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Sammanfattning 

Denna rapport har utförts åt Lokalförvaltningen Göteborg i samarbete med Miljöbron. 

Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden åt Göteborgs Stads 

verksamheter. De är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.  Miljöbron är en 

ideell organisation som bland annat koordinerar examensarbeten. 

Material utomhus utsätts för stora påfrestningar, såsom fukt och extrema temperaturer. Att trä 

som utsätts för dessa förhållanden bryts ner och angrips av organismer är inget nytt. Ett 

materials förmåga att motstå dessa nedbrytningar kallas för beständighet, det har således 

länge sökts efter ett beständigt virke. För att öka träets beständighet finns det diverse 

behandlingsmetoder, men även träslag med naturligt hög beständighet existerar. 

En mycket vanlig behandlingsmetod är tryckimpregnerat virke. Det är en metod som använts 

till stor det på 1900-talet men som på senare tid har upptäckts vara mycket miljö- och 

hälsofarlig. Med bakgrund av detta har medlen till tryckimpregnering bytts ut mot mer 

miljövänliga alternativ, men även de har en relativt stor inverkan på miljön. I och med det är 

det av stort intresse att hitta nya alternativ till tryckimpregnerat. 

Denna rapport söker således undersöka de alternativ till tryckimpregnerat virke som finns på 

marknaden. Målet med detta är att jämföra de metoder och produkter som är aktuella, och 

försöka bedöma vilken produkt som ska användas till framtida projekt. 

 

 

 

Nyckelord: Miljö, trä, beständighet, helhetsbild, jämförelse, behandlingsmetoder, produkter. 
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Abstract 

This thesis was made for Lokalförvaltningen Göteborg in collaboration with Miljöbron. 

Lokalförvaltningen manages, adapts and builds facilities and housing for the City of 

Gothenburg's activities. Miljöbron is a nonprofit organization that, among other things, 

coordinates theses. 

Materials outdoor is exposed to great strain, such as dampness and extreme temperatures. The 

fact that wood gets worn and made a target for organisms is nothing new. A material’s ability 

to resist these threats is called material resistance, and the search for wood with high material 

resistance has been going on for a long time. There are several treatment methods of 

increasing the resistance, but there are also some types of wood with a natural high 

resistance. 

A very common treatment method is wood preservation. It has been used to great extent over 

the 20
th

 century but in later years it has been discover to have a drastic impact on the 

environment. That taken into account, the solutions used for wood preservation has been 

replaced with more environmentally friendly options. However, even these have a notable 

impact on the environment. This makes finding new methods of preservation a large interest.  

Thus, this report seeks to investigate the alternatives for wood preserved lumber which are 

available on the market. The goal with this report is to compare the current methods and 

products with the intention of judging which option should henceforth be used in future 

projects. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan urminnes tider har människan använt sig utav trä för att bygga diverse 

konstruktioner, och tvingats tampas med naturens påverkan på materialet. Fukt i luften 

bildar rötsvampar som bryter ned materialet, insekter angriper, människor och djur sliter 

på ytskiktet, listan kan göras lång. I och med detta började den långa jakten på ett 

slitstarkt och beständigt material varpå diverse metoder och träslag prövades samt 

optimerades för att åstadkomma det perfekta virket för utomhusklimat. Några exempel på 

metoder och produkter som prövats är tryckimpregnerat trä, värmebehandlat trä, sibirisk 

lärk och exotiska träslag såsom teak. En fråga som dykt upp på senare tid är 

behandlingsmetodernas miljöbelastning och huruvida de är lämpliga att använda på lång 

sikt med hänsyn till det hållbara samhället.  

Under andra halvan av 1900-talet började tryckimpregnerat virke etableras, då behandlar 

man träet med giftiga kemikalier. En tidigare mycket vanlig impregneringsprocess 

använde ofta så kallade CCA-behandlingar (Krom-Koppar-Arsenik) som ofta 

kombineras med kreosot. Men dessa behandlingar innehåller miljö- och hälsofarliga 

ämnen, framförallt krom, arsenik och kreosot (Sundqvist. 2003). I impregneringsmedlen 

ingår även cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (CMR-ämnen), 

bland dessa återfinns de tre tidigare nämnda ämnena. På grund av de giftiga ämnena 

räknas förbrukat impregnerat virke som farligt avfall och måste förbrännas under strikta 

förhållanden vilket medför att virkets miljöpåverkan under sin livscykel är väldigt hög 

(Jildestedt. 2007). Med hänsyn till de negativa effekterna av tryckimpregnerat virke säger 

kemikalieinspektionen (KemI), med stöd av miljöbalken, att impregnerat virke ska 

användas sparsamt (Kemikalieinspektionen. 2010). 

Det vanligaste alternativet till impregnerat virke är ädelträ såsom lärk (vanligen från 

Sibirien) och kärnvirke av furu. Även värmebehandlat virke, en ny metod som bygger på 

uråldriga principer, har dykt upp som ett alternativ. Den vanligaste metoden av 

värmebehandlat virke kallas för Thermowood och har utvecklats av FTWA (Finnish 

ThermoWood Association). Träet värms då upp till en temperatur mellan 185-225 
o
C 

vilket ändrar materialets egenskaper och medför att det bl.a. blir mycket beständigt 

(ThermoWood Brochure). Till följd av detta minskar dock virkets hållfasthet men inga 

kemikalier används i processen vilket gör det till ett mycket miljövänligt alternativ 

(Sundqvist. 2003). Ytterligare ett alternativ till impregnerat virke är exotiska träslag 

såsom Teak, Cumaro och Mahogny.  

Trots de påfrestningar på miljön som tryckimpregnerat virke bidrar till används det 

fortfarande i stor mån. Med hänsyn till allt detta har Lokalförvaltningen Göteborg utlyst 

en förfrågan om en rapport på detta område. Med det som bakgrund har min rapport 

utförts för att jämföra de olika produktalternativen ur kostnads- och miljöperspektiv med 

avsikten att ge en helhetsbild av problematiken gällande beständiga trä-produkter. 
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1.2 Målformulering 

Det grundläggande målet för detta arbete är mycket långsiktigt och väldigt ambitiöst - 

nämligen att bedöma vilket alternativ av metod eller produkt som bör användas till 

framtida projekt. Eftersom det kändes som ett så pass distant mål så bestämde jag mig för 

att fokusera på några mer realistiska mål. För det första vill jag att min rapport ska 

framföra en diskussion då jag anser att mitt ämne är ett verkligt problem och att ett mer 

aktivt sökande efter alternativ till tryckimpregnering skulle vara gynnsamt. Vidare är det 

min strävan att med den här rapporten ge förslag på produkter att använda med hänsyn 

till byggprojektets förutsättningar. 

1.3 Avgränsningar 

Jag vill bibehålla en bred, översiktlig syn på ämnet för att få en helhetsbild av hur 

användandet av trä ser ut idag. På grund av detta har jag valt att inte i för noga detalj 

beskriva de olika metoderna. Då det här är ett väldigt brett och samtidigt mycket djupt 

ämne, är det lätt hänt att för mycket fokus läggs på tung och onödigt detaljrik fakta, 

vilket skulle bli väldigt tidskrävande. Jag har istället medvetet valt att försöka ta hänsyn 

till så många aspekter som möjligt samtidigt som jag inte fördjupar mig fullt i dessa. 

Vissa punkter är dock extra relevanta, detta medför att jag har valt att avgränsa mig till 

att lägga större fokus på de vanligaste metoderna: Tryckimpregnerat, Värmebehandlat 

och ädelträ (Lärk). 

1.4 Lösningsmetoder 

För att nå de uppsatta målen är det viktigt att få en god uppfattning av hur det ser ut i 

dagsläget. Den ena aspekten av den nödvändiga kunskapen som krävs för att färdigställa 

denna rapport är att se vilka behandlingsmetoder och produkter som finns tillgängliga på 

marknaden. Vad dessa kostar, hur miljövänliga de är, varifrån de finns att tillgå och hur 

de står sig i förhållande till tryckimpregnerat virke. Jag behöver vidare få klarsikt i varför 

det ser ut som det gör idag, varpå den andra aspekten är vilka behandlingsmetoder och 

produkter som prioriteras och varför just dessa väljs, samt vad som krävs för att andra 

alternativ ska bli mer konkurrenskraftiga. Jag har valt att dela in den eftersökta 

kunskapen i två kategorier: 

 

a. Fakta.  

Detta innebär den bakomliggande fakta som krävs för att ge mig tillräckligt goda 

kunskaper att bilda min egen uppfattning om vilken metod/produkt som bör väljas. 

Exempel på kunskaper som tillhör denna kategori är: Vilka metoder/produkter som 

finns på marknaden, vad de kostar, var de kommer ifrån, vilken inverkan de har på 

miljön/hälsan, hur mycket de används, vad de har för styrkor/svagheter. Fokus i denna 

kategori läggs på hur det ser ut. 
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b. Attityder. 

I denna kategori tillhör information om varför det ser ut som det gör. T.ex. är det 

viktigt att ta reda på varför förvaltaren väljer det typ av virke som han/hon gör, vad 

påverkar personen i detta beslut och vad skulle krävas för att de ska välja ett annat 

material (exempelvis ett miljövänligare alternativ). 

Vilken metod som sedan väljs beror på vilken kategori den eftersträvade kunskapen faller 

in i. För att ge mig godtycklig information inom Fakta-kategorin har jag fokuserat på 

litteraturstudier och framför allt analyserande av tidigare gjorda rapporter inom ämnet. 

Jag har lagt stor vikt i att läsa en erforderlig mängd rapporter ifrån olika institut för att få 

en så bred och objektiv bild som möjligt. Den andra kategorin, Attityder, har jag valt att 

angripa annorlunda, det vill säga, genom att utföra intervjuer. Jag har då valt att utföra 

telefonintervjuer då jag anser att det skapar en avslappnad miljö för den  som intervjuas. 

För övrigt skall noteras att jag, i största utsträckning, har strävat efter att hålla mitt 

informationsinsamlande brett, snarare än djupt. Tidigare rapporter inom detta område 

analyserar produkterna enskilt mycket ingående men väldigt sällan med hänsyn till övriga 

alternativa produkter. Min rapport strävar således efter att sammanställa och ta hänsyn till 

samtliga alternativ, som komplement till befintliga undersökningar. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I ett byggnadsprojekt ställer ofta de fastighetsförvaltande organisationerna miljökrav via 

sina tekniska anvisningar. Dessa kan vara olika strikta och ställa olika krav på material 

och miljö. I intervjuerna som utförts till detta arbete har varierande svar erhållits. Det 

verkar som att de större fastighetsföretagen ställer högre krav på materialval än de något 

mindre företagen. De mindre företagen visar på ett större användande utav 

tryckimpregnerat virke då de generellt prioriterar priset medan de större aktörerna 

fokuserar mer på miljö och därmed söker helt utesluta användandet utav 

tryckimpregnerat. Lokalförvaltningen Göteborg säger i sitt miljöprogram att 

tryckimpregnerat trä ej får förekomma med undantag för linoljeimpregnerat. Allmänt 

tycks det vara så att företagen ställer krav på entreprenören genom att material som ska 

väljas måste accepteras eller rekommenderas utav byggvarubedömningen (BVB). 
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3 Teoretisk referensram 
Det har skrivits en hel del tidigare inom ämnet, men mycket lite som jämför ett flertal 

olika alternativa produkter och behandlingsmetoder. Det finns en mängd rapporter som 

beskriver en behandlingsmetod eller produkt individuellt. De kan t.ex. beskriva mycket 

ingående om värmebehandlat trä och alla egenskaper det har, men de gör ingen större 

jämförelse med övriga alternativ. Om rapporten gör en jämförelse är det ofta bara ett litet 

antal produkter som jämförts, t.ex. bara tryckimpregnerat virke och lärk.  

Information om produkterna, vad de har för egenskaper och hur de bör användas finns 

ofta på tillverkarnas och säljarnas hemsidor, ofta någorlunda utförligt men sällan med 

ordentliga källhänvisningar. Det är således svårt att kritiskt granska informationen från 

en hemsida, istället har ett flertal olika sekundära källor jämförts för att bekräfta 

påståendena. Med hänsyn till detta har mycket av arbetet med denna rapport gått ut på att 

samla in information om de olika behandlingsmetoderna separat, för att sedan själv 

jämföra dem. 

Eftersom en stor del av satsningarna mot tryckimpregnerat virke kommit på senare tid 

finns det inte mycket att läsa i litteraturväg. Viss grundläggande fakta såsom 

miljöproblem idag och allmän fakta om trä som material finns mycket lättillgängligt men 

tyngre litteratur finns inte att tillgå. De produkter som finns är antingen mycket nya eller 

befinner sig fortfarande i utvecklingsskede vilket medför att litteraturen inte riktigt hängt 

med. 

Det finns mycket information som rör tryckimpregnerat, framförallt dess 

miljöpåfrestningar. Kemikalieinspektionen har många dokument och rekommendationer 

på sin hemsida som har studerats noga. 
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4 Faktainsamling 
För att lösa uppgiften krävdes en hel del fakta, både teknisk fakta angående produkterna 

och marknaden, samt hur företagens inställning är. Tidigt insamlades en hel del rapporter 

inom ämnet och i ett tidigt stadie visade det sig att det inte finns många tidigare gjorda 

jämförelser mellan produkterna. Fokus riktades istället på att finna god fakta om de olika 

metoderna och produkterna separat.  

Framförallt inom värmebehandlat virke finns det en hel del avhandlingar varav de flesta 

är gamla examensarbeten, dessa var mycket gynnsamma då de hade en neutral 

utgångspunkt och var väldigt omfattande. Nackdelen med dessa rapporter är att de 

resulterar i ett stort användande utav sekundär information. Med hänsyn till detta söktes 

aktivt referenser så nära källan som möjligt under skrivandets gång. T.ex. vid 

författandet utav miljökonsekvenserna av tryckimpregnerat virke så märktes snabbt att 

det krävdes källor som styrkte de påståenden som sagts angående kemikalieinnehåll. Då 

besöktes kemikalieinspektionens hemsida och dokument om godkända ämnen för att 

erhålla en stabil grund att stå på. Således har en stor del av faktainsamlingen skett 

parallellt med rapportskrivandet, men även en mängd fakta har bearbetas inför arbetet 

med rapporten. Fem stycken rapporter som rör värmebehandlat trä, tryckimpregnerat trä 

och lärk gicks igenom först ytligt och sedan studerades vissa utvalda delar mer ingående 

före rapportskrivandet påbörjades. Dessutom studerades två böcker, Byggnadsmaterial 

och Miljö i ett företagsperspektiv (Burström. 2007)(Grahn. 2007). Detta för att ge en 

godtycklig grund i ämnet innan påbörjat arbete. 

För att ge ytterligare bredd i den faktamässiga basen har även intervjuer utförts. Dessa 

utfördes per telefon och var relativt kortfattade. Intervjuerna fördes med 

förvaltningsföretag för att undersöka hur det i projekteringsskedet styrs vilka material 

som väljs och varför de gör det samt för att se vilka alternativ till tryckimpregnerat som 

de tror är viktigast. För att skapa en avslappnad miljö för respondenten utfördes 

intervjuerna per telefon. Svaren från intervjuerna samlades sedan i ett dokument där de 

matchades mot en mall för att göra svaren så jämförbara som möjligt. Företagen som 

valts är av varierande storlek för att ge en bred bild utav marknaden. 
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5 Genomförandet 
Arbetet utförs åt Lokalförvaltningen Göteborg med handledning utav Miljöbron och 

påbörjades i anslutning med ett startmöte i Göteborg. Då skribenten var belägen i 

Stockholm under författandet utav denna rapport har majoriteten av arbetet skett 

hemifrån och på universitetsområdet. 

Tidigt i arbetet uppfördes en grov tidsplan för olika momenten och när de skulle 

påbörjas. Enligt denna plan skulle faktainsamlingen ta fem veckor, faktaprocesseringen 

och projektskrivandet fyra veckor vardera. Dessa överlappar varandra med två veckor 

vardera, så att faktainsamlingen och faktaprocesseringen har två gemensamma veckor 

samt faktaprocesseringen och projektskrivandet likaså. Det har eftersträvats att följa 

denna tidplan i stor mån. Varje vecka har de spenderade timmarna redovisats och 

rapporterats till examinatorn. 

Tidigt i arbetet började faktainsamlingen då letande efter nödvändiga, grundläggande 

källor söktes, T.ex. information om de olika metoderna. Dessa rapporter och litteraturer 

lästes sedan igenom grundligt för att sammanfattas i processeringsfasen. I denna fas 

upprättades även ett excel-dokument där viktig fakta såsom prisjämförelser, samlades. I 

slutet av faktainsamlandet bestämdes det att det ska utföras fem stycken intervjuer. Detta 

rubbade tidsplanen något då intervjuerna visade sig vara mycket svåra att exekvera. 

Dessutom rekommenderades från skolans håll att påbörja rapportskrivandet tidigt vilket 

då blev fallet, varpå processerings- och rapportskrivandefasen i stort sett smälte samman 

helt.  

Efter de första fem veckorna började därmed sökandet efter intervjukandidater, något 

som skulle visa sig vara lättare sagt än gjort. Det var mycket problematiskt att finna 

personer som kunde ge svar på frågorna. Det söktes kontakt med ett flertal personer men 

majoriteten var mycket upptagna och svåra att nå. På grund av detta beslutades det att 

korta ner mina intervjuer för att lättare kunna erhålla en intervju. 

Under detta skede lades mycket fokus på rapportskrivandet, vilket även det kan ha haft 

inverkan på det stapplande intervjuarbetet. Alstret utav processeringsfasen skrevs ner i 

rapporten, layout etablerades, disposition utformades och allt bearbetades. 
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6 Analys 
Det i särklass viktigaste avsnittet i min rapport är troligen kapitlet som handlar om 

analys. Mitt arbete har till stor del resulterat i analysen och den ligger till grund för mina 

slutsatser. Jag har delat in avsnittet i olika delar för att sedan diskutera kring dem. 

6.1 De olika produkterna 

Här beskrivs de behandlingsmetoder och produkter som mitt arbete rör vid. 

6.1.1 Tryckimpregnerat Virke 

För att stå emot röta i utomhusklimat krävs en viss beständighet som obehandlat trä inte 

klarar av att stå emot. Ett vanligt sätt att göra träet mer beständigt är att låta 

tryckimpregnera det. I tryckimpregneringsprocessen placeras virket i en tryckbehållare, 

även kallad tub, där luften sugs ut så att vakuum bildas. Impregneringsvätska tillförs och 

ett övertryck skapas. Sedan sugs vätskan och luften ut vilket skapar ett undertryck i tuben. 

Efteråt tas virket ut ur tuben och torkas. (Jildestedt. 2007). Beroende på behandlingstid, 

mängd impregneringsmedel och vilket medel som används så styrs vilken beständighet 

(NTR-klass) virket får. Att virket är NTR-klassat är en kvalitetsäkring av virket samt en 

garanti för att det håller den beständighet  och livslängd som utlovas samt. 

Beständigheten beror på vad det är för klass och livslängden är 30 år. 

Producenter av tryckimpregnerat virke kan välja att ansluta sig till ett märkningssystem 

som Nordiska träskyddsrådet (NTR) etablerat, vilket är en kvalitetssäkring av materialets 

beständighet. I detta system delas impregneringen in i fyra olika klasser. Dessa är NTR-M 

för varaktig kontakt med vatten, NTR-A för trä i kontakt med mark och sötvatten, NTR-

AB för trä utomhus ovan mark och NTR-B för snickerier (Burström. 2007). Klasserna är 

ordnade utefter beständighet och miljöpåverkan - ju beständigare, desto större 

miljöpåverkan. De vanligaste klasserna idag är NTR-A och NTR-AB. Beroende på vilken 

klass som efterfrågas används olika ämnen till impregneringsvätskorna. Vanliga ämnen 

till klass M och A är Kreosotolja och så kallade CCA-behandlingar (Koppar, Krom och 

Arsenik). Dessa ämnen leder bland annat till att virket klassas som farligt avfall. Se 

Tabell 2 för en lista över några ämnen som använts i tryckimpregnering och vad de har 

för påverkan på hälsan, information har tagits ifrån Andreas Jildestedts rapport 

(Jildestedt. 2007).  

De farligaste ämnena är Arsenik, Krom och Kreosot varpå det på senare tid blivit 

vanligare med kopparbaserade behandlingar. Idag är det förbjudet att impregnera med 

arsenik inom EU, med undantag om det används till industrier, broar, konstruktioner i 

sötvatten eller som bullerplank (CBI. EU Legislation). NTR har publicerat en lista 

innehållande impregneringar godkända enligt Nordic Wood Preservation Council 

(NWPC). Enligt deras dokument är det fortfarande godkänt att använda sig utav CCP 

(Koppar, krom och fosfor), CC (Koppar, krom) och Kreosotolja (NWPC. 2011). För att se 

vilka ämnen som används till respektive NTR-klass, har en uppdaterad lista uppförts 

utgående ifrån boken Byggnadsmaterial av Per Gunnar Burström (Burström. 2007) och 

Svenska Träskyddsföreningens hemsida (Träskydd. 2008), se Tabell 1.  
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Produktionen av tryckimpregnerat virke har ökat kraftigt de senaste femton åren, men det 

verkar som att trenden är på väg att brytas. Det är, för denna rapport, relevant att få en 

bild av hur produktionen av tryckimpregnerat virke ser ut idag och vad det finns för 

tendenser. Enligt Andreas Jildestedts rapport, från 2007, ökade produktionen med ca. 50 

% från år 1995 till 2001, nämligen från 548 300 m
3
 till 839 718 m

3 
(Jildestedt. 2007). Den 

senaste statistiken, som finns att tillgå, är ifrån Svenska Träskyddsföreningen år 2008. 

Enligt den statistiken ska produktionen, mellan 2007 och 2008, minskat 6,4 %. Från 1 476 

500 m
3
 till 1 381 500 m

3 
(Träskydd. Impregneringsstatistik). Det är dock ändå en stark 

ökning ifrån 2001. Men som trenden ser ut så verkar produktionen av tryckimpregnerat 

virke minska. Nämnvärt är att Sverige under 2007 befann sig i en byggkris, vilket kan ge 

en missvisande bild, produktionen kan ha minskats bara på grund av att det byggdes 

mindre. På samma sätt kommer antagligen produktionen att öka nu när det börjar byggas 

mycket mera, och även detta kan ge en missvisande bild. Intervjuerna påvisade att 

tryckimpregnerat virke används mycket, men att flera företag undviker det. Färskare 

siffror och en bredare marknadsundersökning får då utvisa huruvida produktionen och 

användandet utav tryckimpregnerat virke minskar eller ökar. 

Med hänsyn till det impregnerade virkets karaktär har kemikalieinspektionen (KemI) 

ställt upp ett antal regler, med stöd från Miljöbalken. Dessa står nedskrivna i 

kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, 

KIFS 2008:2. Följande är en sammanfattning utav den del som relaterar till 

tryckimpregnerat, men dokumentet i sin helhet finns att läsa på kemikalieinspektionens 

hemsida. Det i dokumentet som rör t.ex. impregnerat virke är kapitel 6, 27-37 §§. 

Träskyddsbehandlat virke måste vara yttort, smetfritt och fixeringen avslutad för att få 

Klass Typ av träskyddsmedel Användningsområde 

M CC (Koppar, Krom) 

Kreosot, Kreosotolja 

Trä i varaktig 

kontakt med vatten 

A C (Koppar behandlingar) 

CC (Koppar, Krom) 

CCP (Koppar, Krom, Fosfor) 

Kreosot, Kreosotolja 

Trä i kontakt med 

mark och sötvatten 

AB C (Kopparbehandlingar) 

Organiska ämnen, utan metaller 

Trä utomhus ovan 

mark 

B Organiska tennföreningar 

Organiska utan metaller 

Snickerier ovan 

mark 

Tabell 2, Några impregneringsmedel med hälsoeffekter. (Jildestedt. 2007) 

Namn Bio-

ackummulerande 

Giftig för 

vattenlevande 

djur och 

växter 

Cancer-

framkallande 

Allergi-

framkallande 

Fortplantnings-

nedsättande 

Arsenik  X X   

Borsyra     X 

Koppar X X    

Kreosot X X X X  

Krom X X X X  

Tabell 1, Indelning av träskyddsklasser. (Burström. 2007) (Träskydd. Teknisk Information) 
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lämna behandlingsanläggningen (29-30 §§). Virke behandlat med kromhaltiga 

bekämpningsmedel får endast användas där det krävs ett långvarigt skydd och i regel ej 

ovan mark eller vatten (32 §). I övrigt ska den som använder tryckimpregnerat noga 

överväga behovet och se till att virkesvalet leder till så liten miljö- och hälsobelastning 

som möjligt (31 §). Med andra ord ska tryckimpregnerat virke idag användas sparsamt. 

(Kemikalieinspektionen. 2010). 

Vid försäljning, eller annat överlåtande, utav tryckimpregnerat virke skall en skriftlig 

information bifogas. I den informationen ska det nämnas de begränsningar i användande, 

enligt 31-33 §§, som gäller för virket, vart tryckimpregneringen ägt rum, vilka ämnen 

som ingick i behandlingen, vilken bearbetning som virket lämpas för eller inte klarar, 

vilka hälsorisker som finns vid bearbetning och användning av virket, lämpliga 

skyddsåtgärder samt hur avfall från virket bör omhändertas och deponeras. Denna 

information ska finnas på varje virkesbunt som säljs och om virket inte är buntat ska den 

anslås vid virket (Kemikalieinspektionen. 2010. 35-37 §§). Med andra ord har 

återförsäljare utav tryckimpregnerat ett krav på att information gällande virket måste 

finnas tillgänglig för kunden. Vid köp av hel bunt måste informationen finnas på bunten, 

vid köp av enstaka brädor måste informationen finnas på anslag vid virket. 

6.1.2 Värmebehandlat Virke 

Att låta värmebehandla virket för att öka livslängden är en metod med uråldriga anor som 

på senare tid blivit attraktivt på marknaden igen. Genom att värma materialet till 150-250 
o
C förändras virkets mekaniska egenskaper som bland annat ger det ett bättre skydd mot 

fukt. Redan på 1910-talet fanns det i USA idéer om att industrialisera värmebehandling 

och i Sverige uppkom samma tankar på 1940-talet. På 50- och 60-talet bedrevs mycket 

forskning och utveckling utav värmebehandlat trä, främst i USA och Tyskland. Inga av 

dessa utvecklingar ledde till någon kommersiell satsning och världen behövde vänta till 

90-talet innan värmebehandlat virke kunde kommersialiseras. Då utvecklade framförallt 

Tyskland, Holland, Finland och Frankrike värmebehandlat trä för att åstadkomma en 

bättre rötbeständighet (Sundqvist. 2003). Dessa fyra länder utvecklade då sin egen metod 

att värmebehandla trä och gjorde rejäla satsninar på sina produkter, störst genomslag fick 

virket från Finland och Holland. Värmebehandlat virke har idag fått relativt stort 

genomslag, bland annat på grund av sin mörka färg som uppfattas som estetiskt 

tilltalande, sin miljövänliga profil gentemot tryckimpregnerat virke och sin goda 

beständighet. 

Sverige importerade länge, och gör även idag till viss mån, värmebehandlat virke utav 

Finland som utvecklat en metod som heter Thermowood. Det dröjde ända till 2007 innan 

det utformades en svensk tillverkare utav värmebehandlat virke. HeatWood är ett svenskt 

företag, beläget utanför Hudiksvall, som tillverkar och säljer virke enligt den finländska 

patenterade metoden Thermowood (HeatWood, Om Heatwood). Intervjuerna som 

utfördes för denna rapport visade på att värmebehandlat virke inte är envälkänd produkt, 

att det innte funnits någon svensk tillverkare förens nu kan vara en anledning till detta. 
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De länderna där de största producenterna av värmebehandlade träprodukter finns är 

Holland och Finland, där den finländska metoden, Thermowood, är populärast i Sverige. 

Dock redovisades i Sundqvists rapport från 2003 att den holländska metoden, Platowood, 

hade större produktion: 50000 m
3
/år gentemot Thermowood som producerade 35000 m-

3
/år. Men på grund av att Thermowood är dominerande i Sverige så är det den metoden 

som behandlats i denna rapport, och när ”värmebehandlat” nämns så är det Thermowood 

som refereras.  

Värmebehandlingen består ofta utav en uppvärmningsfas, en behandlingsfas och en 

avsvalningsfas (Söborg. 2008). Se Figur 1 för ett diagram över tider och temperaturer vid 

ThermoWood-värmebehandling (ThermoWood Brochure). I framställningen utav 

Platowood är det även en torkningsfas mellan uppvärmningen och behandlingen som tar 

3-5 dagar. Detta för att uppnå en fuktkvot på 10 %. Vid Platowoodbehandling är 

uppvärmningsfasen, tidsmässigt, mycket kortare medan behandlings- och 

avsvalningsfasen är väsentligt längre. Till exempel kan avsvalningsfasen pågå i upp till 

tre dagar. I övrigt behandlas träet i lägre temperaturer än vid ThermoWood. (Sundqvist. 

2003). Allt som allt tar Thermowood påtagligts mycket kortare tid att framställa, men 

högre temperatur erfordras vilket torde öka energin som krävs till processen. Till 

Thermowood finns det två olika klasser, Thermo-D ( Durability) och Thermo-S 

(Stability), där det är Thermo-D som i regel används till utomhusbruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under värmebehandlingen ändras virkets egenskaper. Vid de höga temperaturer som 

används ändras träets jämviktsfuktkvot vilket gör det lämpligt i miljöer där den relativa 

fuktigheten (RF) varierar mycket, såsom utomhus. Värmebehandlat virke blir väldigt 

dimensionsstabilt på grund av de minskade fuktrörelserna (Söborg. 2008). Detta är en 

anledning till att värmebehandlat trä har så bra beständighet, men även de mekaniska 

egenskaperna hos virket förändras. Efter behandlingen förlorar virket en stor del av sin 

hållfasthet. Böjhållfastheten minskar 0-30% och E-modulen (elasticitetsmodul), som 

Figur 1, Uppvärmningsdiagram, ThermoWood. (ThermoWood Brochure) 
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beskriver hur elastiskt materialet är, minskar 4-30%. Dessutom minskar hårdheten med 0-

30% och slaghållfastheten med 30-60% (Viktorsson. 2007). Generellt förlorar lövträd 

mindre hållfasthet, men får sämre rötbeständighet än barrträd. Utöver de tekniska 

egenskaperna hos virket förändras även färgen vilket ger träet en mörkare, brunare nyans. 

Sammanfattningsvis blir träet mer rötbeständigt, blir mer dimensionsstabilt, förlorar mer 

hållfasthet och blir mörkare ju högre temperatur som används (ibid.). Med hänsyn till 

värmebehandlat virkes natur är det rekommenderat att inte använda det till bärande 

konstruktioner.  

En viktig egenskap hos virke är dess beständighet och förmåga att stå emot röta. Virke 

som värmebehandlats enligt Thermowood är klassat som Beständigt, Klass 2. Detta gör 

det lämpligt för utomhusbruk, men ej i kontakt med mark. Därmed blir dess största 

användningsområden staket, trall, fasad och utomhusmöbler. Men självklart finns fler 

användningsområden inomhus där påfrestningarna inte är lika stora, som t.ex. material till 

bastu. 

Värmebehandlat virke kräver ett visst underhållningsarbete. Efter behandlingen minskar, 

som sagt, virkets slaghållfasthet och hårdhet vilket medför att materialet uppfattas som 

mer sprött. För att undvika sprickbildning rekommenderas därför att virket förborras vid 

behov av infästningar nära ändträ och kanter. Skruvar, spikar och plåtdetaljer i kontakt 

med träet bör vara rostfria och syrafasta eftersom värmebehandlat virke får ett lägre pH-

värde än vanligt obehandlat trä (Moelven). Virke som värmebehandlas får en mörkare 

nyans vilket gör det estetiskt väldigt tilltalande, men för att behålla den varma färgen 

krävs att virket behandlas med pigmenterade oljor (Norrskog Wood Products AB). När 

värmebehandlat trä utsätts för solljus bleknar den bruna färgen och får då en gråaktig 

nyans. Några uppgifter om det värmebehandlade virkets livslängd har inte hittats, men 

den kan förlängas om virket underhålls. Webbplatsen ”Trä i Norr” har intervjuat Tom 

Morén och ställt frågor angående bärmebehandlat virke. I denna intervju nämnde han att 

livslängden för värmebehandlat virke är svår att bestämma eftersom den beror på 

förhållandena och att forskning pågår på ämnet (Trä i Norr. 2010). 

 

6.1.3 Naturliga Träslag 

Det idag kanske vanligaste alternativet till tryckimpregnerat virke är träslaget lärk som 

utnyttjar trädets naturliga karaktär. I träets uppbyggnad och struktur skiljer man ofta på 

två delar; kärnan och splinten. Kärnan är den inre delen av stammen och bildas vid 30 års 

ålder. I kärnan blockeras transportvägarna och den ingår därför inte i näringstransporten i 

trädet. Ved som är sågat ifrån kärnan har därför mindre fuktrörelser vilket medför att den 

uppvisar en högre beständighet än splintved (Burström 2007). Dessutom har kärnan en 

högre halt av hartssyror som även dessa medverkar till ett bättre skydd mot röta 

(Jildestedt. 2007). Kärnvirke utav furu är måttligt beständigt medan splintveden måste 

tryckimpregneras för att uppnå samma nivå av beständighet. Vanligt är att man använder 

sig utav lärkträ när man eftersträvar ett beständigt virke på grund av den större andelen 

kärnvirke jämfört med furu (Burström. 2007).  
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Lärkvirket kommer ofta ifrån Sibiriska höglandet i Ryssland och kallas då Sibirisk Lärk. 

Sibirisk lärk är vidare enligt EN 350-2 klassat som måttligt beständigt och bör därför ej 

användas i kontakt med mark eller vatten (Moelven. Sibirisk lärk Produktinformation). 

För att uppnå ett stabilt skydd mot röta bör virket behandlas med ett antimögelmedel vid 

montering (Moelven. Sibirisk lärk Montering och underhåll). Den sibiriska lärken växer 

långsammare vilket ökar andelen kärnved och därmed motståndskraften. Den europeiska 

lärken är mer snabbväxande vilket också medför att den inte blir lika beständig som sin 

sibiriska släkting (Helmfrid. 2009). 

I Andreas Jildestedts rapport från 2007 jämför han sibirsk lärk med tryckimpregnerad 

furu från vaggan till graven och analyserar varje steg samt gör en bedömning av vilken 

produkt som har störst miljöpåverkan i det steget. I följande stycke analyseras lärkens 

miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, med fakta hämtad ifrån Jildestedts rapport. 

Avverkningen utav sibirisk lärk sker på precis samma sätt som för furu, båda använder 

dieselmotorer till maskinerna som nyttjas. Skillnaden är att Sverige ställer högre krav på 

utsläpp av emissioner vilket leder till att en miljövänligare diesel används (så kallad 

miljödiesel). Detta medför att den ryska avverkning av lärk bidrar till högre utsläpp av 

kväveoxider (NOx) men lägre utsläpp av koloxid (CO). Efter avverkningen transporteras 

virket till ett sågverk där det mäts upp och sågas, men torkningen och hyvlingen sker efter 

det att virket transporterats till Sverige. Miljöpåverkan från sågverken baseras på 

elproduktionen för Ryssland, som i jämförelse med Sveriges elproduktion utgörs av en 

större andel fossila bränslen men en mindre andel kärnkraft. Rysslands elproduktion 

bidrar till en mycket större mängd  utsläpp av svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOx). 

Efter sågningen transporteras virket via elförsörjd järnväg ca. 4000 km till St. Petersburg. 

Eftersom tågen drivs med el är de förhållandevis miljövänliga, gentemot om de drivits 

med fossila bränslen, men eftersom Rysslands elframställning till stor del utgörs utav 

fossila bränslen blir miljöpåverkan ändå relativt stor. Sedan skeppas lasten med färja ca. 

700 km till Stockholm och transporteras sedan därifrån med lastbilar till slutdestination. 

Väl i Sverige torkas och hyvlas virket för att sedan monteras och brukas. Efter montering 

stryks virket med t.ex. träolja för att undvika sprickbildning och av estetiska skäl. Sibirisk 

lärk har en livslängd på ca. 15 år, vilket är att jämföra med furu som, enligt NTR-

standard, har en livslängd på 30 år. När virket till slut är förbrukat anses beständigheten 

vara av så dålig kvalitet att återanvändning inte sker. Virket förbränns därmed och själva 

förbränningen får ske utan restriktioner. (Jildestedt. 2007) 

Ett svenskt naturligt träslag som har bra beständighetsegenskaper är ek, men det används 

inte till så stor utsträckning. På grund av de kortare transportsträckorna, gentemot t.ex. 

sibirisk lärk, är den ett miljövänligt träslag. Dessvärre har ekbeståndet minskat och den 

måste bevaras på grund av de många utrotningshotade arter som finns hos eken. I och 

med detta används ek som virke idag mycket sällan. (Helmfrid. 2009).  
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6.1.4 Furfurylering 

En relativt ny produkt som dykt upp på marknaden är furfurylerat trä. Furfurylering är en 

kombination utav tryckimpregnerat och värmebehandlat och impregneringsvätskan 

baseras på bioavfall av sockerrör och majs. Dessa är då förnyelsebara ämnen, till skillnad 

från ämnena som används till tryckimpregnerat virke (TräGuiten. 2011). Då vätskan 

tränger in i materialet sväller träet mer än vid endast vatteninträngning vilket skapar en 

permanent volymförändring. På grund av detta kan det färdiga virket endast svälla 

mycket litet vilket gör det väldigt formstabilt (Johansson. 2008).  

Virket blir även mycket hårdare precis som värmebehandlat virke, men i furfurylering 

ökar både böjhållfastheten och E-modulen. Eftersom behandlingsämnena reagerar med 

träet först vid upphettning innehåller virket inte några urlakningsbara farliga ämnen. I 

likhet med värmebehandlat virke fås en mörkare färg som påminner om tropiska träslag. 

Skyddet, och därmed även färgen, är genomgående i materialet. Vilket innebär att det, till 

skillnad från vid tryckimpregnerat, går utmärkt att kapa och på andra sätt bearbeta 

materialet. Vidare sorteras furfurylerat virke som obehandlat trävirke när det är uttjänt 

(Johansson. 2008).  

Furfurylering skapar således ett material som strävar att ärva de goda egenskaperna från 

tryckimpregnerat och värmebehandlat virke samtidigt som de sämre egenskaperna 

reduceras. Det skall påpekas att det ej hittats några omfattande undersökningar med 

avseende på beständigheten. Men på TräGuidens hemsida finns en jämförelse mellan ett 

flertal träprodukter gentemot obehandlad furu. Den jämförelsen säger att furfurylerat 

virke ovan mark får en lika god beständighet som värmebehandlat virke. Men i 

markkontakt så får furfurylerat virke en bättre beständighet än värmebehandlat. Detta 

torde betyda att furfurylerat virke även kan användas i kontakt med mark, vilket skulle 

göra den mycket konkurrenskraftig gentemot tryckimpregnerat virke (TräGuiden. 2011). 

Men det bör nämnas igen att ingen större undersökning har påträffats, så detta är enbart 

spekulationer. 

Utvecklingen av furfurylering har pågått sedan 1950-talet, främst i Norge där det även 

tillverkas och marknadsförs furfurylerat trä. Denna produktion har pågått sedan början av 

2000-talet (Johansson. 2008). Under 60- och 70-talet producerades furfurylerat virke i 

USA, men det lades, enligt TräGuiden, ned när priset på majsavfall gick upp (TräGuiden. 

2011). 

 

6.1.5 Tropiska Träslag 

Tropiska träslag är mycket attraktiva eftersom de ofta har en färg som är estetiskt 

tilltalande och dessutom är naturligt beständiga mot röta (Sundqvist. 2003). Men med 

bakgrund av de debatter som pågått kring regnskogsskövlingen och miljöeffekterna så 

kan det vara tveksamt att använda sig utav trä från tropikerna. Det finns ett fåtal 

miljöcertifierade skogsbruk i regnskogen och fler är på väg. Eftersom certifieringen är så 

sträng så tar det lång tid för företagen att bli godkända. Men när man väljer certifierat 
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virke kan man vara säker på att företaget skött sig (Helmfrid. 2009). Virket behöver 

transporteras en väldigt lång sträcka vilket kan ha mycket stor miljöpåverkan. Dessutom 

är det av intresse att värna om Sveriges skogsråvara som en naturtillgång. I en av 

intervjuerna nämnde respondenten att vi borde ta tillvara på det bra virke som vi har i 

Sverige. 

Det finns ett fåtal tropiska träslag på marknaden, varav samtliga växer mycket långt bort. 

Några exempel på ursprung för exotiska träslag är Azobé (Afrika), Teak (Sydostasien), 

Cumaro (Brasilien). När dessa ska transporteras till Sverige sker det inte sällan med 

flygplan, som är ett färdmedel med en mycket stor miljöpåverkan. En fråga som då dyker 

upp är huruvida det kanske rentav är mer miljövänligt att använda sig utav någon mer 

närodlad produkt oavsett hur det virket sedan blir behandlat. För att besvara den frågan 

krävs ytterligare studier angående miljöpåverkan från transporten utav de tropiska träslag. 

Som material är de tropiska träslagen ofta mycket hårda vilket kan påverka 

användningen. Ett exempel är de tropiska träslagen Azobé och Teak som slöar verktygen. 

Detta medför att de bör bearbetas maskinellt (Johansson. 2008). Det bidrar till en ökad 

kostnad när man väljer att använda sig utav tropiska träslag. 

 

6.2 Prisbild 

I en bransch där konkurrensen är mycket hård och ekonomin prioriteras är det generellt 

priset på en vara som styr vilket alternativ som väljs varpå det är viktigt att se hur 

prisbilden ser ut idag. Intervjuerna som gjordes i och med detta arbete visar, något 

generaliserat, på att alternativen till tryckimpregnerat behöver bli billigare för att blir mer 

konkurrenskraftiga. Med bakgrund av detta har en prisöversikt (Trulson. 2008) samt 

bygghandlares hemsidor analyserats. Vid jämförelse mellan Trulsons prisöversikt och 

egna observationer på olika bygghandlares hemsidor visade det sig att siffrorna 

överrensstämmer varpå Trulsons värden har valts att användas vid detta arbete. Dessa har 

även kompletterats med priser på Cumaro och IPÉ men fokus ligger på tryckimpregnerat, 

värmebehandlat och sibirisk lärk då de är vanligare.  

Bygghandlarna riktar sig främst till lekmän och små företag varpå det kan kritiseras som 

mindre relevant till min rapport. Anledningen till att dessa ändå har valts, är eftersom pris 

kan vara en mycket känslig och svåråtkomlig fråga för leverantörer som säkerligen har 

specifika avtal med sina kunder och priset antagligen varierar från kund till kund. Det är 

således något som är mycket svårt att få bra information om. Det är av författarens åsikt 

att även en analys utav byggvaruhusens marknadspriser ger en noggrann prisbild. 

Så som prisbilden ser ut idag är tryckimpregnerat mycket lönsamt och kostar generellt 

hälften så mycket som alternativen. Enheten kronor per kubikmeter har valts eftersom 

virkena har olika dimensioner hos olika bygghandlare. Tryckimpregnerat virke klass 

NTR-AB kostar i snitt ca. 4100 kr/m
3
 medan Sibirisk lärk kostar ca. 10000 kr/m

3
 alltså 

mer än dubbelt så mycket. Värmebehandlat virke kostar  i snitt 12500 kr/m
3
, vilket alltså 

betyder att tryckimpregnerat kostar 59-67 % mindre än värmebehandlat och sibirisk lärk 
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(Trulson. 2008). Är det Cumaro eller IPÉ som ska köpas så får man betala 31417 kr/m
3
 

respektive 47169 kr/m
3
 (Beijer Byggmaterial. IPÉ)( Beijer Byggmaterial. Cumaro). För 

att styrka uppgifterna har Bauhaus i Haninge besökts varpå det visat sig att priserna 

verkar vara korrekta. 

 

6.3 Jämförelse och diskussion 

Som det ser ut idag är tryckimpregnerat virke den vanligaste produkten med sibirisk lärk 

som den dominerande konkurrenten. Intervjuerna har påvisat att tryckimpregnerat virke 

är en produkt som prioriteras mycket bland företagen och är en vanlig syn ute på 

byggena. Med sin miljö- och hälsofarliga karaktär är det dock av stort intresse idag att 

hitta alternativ till tryckimpregnerat. Värmebehandlat virke har etablerat sig på 

marknaden och framtiden får utvisa hur den kommer att stå sig nu när Sverige dessutom 

fått en tillverkare utav ThermoWood. Enligt Johanssons rapport från 2008 bör 

värmebehandlat dock inte användas i kontakt med mark vilket gör den olämplig i många 

konstruktioner. Lärken har en måttlig beständighet och bör inte heller användas i kontakt 

med mark, men ses ändå utav de intervjuade som den främsta konkurrenten till 

impregnerat. Anledningen till att den inte används i en större utsträckning är priset som 

torde bero på den långa transportsträckan från Ryssland. De långa transporterna leder 

även till ökade miljöpåfrestningar som kan undvikas om ett virke som produceras 

närmare väljs. Detta gäller då också för de tropiska träslagen. Lärken kräver även ett 

underhåll som ökar dess kostnad ur ett livscykelperspektiv. 

Eftersom tryckimpregnerad furu och sibirisk lärk är de största konkurrenterna är det av 

stor vikt för denna rapport att jämföra just dem. Avverkningen av både furu och lärk sker 

på lika sätt, men på grund av de högre kraven som ställs i Sverige minskar utsläppen utav 

NOx medan utsläppen utav SO2 ökar. Bearbetningen på sågverken torde ske på lika sätt i 

Sverige som i Ryssland, men eftersom elförsörjningen i Ryssland till större del består av 

energi från fossila bränslen leder bearbetningen åter igen till en ökad mängd NOx och 

SO2. Men i Sverige består en större del utav elförsörjningen av energi från kärnkraftverk 

vars miljöpåverkan det råder mycket ovissheter om. Lärken behöver transporteras ca. 

5000 km från sibirien till Sverige varav 4000 km består av järnvägstransport. Återigen är 

det elförsörjningen som avgör miljöpåverkan eftersom tågen drivs med el, och ännu en 

gång bidrar lärkens transport till en ökad mängd NOx och SO2. (Jildestedt. 2007). 

Den sibiriska lärken kräver i stort sett ingen ytbehandling medan tryckimpregneringen är 

en mycket energikrävande process och bidrar därmed indirekt till miljöpåverkan. Till 

impregneringen används även så kallade CMR-ämnen (cancerogena, mutagena och 

reproduktionsstörande) som är skadliga för hälsan, men ingen ytterligare miljöpåverkan 

tillkommer i impregneringsprocessen. Transporterna för det impregnerade virket är 

mycket korta, i jämförelse med lärkens. Lärken kräver ett större underhåll, om man vill 

behålla färgen, och har bara hälften så lång livslängd som impregnerad furu (15 år resp. 

30 år). Men, till skillnad från tryckimpregnerad furu, urlakas inga giftiga kemikalier 

under användningen. Ytterligare kan uttjänt virke av lärk förbrännas fritt, medan 
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tryckimpregnerat virke hanteras som farligt avfall. Därmed är lärken mycket dyrare under 

sin livstid, medan det impregnerade virket är mer miljöfarligt under sin livstid. Det tycks 

vara så att själva tillverkningsprocessen av sibirisk lärk är mycket miljövänligare än 

tillverkningen av tryckimpregnerat virke. Det är därmed alltså själva transporten som ger 

lärken sin miljöpåverkan. (Jildestedt. 2007). 

Intervjuer utfördes för att få en bild av hur branchen ser på detta. Intervjuerna gav en hel 

del olika svar men en sak verkade de vara ense om, nämligen att sibirisk lärk var det 

miljövänliga alternativet. Men transporten av virket tycks ge en oväntat hög 

miljöpåverkan. Därför bör det vara av stort intresse att minska transporterna och ett 

alternativ är naturligtvis att plantera lärk i Sverige. Men enligt Jildestedts rapport är det 

inte att rekommendera eftersom det råder ovissheter angående lärkens beständighet. 

Sibirisk lärk får, som högst, en måttlig beständighet och kan därför inte användas i 

kontakt med mark. 

På grund av den lägre kvaliteten på diesel och de långa transportsträckorna resulterar 

användandet utav sibirisk lärk i ett större utsläpp utav NOx och SO2 som bl.a. leder till 

försurning. Produktionen av lärkvirke leder även till större utsläpp av växthusgaser 

(Jildestedt. 2007). Dessa utsläpp är exempel på globala miljöproblem (Grahn. 2008). 

Svensk furu som sedan tryckimpregneras leder däremot till mer övergödning och mer 

utsläpp utav CO, som i stora koncentrationer kan vara farligt (Jildestedt. 2007). Dessa är 

exempel på lokala miljöproblem. Därmed står det mellan lokala och globala 

miljöproblem, där sibirisk lärk är det sämre valet med hänsyn till global miljö. Är det den 

svenska miljön man vill värna om så bör tryckimpregnerat virke undvikas.  

Furfurylerat trä och tropiska träslag är idag väldigt svårtillgängliga. Fufurtylerat finns 

endast ifrån Norge och det är mycket svårt att hitta någon återförsäljare, således antas det 

vara exlusivt och dyrt. Vidare är utvecklingen i ett mycket tidigt skede men med tiden är 

det en möjlig konkurrent då fördelarna med furfurylerat är många. Tropiska träslag anses 

som mycket exklusiva och priset följer därefter, vilket torde vara eftersom det är svårt att 

få tag i. 

De tre viktigaste produkterna blir således tryckimpregnerat virke, värmebehandlat virke 

och sibirisk lärk. På grund av de giftiga ämnena i impregnerat virke och den långa 

transportsträckan för lärk torde värmebehandlat virke vara den metod med minst 

miljöpåverkan. Framförallt eftersom Sverige fått en egen tillverkare utav Thermowood 

och därmed kortar ner transportsträckorna. Varken sibirisk lärk eller värmebehandlat 

virke får användas i kontakt med mark utan där krävs tryckimpregnerat virke (NTR-A). 

Tryckimpregnerat virke kostar dessutom ca. hälften så mycket som alternativen och 

intervjuerna påvisar att detta  är något som företagen är mycket medvetna om. En av de 

intervjuade som arbetar på ett lite mindre företag nämnde att de enbart använder sig utav 

tryckimpregnerat virke, och att de enbart avviker från detta ifall arkitekten ställer 

specifika, estetiska krav. Som motpol till detta sade en respondent från ett större företag 

att de undviker tryckimpregnerat så långt det är möjligt men att det används till vissa 

markkonstruktioner.  
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Samtliga respondenter pekade på sibirisk lärk som den viktigaste konkurrenten till 

tryckimpregnerat virke, vilket gör den till ett mycket attraktivt alternativ. Samtliga 

verkade även vara ense om att lärken är ett miljövänligare alternativ. Värmebehandlat 

virke är hos företagen ännu inte en välkänd produkt men eftersom den har liknade 

egenskaper som lärk och även är mer miljövänlig kan den vara ett bra alternativ. Flera av 

företagen nämnde att de, på grund av de höga priserna på alternativt virke, snarare 

använde sig utav andra material än trä, såsom tegel och betong.  

För att mer överskådeligt kunna jämföra de olika produkterna har informationen i denna 

rapport sammanställts till en tabell, som kan ses i Tabell 3. Här har de olika produkterna 

ställts upp i kolumner och egenskaperna i raderna nedanför. 

Produkt 

 

Egenskap 

Tryck-

impregnerat 

Virke 

Värme-

behandlat 

Virke 

Sibirisk 

Lärk 

Furfurylerat 

Trä 

Exotiska 

Träslag 

Pris (kr/m
3
) 4.100 12.500 10.000 Information 

Saknas 

30.000 

-50.000 

Beständighet Mycket 

beständigt 

Beständigt Måttligt 

beständigt 

Beständigt Inf. Saknas 

Miljöbelastning Lokalt hög, 

globalt låg 

Låg Globalt hög, 

Lokalt låg 

Inf. Saknas Globalt hög, 

Lokalt låg 

Transportsträckor Korta Långa Relativt 

korta 

Relativt korta Mycket långa 

Till bärande 

konstruktioner? 

Ja Nej Ja Ja Ja/Varierar 

I kontakt med 

mark? 

Ja Nej Nej Ja Ja 

Färg Ljus Mörk Ljus Mörk Mörk/Varierar 

Underhåll Ingen Krävs ej, men 

rekommenderas 

för att öka 

livslängd och 

bibehålla 

färgen 

Hög grad. 

Anti-

mögelmedel 

samt olje-

behandling 

Inf. Saknas Inf. Saknas 

Livslängd 30 år, enl. 

NTR 

Uppgift Saknas 15 år Inf. Saknas Inf. Saknas 

Tabell 3 Översikt, produkter av trä och egenskaper 
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7 Slutsatser 
Det centrala vid valet utav produkt är att projektören gör ett aktivt val och noga 

undersöker behovet. Det finns många anledningar till att välja en viss produkt: Det kan 

vara estetiskt tilltalande, ha en lägre miljöpåverkan, ha ett lägre försäljningspris, uppfylla 

en bättre hållfasthet, vara mer beständigt mot röta, kräva mindre underhållsarbete, listan 

kan göras betydligt längre. Beroende på vad som eftersträvas utav konstruktionen bör 

naturligtvis valet av material väljas med omsorg. Förhållandena för vilka produkten ställs 

inför bör således undersökas och produkt väljas med hänsyn till detta. 

Miljö- och hälsoeffekterna av tryckimpregnerat är onekligen allvarliga och alternativa 

metoder är därmed av stort intresse. En stor del av impregneringsmedlen utgörs idag av 

organiska ämnen men till de konstruktioner som kräver ett större skydd mot röta krävs 

det en högre impregneringsklass. NTR-A rekommenderas när materialet har kontakt med 

mark, men det innehåller kreosot, krom och koppar som är giftiga för natur och 

människor. Enbart kopparbaserade tryckimpregneringar åstadkommer inte den 

beständighet som krävs. På grund av detta är det av stort intresse att hitta en ny produkt 

som är mer miljövänlig och även fungerar i kontakt med mark och vatten.  

En stor del av branschen tycks dock inte vara intresserad av förändringen, men det är 

försvarbart. I dagens samhälle är priset den ständigt dominerande faktorn när det gäller 

val av produkter och träprodukterna är inget undantag. Alternativen till tryckimpregnerat 

är generellt dubbelt så dyra och i en värld utav ekonomisk minimalisering är det 

uppenbart vilken produkt som väljs. För att bryta mönstret krävs det att de större 

aktörerna fokuserar på miljön och släpper in de miljövänliga alternativen på marknaden, 

vilket idag sker, men inte i stor utsträckning. 

Verkliga alternativ till tryckimpregnerat virke är få och mycket nya. De viktigaste 

alternativen är enligt författaren lärk och värmebehandlat trä. De har dock inte etablerat 

sig på marknaden ännu och är väldigt dyra. Det höga priset torde bero på att de ofta 

behöver transporteras långt, t.ex. sibirisk lärk, samt att de inte finns en stor svensk 

producent. Produktionen och bearbetningen utav Sibirisk Lärk sker på olika, avlägsna, 

orter vilket ökar transportsträckorna, i och med det ökar miljöpåverkan. Lärk är däremot 

ett naturligt träslag med i stort sett inga lokala milköpåfrestningar vilket gör att den ses 

som ett miljövänligt alternativ. Den är även ett välkänt alternativ för de flesta, vilket gör 

det till en stark potentiell konkurrent. Främmande material kräver mer för att locka nya 

användare. På senare tid har produktion utav ThermoWood påbörjats i Sverige vilket 

antagligen kommer öppna möjligheterna på marknaden och förhoppningsvis sänka priset. 

Men inga av dessa två påvisar samma höga beständighet som tryckimpregnerat och de 

kan inte användas i kontakt med mark. 

Därmed finns det idag ingen produkt som alltid bör väljas utan valet av metod bör 

anpassas utefter förhållandena och projektörens preferenser. Men utvecklingen går 

framåt och det verkar peka åt ett miljövänligare håll. Vidare forskning inom området 

krävs och utvecklingen pågår, vilket förhoppningsvis kommer leda till mer utvecklade 

lösningar.   
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8 Rekommendationer 
Med bakgrund av denna rapport vill jag rekommendera projektörer av framtida projekt 

att ta hänsyn till de metoder och produkter som finns tillgängliga och försöka testa nya 

lösningar. Detta för att främja utvecklingen av produkterna. Marknaden styrs utav 

tillgång och efterfrågan, varpå en större efterfrågan av nya produkter kommer öka 

tillgången och på så vis troligen sänka priserna. 

Med hänsyn till det tryckimpregnerade virkets bakgrund bör det ses som en sista utväg, 

snarare än en standardlösning som idag. I vissa konstruktioner är det rekommenderat att 

använda tryckimpregnerat, såsom i kontakt med mark eller vatten. De övriga produkter 

som finns tillgängliga idag är helt enkelt inte tillräckligt beständiga för att klara av de 

förhållandena. Men vid val av tryckimpregnerat så bör det strävas efter att använda en 

impregneringsmetod som innebär så låg miljöpåverkan som möjligt, alltså prioriterat 

kopparbaserade och medel baserade på naturliga ämnen. Framtida vidare forskning får 

utvisa huruvida mer utvecklad tryckimpregnering rentav är ett mer miljövänligt 

alternativ än sibirisk lärk och värmebehandlat virke. 
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