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 Øget anvendelse af træ i byggeri – især i vore nabolande

Der er et stort ønske om at bygge mere i træ, men erfaringerne i 

Danmark er begrænsede. Træ er et godt og holdbart materiale, når 
det anvendes hensigtsmæssigt; lige som stål og beton.

 Fokus på bæredygtighed (og genanvendelse)

Produktion af træ påfører meget begrænsede skader på miljø og 

klima sammenlignet med stort set alle andre byggematerialer.

Lang levetid af træprodukterne er vigtig for bæredygtigheden.

Indholdsstoffer kan begrænse genbrug.

 Nye produkter på markedet (træarter/behandlinger etc.)

Dokumentation af egenskaber er vigtig

Markedet er konservativt

En træarts egnethed som facademateriale afgøres af krav og forventninger. 
Derudover er svampe- og insektangreb og brand de eneste reelle 
udfordringer. 

Indledning



Nyt Hospital Nordsjælland. Herzog & de Meuron Architects. 35.000 m2

træfacader. 112.000 m2 bygninger. Ubehandlede facader. Træart?

Egnet træ til facadebeklædning



Hvorvidt en træart er egnet til brug afhænger bl.a. af:

 Krav til funktion (levetid, udseende, vedligeholdelse)

 Konstruktionen (orientering, kontakt til jord, udhæng)

 Påvirkningerne (klima; fugt, temperatur, nedbør)

 Træets egenskaber (modstandsdygtighed, stabilitet, styrkeegenskaber)

 Andet; pris, bæredygtighedsaspekter etc.

Egnet træ til facadebeklædning

Jo flere krav der stilles; jo færre træarter vil være ‘egnede’.



Egnethed hænger i høj grad sammen med:

 Hvad er den forventede levetid for facadebeklædningen? 15 år, 60 år?

 Er der krav om brandbeskyttelse? Findes der certificerede produkter?

 Skal overfladen stå ubehandlet, eller skal den imprægneres/males?

 Vurderes det som rimeligt, hvis der skal udføres afrensning, oliering 
eller anden vedligeholdelse. Hvor ofte?

Krav til funktion

Illustration: Michael Green Architecture Foto: Frøslev Træ

Samme træart kan være velegnet til lavt byggeri, 
hvor vedligeholdelse eller overfladebehandling kan 
udføres ofte, men uegnet til facader på højhuse 
hvor vedligeholdelse er omkostningstungt. 



Konstruktionens udformning er med til at afgøre træartsvalget

Konstruktionen

Foto: Moelven Denmark Foto: ukendt. Russisk kirke.

Konstruktionsteknisk træbeskyttelse gør antallet af
egnede træarter større. Fuld eksponering, intet 
tagudhæng og andre udfordringer indsnævrer mulig-
hederne markant. 



Klimaet afgør, hvilket ‘niveau’ man skal lægge for dagen. Man kan 
sagtens bygge i træ i varmt og fugtigt klima. Men ikke med 
byggeteknik og træarter fra det kolde, tørre nord. Bjælkehuse i DK 
som eksempel.

Hvilken betydning får mulige, kommende 

klimaændringer? Mere fugt på vej…

Højere temperatur, måske.

Dette fører til øget risiko for angreb af 

alger, skimmel og trænedbrydende 

svampe.

Figur: viser forventet nedbrydning af små fyrreemner ekspo-

neret for vind og vejr i 10 år i Europa. Bemærk fugt og 

temperaturs indflydelse. Viitanen (2009).

Påvirkninger



NATURLIGT HOLDBARE TRÆARTER

 En række træarter indeholder fra naturens side stoffer, som kan 
modvirke eller nedsætte hastigheden af svampeangreb

 Stofferne tilhører grupper af antioxidanter, metal chelatorer, 
vandafvisende stoffer (olie/harpiks) og ‘giftstoffer’

 Koncentrationen af gift er meget lav og fungerer kun, fordi de 
øvrige stoffer hjælper til (synergieffekt)

 De beskyttende stoffer findes i kernetræ - mest i gamle træer og 
kernens yderste del

 Eksempler: fyr, lærk, ceder, teak, eg (foto)

Træets egenskaber



HVILKE ARTER ER HOLDBARE?

Træarternes holdbarhed er opstillet i EN 350 (klasse 1 – 5), hvortil der 
ofte henvises i fx udbudstekster. EN 350 indeholder ikke alle træarter 
og er i høj grad baseret på forsøg, hvor træ er eksponeret i 
jordkontakt. Splintved er i holdbarhedsklasse 5 for alle arter.

Hvorvidt træ er holdbart ‘nok’, afhænger af 

førnævnte krav. I nogle tilfælde er dansk 

dyrket gran (4) fint; i andre tilfælde er Western 

Red Cedar (2) eneste fornuftige valg.

Spektret af muligheder er generelt stort og 

mange arter, som ikke anvendes i dag vil være 

fint egnede i mange sammenhænge. 

Et eksempel kunne være kernetræ af skovfyr.

Træets egenskaber



Bemærk fx forskel mellem Douglasgran fra EU vs. USA

Eksempel fra EN 350: 2016



Norske undersøgelser med levetidsangivelser:
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_16-2014_levetid_for_tre_i_utendors_konstruksjoner_i_norge.pdf

Feltforsøg på TI (1999-):
http://svana.dk/media/200613/sns-092-00021-slutrapport.pdf

Øvrige kilder

http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_16-2014_levetid_for_tre_i_utendors_konstruksjoner_i_norge.pdf
http://svana.dk/media/200613/sns-092-00021-slutrapport.pdf


DIMENSIONSSTABILITET

Holdbarhed over for svampeangreb er vigtigt, men dimensionsstabilitet 
(altså at træet ikke ‘arbejder’ for meget) er også essentielt. Angives 
ofte med t/r-forholdet; forholdet mellem de to svindretninger, kan 
være misvisende, fx ved WRC, som har et t/r > forhold, men meget 
lave absolutte værdier… 

Træets egenskaber

Figur: svind/svelning i tangentiel (t) og radiel (rad) retning ved forskellig træfugt% i forhold til dimension i helt tør tilstand

Skovfyr, kerne Sibirisk lærk, kerne



Forskellige industrielle behandlinger kan gøre en træart egnet til 
anvendelse på facader, selv om den fra naturens hånd ikke er forenelig 
med de stillede krav.

 Overfladebehandling

 Kemisk beskyttet træ

 Modificeret træ

 Brandbeskyttet træ

Hvis det ikke rækker…

Gennemgås i selvstændige indlæg, 
men introduceres på de følgende slides



En vandafvisende overfladebehandling kan forlænge levetiden af en 
træfacade væsentligt. Træ med høj stabilitet er gode substrater, fx 
Thermowood, Western Red Cedar m.fl., men også gran kan være 
udmærket.

Overfladebehandlet træ skal vedligeholdes med jævne mellemrum, og 
underlaget skal være i orden. inkl. konstruktionsdetaljer ↓

Permeabilitet og UV-bestandighed er afgør-

ende for, hvor ofte der skal vedligeholdes ↓

Overfladebehandling

Stødsamling



 Træ med lav eller begrænset naturlig holdbarhed kan beskyttes med biocider ved fx 
trykimprægnering eller superkritisk imprægnering. Biocider modvirker svampeangreb.

 Princippet er, at den del af træet, som kan gennemtrænges med behandlingsmediet (fx 
vand med kobber), imprægneres, hvorefter vandet fordampes. Kobberet er nu 
deponeret i splint(træet). 

 Primært fyr. En større producent i DK + import fra S, P m.v.

 Gran behandles med varierende resultat i trykimprægnering.

 Superwood: selvstændigt indlæg senere på dagen. 

 De biocidholdige produkter er godkendt i EU og underlagt 

strenge krav mht. effektivitet og miljøbelastning.

Kemisk beskyttet træ

http://www.e-pages.dk/traeinfo/50/

http://www.e-pages.dk/traeinfo/50/


 Ændring af tekniske egenskaber

 Ugiftigt ved brug og bortskaffelse

 Biocidfrie systemer

Modificeret træ

Principskitse: cellevægge i træ, vandbinding, modificering



Modificering af træ påvirker primært forholdet mellem træ og vand

Dette påvirker:

 Modstandsdygtighed overfor svampe/insekter

 Dimensionsstabilitet

 Varmeledningsevne

Produkter (fx):

Thermowood/Celloc

Kebony

Accoya

Organowood

Modificeret træ



 Egenskaber som påvirkes er:
 Antændelsestid

 Flammespredning

 Varme- og røgudvikling

 Der er forskellige strategier:
 Kuldannelse (isolering)

 Fortynding af røggasser

 Ændrede termiske egenskaber

 Inhibering af kædereaktioner

 Keramificering

 Markedet er i vækst, reglerne tolkes forskelligt, og standarderne er 
ikke udviklet…

Brandbeskyttet træ



 Dokumentation af naturlig (eller påført) holdbarhed. CEN/TC 38: 
EN 350, EN 113, TS15083, EN 252

 CE i henhold til Byggevareforordningen

 NTR Kvalitetsmærkning af trykimprægneret træ i Norden

Dokumentation og mærknings-
ordninger



Spørgsmål fra salen

Kontakt:

Thomas Mark Venås

Teknologisk Institut, Byggeri

thv@teknologisk.dk

+45 72 20 23 29

Spørgsmål af generel karakter 
forsøges besvaret bedst muligt.

Spørgsmål om konkrete produkter 
besvares måske.

Politiske spørgsmål besvares ikke.

I er altid velkomne til at ringe.

mailto:thv@teknologisk.dk

