början men är sedan 2003 fastställd som en euro-
peisk teknisk specifikation (benämnd CEN/TS 12037).  Provkroppen består av två överlappande 
stycken som hålls samman mekaniskt med två plastband eller klämmor och som placeras hori-
sontellt ca 1 m ovan mark i en särskild försöksställning, se figur 3. 

 
 

 
 

Figur 3. Provkropp för lap-jointmetoden. 
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Försöksled 2 – Johansson-metoden 
Detta försöksled, Johansson-metoden, består av en för detta försök särskilt utformad provkropp, 
där tre provbitar med storleken 22x95x500 mm är sammansatta till en provkropp med åtta trä-
skruvar, se figur 4. Den exponeras i 60° lutning mot söder med underkanten ca 0,5 m ovan mark.  

 
 

 
Figur 4. Provkropp för Johansson-metoden. 

 
 
Försöksled 3 – Trallförsöket 
Detta försöksled består av trall tillverkade av brädor med storleken 22x95x500 mm som expone-
ras liggande horisontellt på impregnerade reglar, ca 50 mm ovan en sandbädd, se figur 5. Trall-
brädor impregneras sedan 1994 huvudsakligen enligt klass AB, och tanken med detta försök är att 
efterlikna den exponering trall normalt blir utsatt för.  

 
 

 
Figur 5. Utformning av trallförsöket. 

 
 
Bedömningsgrunder 

Bedömning av angrepp görs visuellt och har vissa begränsningar. Initiala angrepp av rötsvamp 
kan finnas, trots att det inte syns vid besiktningen. Vid små, begynnande angrepp går det inte 
alltid att med full säkerhet konstatera att det i samtliga fall verkligen rör sig om angrepp av röt-
svamp. 
 
Vid inspektion av proverna i markkontakt tas de upp ett och ett och omfattningen av rötangrepp 
bedöms enligt tabell 5. 
 
I de olika försöksleden ovan mark granskas provbitarna med avseende på angrepp av rötsvamp på 
samtliga ovan- och undersidor samt överlappningsytor (ej i trallförsöket) enligt tabell 5. Hela 
provet bedöms efter det högsta registrerade värdet av de bedömda ytorna. Vid den okulära besikt-
ningen görs ingen skillnad mellan de olika typer av röta som förekommer. Det som bedöms är 
omfattningen av angreppet. 
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Tabell 5. Bedömning av angreppsgrad samt rötindex. 

Rötgrad Beskrivning Rötindex 
0 Friskt - inget synligt angrepp  0 
1 Svagt angrepp  25 
2 Måttligt angrepp  50 
3 Svårt angrepp  75 
4 Mycket svårt angrepp, provet döms ut   100 

 
 
Ett medelvärde för rötindex för varje träskyddsmedel och träslag beräknas, och när alla prover i 
en grupp dömts ut (rötgrad 4) beräknas medellivslängden. 
 
 
2.6.3 Provning av korrosion på fästdon 
Det impregnerade virkets egenskaper i samverkan med andra material är av stor betydelse för den 
aktuella konstruktionens prestanda och ”samlade” beständighet. I detta försöksled studeras trä-
skyddsmedlens påverkan på olika fästdon av metall. De fästdon som ingår i försöket redovisas i 
tabell 6. Fästdonens areor har beräknats på basis av angivna nominella mått och kan inte anges 
med större noggrannhet. 
 
 
Tabell 6.  Fästdon för korrosionsprovning. 
  
Typ  Storlek 

 
Materialbeskrivning Area 

cm2 
Tillverkare 

Stålspik, räfflad, blank 60x2,3 
mm 

Stålkvalitet CD9 enl SS-EN 
10016-2 

5,5 Gunnebo Fastening AB 

Stålspik, räfflad, 
elförzinkad 

60x2,3 
mm 

Stålkvalitet CD9 enl SS-EN 
10016-2 
Zinkskikt > 50 μ 

5,5 Gunnebo Fastening AB 

Stålspik, räfflad, 
varmförzinkad 

60x2,3 
mm 

Stålkvalitet CD9 enl SS-EN 
10016-2 
Zinkskikt > 50 μ 

5,5 Gunnebo Fastening AB 

Stålspik, räfflad, rostfri 60x2,3 
mm 

Stålkvalitet A4 enl SS 2347 5,5 Gunnebo Fastening AB 

Korrugal, 
aluminiumspik 

60x4,5* 
mm 

Al-tråd** enl SS 4120 10 Gunnebo Fastening AB 

Stålskruv”Grabber” 
Sanbond Z-behandlad 

 

57 mm 
(längd) 

Stålkvalitet C1018 med 
ytbeläggning av nickel-, zink- 
och kromateringsskikt >16 μ 

5,5 Arne Thuresson Bygg-
material AB 

*I det Impralit KDS-impregnerade virket användes en Korrugalspik med dimensionen 50x4,0 mm (area 6,5 
cm2) 
**Al 97,2 %, Mg 2,2-2,8 %, Cr+Mn 0,15-0,50 % 
 
 
Varje fästdon tvättades i etanol och vägdes därefter. De applicerades sedan i provbitar med stor-
lek 22x95x500 mm som står på högkant enligt figur 6. Fästdonen är således tangentiellt oriente-
rade i virkets struktur. Försöksuppställningen är en modifierad variant av en uppställning som 
användes av Boliden AB i ett försök som utfördes på 1970-talet, se Berglund och Wallin (1978). 
Metoden har sedermera fått status som Nordtest-metod för brandskyddsbehandlat trä, NT Fire 
056 (2004). Mellan fästdon av olika material lades en sträng fogmassa för att förhindra uppkomst 
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av galvaniska element, då vatten ansamlas på träets yta. Fogmassesträngen hade efter 15 års 
exponering mer eller mindre försvunnit från träproverna. Några typer av fästdon, framför allt 
spikarna av rostfritt stål visade en tendens att krypa upp från proverna med tiden (Figur 7). 
 
Vid besiktningstillfället efter 15 års exponering avlägsnades tre fästdon av varje sort från respek-
tive träprov, varpå en bestämning av metallförlusten hos proverna gjordes av SPs avdelning för 
ytskydd och korrosion. Utvärderingsmetodiken beskrivs utförligt i rapporten efter 10 års expo-
nering, Edlund m fl (2006). 
 
 

 
Figur 6. Provuppställning för korrosionsprovning. 

 
 

 
Figur 7. De rostfria spikarna har haft en tendens att krypa uppåt i proverna. 
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3 Resultat och diskussion 
 
3.1 Provning av beständighet i mark 
Resultaten i form av rötindex under 15 år (för Scanimp KF under 14 år) redovisas för standard-
stavar enligt EN 252 i figur 8 samt för provbrädor 22x95 mm i figur 9. Vid rötindex 100 är alla de 
ingående proverna utdömda.  
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Figur 8. Rötindex för EN 252-prover vid exponering i mark. 
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Figur 9. Rötindex för provbrädor 22x95 mm vid exponering i mark. 
 
 
De tidiga och kraftiga angreppen på oimpregnerade kontroller visar att aktiviteten av rötsvampar i 
försöksfältet är mycket god. Artbestämning av de svampar som angriper proverna har inte gjorts. 
Att det finns såväl brunröte-, vitröte- som softrotsvampar i jorden kan dock konstateras genom 
utseendet på angreppen.  
 
Vid en närmare analys av resultaten från provningarna i markkontakt kan man konstatera att: 
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• rötutvecklingen i stort sett har varit lika i de båda försöksleden, och efter15 års exponering är 

rangordningen mellan de olika proverna praktiskt taget densamma. 
 
•  lägst beständighet i mark (d v s högst rötindex) uppvisar, förutom oimpregnerad furusplint 

och gran samt kärnved av furu och lärk, de metallfria medlen Basilit KVD och Scanimp KF, 
samt de kopparbaserade medlen med lägst kopparinnehåll, Impralit KDS och Wolmanit CX-S.  

 
• inte oväntat klarar sig prover impregnerade till klass A med CCA-medel överlägset bäst i båda 

provningarna. 
 
• de kopparbaserade medlen Kemwood ACQ 1900, Tanalith E och Wolmanit CX-8, d v s i prin-

cip de typer som används idag, uppvisar i stort sett samma rötutveckling. Med tanke på att dessa 
träskyddsmedel uppvisar ett rötindex på 50-60 % efter 10 års provning och 70-90 % efter 15 års 
provning, så innebär det i praktiken att ett betydande antal prover är helt utdömda (= allvarligt 
rötskadade) redan efter 10 år och i synnerhet efter 15 år (tabell 7).      

  
 Eftersom att upptagningarna är högre än idag godkända för klass AB, jfr avsnitt 2.5, så under-

stryker det med stor tydlighet att klass AB-impregnerat trä inte är lämpat för användning i 
markkontakt. 

 
 
Tabell 7.  Antal utdömda prover för några AB-medel efter 10 resp. 15 års exponering i 
markkontakt enligt EN 252. 

Träskyddsmedel  Antal utdömda (rötgrad 4) prover av 20      

efter 10 år efter 15 år 
Wolmanit CX-8 4 10 

Tanalith E 3 7 

Kemwood ACQ 1900 0 9 
 
 
 

 

 
Figur 10. Provstavar från EN 252 försöket av två olika kopparbaserade medel, båda utdömda  
(rötgrad 4) efter 15 års exponering. 
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3.2 Provning av beständighet ovan mark 
Resultaten efter 15 års exponering för lap-joint-, Johansson- och trallförsöket presenteras i 
figurerna 11-13. 
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Figur 11. Rötindex för lap-joint-prover. 
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Figur 12. Rötindex för Johansson-prover. 
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Figur 13. Rötindex för trallförsöket.  
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a 

 
b 

 
c 
Figur 14. Jämförelse mellan, a) furukärna, b) kopparbaserat medel och c) CCA-AB efter 15 års 
exponering enligt ENV 12037 (lap-joint). 
 
 

 
 

 
 
Figur 15. Provkroppar från Johansson-försöket efter 15 års exponering. Övre bilden furusplint 
och undre bilden ett kopparbaserat medel. 
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c 
 
Figur 16. Jämförelse mellan a) furusplint, b) furukärna och c) lärkkärna efter 15 års exponering i 
trallförsöket. 



25 

 

Resultaten från ovan mark-försöken kan sammanfattas på följande sätt: 
 
• Rötutvecklingen är som väntat långsammare i ovan mark-försöken än i markförsöken. Detta 

kan exemplifieras med att alla prover av oimpregnerad furusplint i markkontakt är utdömda 
efter bara 4 år, medan motsvarande siffra för ovan mark-försöken är 15 år. Medellivslängden 
för prover av oimpregnerad furusplint i mark är ca 2 år och ovan mark ca 10 år. Vidare gäller 
för de kopparbaserade träskyddsmedlen Kemwood ACQ 1900, Tanalith E och Wolmanit 
CX-8 att de i markkontakt efter 15 år har uppnått rötindex mellan 70 och 90 %, medan de 
ovan mark uppvisar rötindex mellan 0 och 30 %. 

 
• En jämförelse mellan de tre ovan mark-metoderna visar att rötutvecklingen varit något snab-

bare i trallförsöket än för lap joint- och Johansson-metoden. Den sistnämnda har efter 15 års 
exponering för samtliga kopparbaserade träskyddsmedel, med undantag för Impralit KDS, 
givit ett rötindex under 10 %. Med tanke på att trallförsöket visat sig förhållandevis utslags-
givande jämfört med den etablerade lap-jointmetoden, så kan man fundera på om inte en 
liknande metod borde införas för träskyddsklass AB. 

 
• Även för ovan mark-provningarna är rangordningen mellan de olika proverna praktiskt taget 

densamma som i markförsöken.  
 
• De metallfria träskyddsmedlen Basilit KVD och Scanimp KF uppvisar, liksom i markför-

söken, sämst rötskyddseffekt och är efter 15 respektive 14 års provning kraftigt rötangripna. 
Dock har målade prover av Scanimp KF klarat sig förhållandevis bra. Eftersom vare sig 
några omålade impregnerade eller målade oimpregnerade prover finns med i Johansson-
provningen är det emellertid svårt att säga vilket förbättrat rötskydd målningen verkligen ger. 

 
• Rötutvecklingen hos furusplint och gran är i princip densamma sett över 15-årsperioden. 

Försöken ger således inget belägg för den inte helt ovanliga uppfattningen att gran har bättre 
beständighet än furusplint ovan mark.  

 
• En jämförelse mellan kärnved av furu och kärnved av lärk visar att kärnveden av furu har 

klarat sig något bättre än kärnveden av lärk i lap joint- och Johansson-försöken, medan mot-
satsen gäller för trallförsöket. 

 
• Vid betraktande av resultaten från lap-joint provningen så kan man konstatera att referens-

proverna impregnerade med TBTO redan mellan fem och 10 års exponering får kraftiga 
rötangrepp. Rötindex är efter 15 års exponering drygt 80 %, medan motsvarande för CCA-
AB är ca 5 %. Det finns således skäl att ifrågasätta TBTO som referensträskyddsmedel för 
lap-joint. Det kraftigt försämrade rötskyddet beror sannolikt på att TBTOn bryts ned till 
ämnen med sämre rötskyddande effekt, jfr Ohlsson & Hintze (1983). 

 
Med tanke på Svenska Träskyddsföreningens rötskyddsgaranti på 20 år (www.traskydd.com) vid 
användning av NTR-klassificerat trä, så är det en berättigad fråga om man kan få någon indika-
tion från de pågående ovan mark-provningarna om trä som impregnerats till klass AB kommer att 
hålla i 20 år, förutsatt att det är rätt använt? Betraktar man enskilda prover för de i sammanhanget 
intressanta träskyddsmedlen Kemwood ACQ 1900, Tanalith E och Wolmanit CX-8 samt refe-
rensmedlet CCA-AB, så kan man notera att åtskilliga prover ännu efter 15 år är helt fria från röt-
angrepp. De rötangrepp som förekommer kan i flertalet fall klassificeras som rötgrad 1, d v s 
svagt angrepp. I några få fall har även rötgrad 2 (måttligt angrepp) konstaterats, se tabell 8. 
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Tabell 8.  Antal prover för några AB-medel utan något angrepp av röta (= rötgrad 0), svagt 
angrepp (rötgrad 1) och måttligt angrepp (rötgrad 2) efter 15 års exponering i ovan mark-
försöken. 
 

Träskyddsmedel Antal prover av 20 (11 för lap-joint) helt fria från rötangrepp 
(rötgrad 0) respektive med rötgrad 1 och 2 efter 15 år      
Lap-joint Johansson Trallförsöket 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 
Wolmanit CX-8 0 10 1 19 1 0 0 18 2 
Tanalith E 0 11 0 20 0 0 10 10 0 
Kemwood ACQ 1900 11 0 0 14 6 0 0 18 2 
CCA-AB 9 2 0 18 2 0 0 15 5 

 
 
En försiktig tolkning av tabell 8 innebär att användningsområden nära mark kan vara kritiska. I 
trallförsöket har en majoritet av proverna svaga angrepp av röta efter 15 år. Man skall i det 
sammanhanget också komma ihåg att 

• provkropparna är av 100 % splintved med full inträngning av träskyddsmedel, 

• under praktiska förhållanden kommer troligen kärnvedsandelen i virket vara runt 50 % i  
genomsnitt. Kärnved i virkesytan kommer då att vara dimensionerande för brukstiden. 

• impregneringsmissar, som förekommer mer eller mindre, påverkar brukstiden negativt, 

• dagens upptagningar för de kopparbaserade medlen är lägre, eller t o m mycket lägre, än de  
som använts i försöket, jfr avsnitt 2.5. 

 
 
3.3 Jämförelse mellan mark och ovan mark-provning 
Man kan konstatera att i vårt nordiska klimat, så erhålls utslagsgivande resultat för impregnerade 
prover i ovan mark-provningar först efter lång tid. Rötangrepp har uppstått någon gång mellan 10 
och 15 års exponering. Frågan är om resultat från provningar i markkontakt enligt EN 252 efter 
fem år skulle kunna tillämpas för att bestämma upptagningsvärden för träskyddsklass AB?   
 
I figur 17 visas resultat för några AB-medel från EN 252-provningen efter 5 år jämfört med lap 
joint-provningen enligt ENV 12037 efter 15 års exponering, d v s de fältprovningsmetoder som 
specificeras av Nordiska Träskyddsrådet för klass A respektive klass AB. Som ytterligare jäm-
förelse har trallförsöket efter 15 år tagits med.  
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Figur 17. Rötindex efter 15 år för ovan mark-försök enligt lap joint och trallförsöket samt 5 år för 
markförsök enligt EN 252. 
 
 
Figuren är inte helt enkel att tolka, och någon uppenbar generell korrelation mellan 5 års provning 
enligt EN 252 och 15 års provning enligt ENV 12037 (lap-joint) eller trallförsöket finns inte. 
Möjligen kan man säga att korrelationen är något bättre mellan EN 252 och trallförsöket än med 
lap-joint. Ytterligare arbete och analys av resultat från flera försök är emellertid nödvändigt för att 
skaffa underlag för hur resultat från markförsök skall utnyttjas för godkännande av träskydds-
medel i klass AB. 
 
 
3.4  Provning av korrosion på fästdon 
Resultat uttryckt som viktsförlusten hos de olika fästdonen exponerade i olika trämaterial visas i 
figur 18. 
 
Bästa resultatet efter 15 års exponering erhölls med rostfritt stål, som har klarat sig skadefritt i 
alla material. Det sämsta resultatet erhölls med obehandlad (”blank”) stålspik som korroderade i 
alla trämaterial och markant mer i impregnerat trä än i obehandlad gran och lärk. Övriga spik- och 
skruvmaterial uppvisade förhållandevis måttlig korrosion i samtliga trämaterial. 
 
Kemwood ACQ 1900, Wolmanit CX-S och Tanalith E, som kan sägas representera dagens trä-
skyddsmedelstyper, har jämbördig korrosionspåverkan efter 15 år. 
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Figur 18. Viktsförlust hos fästdon i impregnerat och obehandlat trä efter 15 års   exponering. 
 
 
I figur 19 visas exempel på korrosionsangrepp på fästdon från impregnerat trä respektive 
obehandlat trä.  
 

 
Figur 19 a) Obehandlad lärk före betning. b) Impregnerat trä, CCA-AB före betning. 
 
 

Metallförlust g/m2 
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4 Avslutande kommentarer  
Efter 15 års försök kan man dra följande slutsatser från försöket: 
 
• Rötutvecklingen, oavsett material och behandling, sker inte oväntat långsammare ovan mark 

än i mark med de aktuella provningsmetoderna, men rangordningen mellan de olika provade 
materialen och behandlingarna är i stort sett densamma. 
 

• Trä som impregnerats till träskyddsklass AB är olämpligt att använda i kontakt med mark. 
Under förhållanden jämförbara med provfältet i Borås blir livslängden ca 10 år. 
 

• Trä som impregnerats med de idag, eller snarlika med de idag, använda kopparbaserade trä-
skyddsmedlen för klass AB klarar sig generellt avsevärt bättre än metallfria träskyddsmedel 
samt kärnved av furu och lärk. 
 

• Såvitt man kan bedöma från ovan mark-försöken kommer AB-klassificerat virke, rätt använt, 
att klara sig i mer än 20 år utan att angripas av omfattande rötskador och därmed i praktiken 
leva upp till Träskyddsföreningens 20-åriga rötskyddsgaranti.  

Användningsområden nära mark kan dock vara kritiska. I trallförsöket har en majoritet av 
proverna svaga angrepp av röta efter 15 år, och man skall beakta att 

 − provkropparna är av 100 % splintved med full inträngning av träskyddsmedel, 

 − under praktiska förhållanden kommer troligen kärnvedsandelen i virket vara runt 50 % i 
 genomsnitt. Kärnved i virkesytan kommer då att vara dimensionerande för brukstiden. 

 − impregneringsmissar, som förekommer mer eller mindre, påverkar brukstiden negativt, 

− dagens upptagningar för de kopparbaserade medlen är lägre, eller t o m lägre, än de som 
 använts i försöket. 

• En jämförelse mellan resultat från provning fem år i mark med EN 252 och 15 år ovan mark 
enligt ENV 12037 (lap-joint) samt från trallförsöket visar, att det inte finns någon entydig, 
generell korrelation och enkelt tillämpbart system för att tolka och översätta provningsresultat 
från markförsök till resultat från ovan mark-försök.  

 Ytterligare arbete och analys av resultat från flera försök är nödvändigt för att skaffa underlag 
för hur resultat från markförsök skall utnyttjas för godkännande av träskyddsmedel i klass AB 
och åsätta träskyddsmedlen en relevant upptagning. 

• Vid provning av målade prover av det metallfria träskyddsmedlet Scanimp KF ovan mark 
erhölls ett förhållandevis bra rötskydd. Effekten av målningen är emellertid inte helt uppen-
bar, då vare sig några omålade impregnerade eller målade oimpregnerade prover fanns med i 
provningen. 
 

• I lap-joint provningen har referensmedlet TBTO fått kraftiga rötangrepp redan efter 10 år, och 
dess lämplighet som referensmedel kan ifrågasättas. Detta styrks också av de observationer 
rörande TBTOs nedbrytning som gjordes redan för ca 30 år sedan. 
 

• Impregnerade prover har generellt sett haft något större inverkan på korrosion hos fästdon av 
olika material än oimpregnerat trä. Inga angrepp har ännu observerats på fästdonen av rostfritt 
stål. Övriga spik- och skruvmaterial, bortsett från obehandlat stål, uppvisade förhållandevis 
måttlig korrosion i samtliga trämaterial. 
 

• Provningarna har bekräftat den klassificering av naturlig beständighet hos kärnved av furu och 
lärk som anges i den europeiska standarden EN 350-2, d v s de har gett i stort sett samma 
resultat för kärnved av de båda träslagen.  
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