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Træinformation

Træskelethuse og Træfacader

Søren Bang-Achton
Træfacader – modificering, imprægnering, 

overfladebehandling og vedligeholdelse30/9 & 1/10-2019

Plan for præsentation
• Indledning

• Hvorfor træ? Og hvad er træ?

• Nedbrydning af træ – Risikoklasser
• Vand
• Egnet træ til facadebeklædning

• Krav til funktionen
• Påvirkninger

• Naturlig holdbarhed
• Når naturlig holdbarhed ikke er nok - Træbeskyttelse

• Imprægnering
• Modificering
• Overflade behandling og Vedligeholdelse
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Hvorfor træ?
• Bæredygtigt
• Cirkulært
• Fornybart
• 1 m3 træ binder circa 1 ton CO2

• Let
• Bliver ikke produceret, men gror!
• Gode taktile egenskaber
• Godt indeklima
• Gladere brugere/beboer

Hvad er træ?

• Almindeligt navn:
Træ
• Videnskabeligt navn:
En porøs tredimensionel, hydroskopisk, 
viskoelastisk, anisotrop biopolymerkomposit 
sammensat af en sammenkoblet matrix af 
cellulose, hemicelluloser og lignin med mindre 
mængder uorganiske grundstoffer og 
organiske ekstraktiver.

Stål, beton, aluminium, glas, 
gummi, plastic, ler, cement mv.

Materialer er:
• Konsistente
• Ensartede
• Forudsigelige
• Reproducerbare

Frit efter Roger Rowell, 2012
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Hvad er træ?

Skovfyr – lokalitet, dyrkning, proviens

Russian Swedish Danish
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Thuja, western red cedar

Canadian Danish

Red Oak (Q. rubra)

Kilde: Sargent, Charles Sprague Manual of the Trees of North America 
(Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1905)

7

8



29-09-2020

Hvordan træ – det skal holde - cirkulært

• Fra frø til hugstmodent I Danmark

• Rødgran ca. 60 år

• Bøg ca. 100 år

• Eg ca. 150 år

• Poppel 10-30 år

Kilde: https://www.skoven-i-skolen.dk/

Træ 
nedbrydning

Abiotiske 
faktorer

Mekaniske

Slid

Træk, Tryk, 
Bøjning

Vejrpåvirkning

UV-lys 
(Fotokemisk)

Kemiske

Korrision

Rengøringsmidler
(syre/base)

Brænd (termisk 
nedbrydning)

Biotiske 
faktorer

Svamp

Misfarvning

Skimmel

Blåsplint

Råd

Overfladeråd 
(gråmuld)

Brun- og 
hvidmuld

Blåsplint

Slimdyr

Skimmel

Svampe

Brunmuld (bl.a. 
ægte 

hussvamp)

Hvidmuld

Marine dyr

Små bløddyr

krebsdyr

Insekter

Termitter Myrer 
(Herkules) "Vedborer"

Træbukke

Borebiller

Barkbiller

Bakterier

Inspiration fra Harmsen 1967

Nedbrydning af træ
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Svampe nedbrydning

Ilt

Næring

Vand

Kilde: www.galapagos.dk
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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  
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Brugsklasse
EN 335

Vejrpåvirkning

2
Træ, udendørs men 
overdækket. Mulighed for 
kortvarig opfugtning.

3

Træ, som er direkte påvirket 
af udendørs klimaet, men 
ikke i kontakt med jord. 
Hyppig opfugtning.

Brugsklasser

Vejr-påvirkninger og nedbrydning
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).
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Temperatur-udvikling i Danmark

Nedbørs-udvikling I Danmark
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Konstruktiv træbeskyttelse

V-reglen:

Vand Volder Vanskeligheder

Vis Vand Væk!
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Swelling and shrinking – Kvældning og svind
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Tangential swelling: 4.7-12.7 %

Radial swelling: 2.0-7.9 %

Longitudinal swelling: 0.1-0.3 %

FSP
FSP: Fibre Saturation Point
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Sorption Isotherm, 
Swelling, Shrinking 

European Oak:

Relative humidity % Shrinking (%) of green dimensions
Swelling (%) of oven-dry dimensions 

Sorption Isotherm, 
Swelling, Shrinking 

Western red cedar (Thuja):

Relative humidity % Shrinking (%) of green dimensions
Swelling (%) of oven-dry dimensions 
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Egnet træ til facader

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

 Krav til funktion (levetid, udseende, vedligeholdelse)

 Konstruktionen (orientering, kontakt/afstand 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’.
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Krav til funktion

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?

Foto: Frøslev Træ

Illustration: Michael Green Architecture

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
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Wood Extractives

Leachate from 8 wood 
species immerged in 
water for one week 

Egnet træ – hvad skal man kigge efter?
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2.5 years outdoor exposure under cover in Denmark 

Moulds will grow on all uncoated wood substrates exposed outdoor.

Ash Norway spruce Western red 
ceder (Thuja). 

Cu impregnated 
Scots pine 

Skimmelvækst på træ

Ubehandlet western red cedar.

(Christiansfeld).

Uensartet patineret facade (sollys og skimmel)
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Algevækst

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…
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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. 

Klasse Varigheds klasser

1 Meget holdbar

2 Holdbar

3 Moderat holdbar

4 Lidt holdbar

5 Ikke holdbar

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

Lesser Known Timber Species – FSC Denmark
https://www.lesserknowntimberspecies.com/

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.

Kemisk beskyttet træ
Modificeret træ
Overfladebehandling
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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 - Imprægnering

 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.
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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/

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.

Tredjeparts kontrol!
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Modificering
 Termisk (varmebehandlet)
 Accoya (anhydridmodificeret)
 Kebony (furfurylering)
 Silikater (vandglas)

Definition af modificering

”Modificering af træ involverer en kemisk, biologisk eller fysisk påvirkning af træmaterialet, som 
resulterer i en ønsket forbedring af træets egenskaber i brugsfasen.

Det modificerede træ skal være ugiftigt i brugsfasen, og der må ikke ske udvaskning af giftige stoffer 
fra træet, når det er i brugsfasen, bortskaffes som affald eller genbruges.

Hvis modificeringen skal give øget beskyttelse mod biologisk nedbrydning, må dette ikke være ved 
brug af biocider.”

43

44



29-09-2020

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
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Overflade behandling

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

Overflade behandling afhjælper ikke fejl-konstruktioner

Royal olie behandling

• Trykimprægneret træ der efterfølgende 
koges under vakuum i linolie

• Giver en vandafvisende overflade
• Mere formstabilt
• Mindsker udvaskning/miljøbelastning af 

biocider

https://hoved.talgo.no/no

https://marnarbruk.no/royal

47

48



29-09-2020

Eksempler på hvor det er gået galt.

Eksempler på hvor det er gået galt.

Coating on Scots pine. 4 years old.  
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Eksempler på hvor det er gået galt.
Coating on Scots pine. 4 years old.  

Eksempler på hvor det er gået galt.

Coating on WRC/thuja 13 years old
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Vedligeholdelse af træfacader
De træfacader, som holder længst er dem, som ud over at være konstrueret korrekt, også efterses 
og vedligeholdes:

• Malede overflader kan med fordel vaskes en gang årligt for at forhindre vækst af alger og skimmel
• Træfacader bør gennemgås jævnligt (fx hvert andet år) for nedbrydningsskader. Hurtig indsats kan 

gøre stor forskel
• Små skader i træværket eller på malede flader skal lappes 
• Malede flader skal vedligeholdes, inden revnedannelse og afskalning, da dette medfører skade på 

det bagvedliggende træ

Behandlingsvejledninger kan dannes i Malerfagligt Behandlings-Katalog 
http://mbk.teknologisk.dk/Login.aspx

Konsulent
Træ og Biomaterialer
Byggeri og Anlæg
Teknologisk Institut
Mobil: 72 20 10 85
E-mail: soa@teknologisk.dk

Husk at måle fugten!Søren Bang-Achton
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