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Hvorfor træ?
 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 afgøres af krav og forventninger. Derudover er svampe- og insektangreb og brand 
de eneste reelle udfordringer. 

LCA
The GWP (Global Warming 
Potential) of the different 
terrace scenarios compared to 
the GWP of driving an average 
car with an emission of 120 
gCO2/km.

(Teknologisk Institut og IVL Swedish 
Enviromental Research Institute, 2018)

Påvirkninger
Klimaet afgør udgangs ‘niveauet’.
Man kan sagtens bygge i træ i varmt og fugtigt klima. Men ikke med 
byggeteknik og træarter fra det kolde, tørre nord.

Lokale forhold kan ændre udgangs ‘niveauet’.
Verdenshjørner, overgroning, løvnedfald mv.

Klimaændringerne vil fører til øget risiko for angreb af 
alger, skimmel og trænedbrydende svampe.

Figur: viser forventet nedbrydning af små fyrreemner eksponeret for vind og vejr i 10 år i Europa. 
Bemærk fugt og temperaturs indflydelse. Viitanen (2009).

Hvilken risiko er der
for nedbrydning?
 Risikoklasser / Brugsklasser /

Use Classes (UC)

Risikoklasser (Europa)
Risiko-
klasse 

Beskrivelse Fugteksponering 
 
 

1 Over jord, afdækket (tørt) Ingen 
2 Over jord afdækket (risiko 

for fugt) 
Lejlighedsvis 

3 Over jord ikke afdækket Hyppigt 
4 I kontakt med jord eller 

ferskvand 
Vedvarende 

5 I salt havvand  Vedvarende  
 

Egnet træ til terrasser
Hvorvidt en træart er egnet til brug afhænger bl.a. af:
 Krav til funktion (levetid, udseende, vedligeholdelse)
 Konstruktionen (orientering, kontakt til jord, udhæng)
 Påvirkningerne (brug, klima; fugt, temperatur, nedbør)
 Træets egenskaber (modstandsdygtighed, stabilitet, styrkeegenskaber)
 Andet; pris, bæredygtighedsaspekter etc.

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

Naturlig holdbarhed
 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



Generelle holdbarheds”regler”
 Tørt træ er næsten uforgængeligt
 Indholdsstoffer er meget afgørende 

harpiks, voks, naturlige giftstoffer m.v. (‘ekstraktiver’)
 Tunge, mørke træarter er mest varige
 Splintved har normalt lav varighed
 Træ fra oprindelig skov (urskov) er normalt mere varigt end samme art 

dyrket i plantage [eks. Teak, WRC]
 De mest varige arter tilhører løvtræsarterne
 Der er vigtige undtagelser…

Træet 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 kravene...
Spektret af muligheder er generelt stort og mange arter, som ikke 
anvendes i dag vil være fint egnede i mange sammenhænge. 

Eksempel fra EN 350:2016 Europæisk egetræ 
har holdbarheds-
klasse 2-4 !

Øvrige kilder
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

TRÆ 69 Træinformation
http://www.traeinfo.dk/produkt/trae-69-traearter/

TROPIX 7
https://tropix.cirad.fr/en

Når naturlig holdbarhed ikke er nok…
Forskellige industrielle behandlinger kan gøre en træart egnet til 
anvendelse, selv om den fra naturens hånd ikke er forenelig med de 
stillede krav.

Overfladebehandling
 Kemisk beskyttet træ
Modificeret træ
 Brandbeskyttet træ

Overflade behandling
• Hot Oil Treatment – Royal behandling
• Olie
• Laserende træbeskyttelse
• Dækkende træbeskyttelse og maling

Overflade behandling afhjælper ikke fejl-konstruktioner

Kemisk beskyttet træ
 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). 

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

Kemisk beskyttet træ
 Primært fyr. 
 Gran behandles med varierende resultat i 

trykimprægnering.
 Superwood: Imprægnering af gran med CO2. 
 De biocidholdige produkter er godkendt i EU og 

underlagt strenge krav mht. effektivitet og 
miljøbelastning.



Modificering
 Termisk (varmebehandlet)
Accoya (anhydridmodificeret)
 Kebony (furfurylering)
 Silikater (vandglas)

Modificering
 I princippet ingen krav til dokumentation af virkning. Langt de 

fleste producenter tester dog effektivitet på sammen måde som 
ses for biocidholdige produkter
 Endnu ingen EN-normer til test

Principskitse: cellevægge i træ, vandbinding, modificering

Hvad er NTR
Nordisk Træbeskyttelses Råd (NTR) eller 
The Nordic Wood Preservation Council (NWPC) er 
et samarbejde mellem de nordiske 
brancheforeninger for træbeskyttelse, har 
eksisteret i mere end 45 år.

Formålet med NTR
• Fremme udviklingen af træbeskyttelsesområdet.
• Test og evaluering af træbeskyttelsesmidler til industriel brug.
• Etablering af standarder, normer, godkendelses- og kvalitetskontrol-

systemer af træ beskyttet med træbeskyttelsesmidler.
• Styrke markedet for træ beskyttet med træbeskyttelsesmidler.

Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR)
NTR-Klasse Beskrivelse

GRAN Paneler og træ 
underhalvtag

B Snedkertræ uden 
jordkontakt

AB Udvendig beklædning

A Træ i jord og fugtigt 
miljø

M Træ i saltvand eller 
udsat for særlig risiko

http://www.ntr-nwpc.com/1.0.1.0/4/1/

Miljøorganisationer og EUTR
• Beskyttet under CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species)
• Listet som sårbar, truet, kritisk truet af IUCN’s rødliste.
• EUTR (EU Timber Regulation / EU’s Tømmerforordning)

• Due diligence-ordning
• BPR – Biocidal Product Regulation

EUTR
Due diligence-ordning: Systematisk og dokumenteret håndtering af risikoen for ulovligt fældet træ i 
forsyningskæden.
De tre nøgleelementer i “due diligence” er:
1. Information: Virksomheden skal have adgang til oplysninger om træ og træprodukter, høstland, 

art, mængde, leverandørens detaljer og oplysninger om overholdelse af national lovgivning.
2. Risikovurdering: Virksomheden skal vurdere risikoen for ulovligt træ i sin forsyningskæde baseret 

på ovenstående oplysninger og under hensyntagen til kriterierne i forordningen.
3. Risikobegrænsning: Når vurderingen viser, at der er risiko for ulovligt tømmer i forsyningskæden, 

kan risikoen mindskes ved at kræve yderligere oplysninger og verifikation fra leverandøren, 
herunder ved udskiftning af leverandør.

Ubetydelig risiko foreligger, når der efter en fuld vurdering af såvel produktspecifikke som generelle 
oplysninger ikke kan fastslås nogen årsag til bekymring.

http://eutr.dk/hvad-er-min-virksomheds-ansvar-henhold-til-eutr/
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Husk at måle fugten!

Brug som minimum galvaniserede søm, skruer og beslag.
- og gerne rustfrie!


