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Abstract

Abstract
Purpose: Wood is a renewable material that contributes to less environmental impact
than other materials. The climate change will lead to more rainfall which sets a higher
demand on the resistance of facades, meanwhile an additional environmental impact
needs to be avoided as much as possible. This report investigates modified wood that
in theory will need less maintenance and is a possible alternative for the future.
The goal with this report is to compare three modification methods, acetylation,
furfurylation and heat treatment, with cedar wood regarding resistance, environmental
impact, cost and appearance, to increase the usage of modifies wood as a wooden
façade.
Method: A literature study showed the research front for the modification methods and
a document analysis gave additional data about the products environmental impact,
in
selecting façade material, gave input and clarified the costs for the methods. Additional
interviews gave more data about the difference in the methods resistance and
environmental impact. Observations were done for heat treated wood and furfurylated
wood.
Findings: Architects and building managers have a big impact in the choice of façade
material but in
. For the developer the price is the
most important parameter and that is why most of the developers would choose heat
treated wood, the cheapest alternative. However most of the involved
ranked
environmental impact as the most important parameter, which shows their interest in
environmental friendly methods. Acetylated wood was shown to be the alternative that
was preferred for high resistant by researchers. It´s important to know which parameters
that are important for the specific project and then determine if the façade is worth the
cost that comes with modified wood.
Implications: Using modified wood is expensive but
Involved parties see a future for the methods but because of the high cost for modified
wood they believe that the market is limited in niched developers or detail plans, mainly
in small projects. To increase the usage of the methods a greater knowledge is needed
on the market, several reference objects that can help involved parties to choose the
method as well as time and money in the project to evaluate and choose modified wood.
Limitations: The document analysis provided useful knowledge, but the quantity was
limited as there were plenty of information about certain methods and less about others.
The interviews yielded much empirical evidence but showed no knowledge about the
modifications even though only involved parties that build with wood were
interviewed. This made the last question hard to answer. Overall a limitation is that
investigate, which made the observations difficult.
Keywords: Modified wood, Wooden façade, Heat treated wood, Acetylation,
Furfuylation
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Sammanfattning
Syfte: Trä är ett förnyelsebart material som bidrar till mindre miljöpåverkan än andra
material. Klimatförändringen leder till ökad nederbördsmängd som ställer högre krav
på beständighet hos fasader, samtidigt ska ytterligare miljöpåverkan undvikas i bästa
mån. Denna rapport utreder modifierat trä, ett sätt att förbättra träs beständighet som
inte kräver underhåll och är ett alternativ för framtiden.
Målet är att jämföra tre modifieringsmetoder, acetylering, furufrylering och
värmebehandling, med cederträ beträffande beständighet, miljöpåverkan, kostnad och
utseende för att öka användandet av modifierat trä som trärent fasadmaterial.
Metod: Litteraturstudie visade på forskningsfronten för modifieringsmetoderna och
dokumentanalysen gav kompletterande data om produkternas miljöpåverkan, utseende
och beständighet. Intervjuer gav inblick i aktörernas roller vid valet av fasadmaterial
samt klargjorde kostnader för metoderna. Ytterligare intervjuer gav kompletterande
data till dokumentanalysen och visade skillnaden mellan beständighet och miljöpåverkan för modifieringsmetoderna. Observationer gjordes för värmebehandlat trä och
furfurylerat trä.
Resultat: Arkitekter och förvaltare har en stor påverkan på valet av fasad men det är
beställaren som fattar beslut. För beställaren är priset den viktigaste parametern och
därför skulle de flesta byggherrar välja värmebehandlat trä, det billigaste alternativet.
Dock rangordnade de flesta miljöpåverkan som den viktigaste parametern som visar på
att aktörerna går mot att använda metoder som är bra för miljön. Acetylerat trä visade
sig vara det alternativet som forskare föredrar ur beständighetssynpunkt. Det är viktigt
att veta vilka parametrar som är väsentliga för byggnaden och utifrån dem avgöra om
fasaden är värd kostnaden som modifierat trä medför.
Konsekvenser: Att använda modifierat trä är dyrt, men ett billigare alternativ än
cederträ. Aktörerna tycker dig se en framtid för dessa metoder, men eftersom metoderna
är dyra är marknaden begränsad till nischade beställare eller detaljplaner och främst
användbara i mindre projekt. För att öka användandet av modifierat trä krävs större
kunskap på marknaden, flera referensobjekt som kan hjälpa beställare att välja metoden
samt tid och pengar i projekt för att utvärdera och välja modifierat trä.
Begränsningar: Dokumentanalysen gav användbar empiri, men utbudet var begränsat
då det fanns gott om information om vissa behandlingsmetoder och mindre om andra.
Intervjuerna gav mycket empiri men visade på en okunskap om metoderna ute i
branschen, trots avgränsningen till aktörer som aktivt arbetar med trä i byggnaden,
vilket gjorde sista frågeställningen svårbesvarad. Överlag är en begränsning att det
endast finns ett fåtal fasader med modifieringsmetoderna att utreda, vilket gjorde
observationerna svåra.
Nyckelord: Modifierat trä, Träfasad, Värmebehandling, Acetylering, Furfurylering
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Inledning

Detta examensarbete om 15 hp ingår i programmet Byggnadsutformning med
arkitektur, 180 hp. Rapporten skevs med stöd från Arkitektbolaget i Växjö under
vårterminen 2016 vid Jönköpings Tekniska Högskola, avdelningen för byggnadsteknik
och belysningsvetenskap.

1.1 Bakgrund
Trä är ett förnyelsebart material och har länge använts i byggbranschen. I Sverige är
materialet högst tillgängligt då två tredjedelar av landets yta är täckt av skog
(Skogssverige, 2016). Fram till 1994 fanns regler som förbjöd byggnader med
trästomme högre än två våningar (Träguiden, 2003a). När reglerna hävdes ökade
användandet av trä som stom- och fasadmaterial och idag byggs ca 20 % av
flerbostadshusen med trästomme (Svenskt trä, 2015a). Svenska arkitekter menar att
villatrenden de kommande tio åren går mer mot miljövänliga, naturliga och lättskötta
material (Byggkontakt, 2014).
För att använda trä i fasad krävs lösningar för att virket med tiden inte ska brista i
kvalitét beträffande utseende och funktion (Ritschkoff & Viitanen, 2011).
Furfurylering, acetylering och värmebehandling är länge kända modifieringsmetoder
som ses miljövänliga, underhållsfria och grånar med tiden men har inte beprövats i
större omfattning. Nu har metoderna börjat utvecklas som miljövänligare alternativ
till traditionella ytbehandlings- och impregneringsmetoder (Karlsson, Pousette,
Sandberg & Sundqvist, 2013).
Trämodifiering beskrivs som en process som förbättrar träets egenskaper genom en
kemisk, biologisk eller fysikalisk agens verkan. Önskade egenskaper ska bibehållas
hela materialet livslängd (Hill, 2006). Dessa egenskaper kan vara förändrad
beständighet mot röta, brand och UV men också i form av mekaniska egenskaper och
utseendeförändring (Svenskt trä, 2003).

1.2 Problembeskrivning
För att trä ska vara hållbart måste träskyddsmetoder, som har så låg miljöbelastning
som möjligt, väljas (Svenskt trä, 2015b). Utifrån dessa parametrar forskas och utvecklas
nya behandlingsmetoder. Dessa produkter har svårt att etablera sig på marknaden följt
av brist på bevis om ökad hållbarhet (Karlsson et al. 2013). Rädsla för högre
underhållskostnader gör att byggherrar och förvaltare undviker träfasader (Sandberg,
Azoulay, Baudin, Blom, Carlsson, Eliasson & Thörnqvist, 2011). Men genom att
modifiera trä kan dess livslängd förlängas (Svenskt trä, 2013).
Trä kommer med tiden brytas ner (Schwarzinger & List, 2010) och anta en gråtonad
eller lätt brun kulör (Hirche, 2014). Svenskar är skeptiska kring träs åldrande och
utseende, men också okunniga om nya lösningar (Henriksson, Peñaloza, Segerholm &
Tuvendal, 2014). Samtidigt hade flertalet byggnader nominerade till träpriset 2016
trärena fasader som cederträ, vilka visar på dagens utformningsmässiga kvalitét hos
dessa (Träpriset, 2016). Cederträ används som fasadmaterial för dess naturliga
beständigt (Moelven u.å.-a). Dock finns inte trädslaget i Sverige utan måste
transporteras långa sträckor, samtidigt finns endast en begränsad kvantitet (Moelven,
2013).
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Sveriges har 16 miljökvalitetsmål vars syfte är att människan inte ska utsättas för
kemiska ämnen samt att den kemiska exponeringen i samhället inte ska vara skadlig för
människan eller den biologiska mångfalden (Miljömål, 2012b). Klimatförändringar
som sker på grund av ökade utsläpp och högre medeltemperatur (Naturvårdsverket,
2008) orsakar allt större nederbördsmängd vilket påfrestar fasaden med mer fukt än
tidigare. Det kan leda till högre krav för fuktskydd för att med tiden bibehålla en
fuktmotståndig och attraktiv fasad. (Vahid, Mundt-Petersen, Kalagasidis & De Wilde,
2015)
I denna rapport jämförs följande tre modifieringsmetoder som kan komma att användas
mer i framtida träfasader: värmebehandling, furfurylering och acetylering. Dessa
träskyddsmetoder går i linje med vad föregående text beskriver om kommande trender.
Metoderna jämförs ur utseende-, miljö-, kostnads-, och beständighets- perspektiv med
Västern Röd Ceder, VRC. Jämförelsen avser studera vad som är av betydelse när
byggbranschens aktörer väljer fasadmaterial och i vilka sammanhang de olika
metoderna lämpar sig.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet är att jämföra acetylering, furfurylering och värmebehandling, med cederträ
beträffande beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende för att underlätta
beslutfattarens val av modifierat trä som fasadpanel.
1. Vilka parametrar är viktiga för aktörerna vid valet av trärent fasadmaterial?
2. Hur skiljer sig modifieringsmetoderna och cederträ beträffande beständighet,
miljöpåverkan, kostnad och utseende?
3. När är det lämpligt att använda modifierat trä som fasadmaterial avseende
beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende?

1.4 Avgränsningar
Rapporten tar inte hänsyn till metoder för att skydda fasaden mot brand, insekter
och uv-nedbrytning.
Intervjuerna utförs inte med personer som inte har erfarenhet av träbyggnader.
För att alternativen ska vara jämförbara valdes en förekommande
paneldimension, så nära 22x120 mm som möjligt, för framtagning av kostnad.
Trärent syftar på att träets karaktäristiska drag inte är täckta av ytbehandling och
att träet därmed åldras och succesivt antar naturlig patina.
Ytbehandlad panel avgränsas.
Rapporten avgränsar sig från infästning och anslutningar samt byggnadens
utformning.
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1.5 Disposition
Rapporten är upplagd enligt följande:
Kapitel 2 innehåller information och trovärdhet om de tillämpade metoderna
dokumentanalys, intervju, litteraturstudie och observation.
Kapitel 3 behandlar teorierna Trä, Cederträ, Modifierat trä, Acetylering, Furfurylering
och Värmebehandling. Följt av huvudrubrikerna Miljöpåverkan, Klimatförändring,
Beständighet, Utseende och Kostnad, efter dessa rubriker redovisas åter egenskaper för
var behandlingsmetod. Kapitlet avslutas med Aktörernas perspektiv genom rubrikerna
Arkitekt, Byggherre samt Förvaltare och ägare.
Kapitel 4 redovisar insamlad empiri och börjar med dokumentanalysens värden, som
erhållits främst från leverantörer, följt av intervjuer med forskare om beständighet och
miljöpåverkan. Intervjuer med aktörer redovisar deras olika perspektiv och i vilka
sammanhang de ser de olika metoderna lämpliga.
Kapitel 5 innehåller analyser och resultat om de fyra alternativen, kopplat till hur
aktörerna ur deras perspektiv ser på dessa, forskarperspektiv och hur dessa resultat
skiljer sig och stöttas av teorin. Resultatet visar att metoderna är beständiga och
miljövänliga men också på samspelet mellan aktörer i materialvalsprocessen och
parametrarna samt hur stor betydelse erfarenhet har.
Kapitel 6 redovisar hur rapporten begränsas och att det krävs innovativa projekt för att
etablera metoderna och samla erfarenhet. Vidare föreslås forskning om
modifieringarnas livscykelkostnader och beteende i ett svenskt klimat med ökad
nederbördsmängd över tid. I detta kapitel framgår slutsatser som att det lämpligt att
använda metoderna i små innovativa projekt och när det passar att använda de olika
behandlingsmetoderna.
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Detta examensarbete består av kvalitativa metoder för datainsamling i form av
intervjuer, litteraturstudie, observationer och dokumentanalys.

2.1 Undersökningsstrategi
Kvalitativa datainsamlingsmetoder användes för att samla data grundat på erfarenhet.
Eftersom målet är oberoende av mängden empiri var en kvalitativ studie passande.
Vetenskaplig teori samlades in och kompletterades av empiriska kvalitativa värden från
dokumentanalysen som sammanställts i en tabell. Denna tabell gav jämförelsevärden
till intervjuer, som underlättar kommunikation och förståelse, samtidigt som
information sprids. Analysen sker genom tolkning av intervjurespondenternas svar.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

1. Vilka parametrar är viktiga för aktörerna vid valet av trärent fasadmaterial?
Litteraturstudie och dokumentanalys låg till grund för intervjuer som besvarade
frågeställningen. Vid intervjuer förklarade aktörer hur deras materialvalsprocess går till
och vad som är viktigt att tänka på. Intervjuer möjliggör informationsspridning och
följdfrågor för vidare utveckling.
2. Hur skiljer sig modifieringsmetoderna och cederträ beträffande beständighet,
miljöpåverkan, kostnad och utseende?
För att kunna jämföra utseende och beständighet utfördes observationer. Bilder från
dessa visades sedan under intervjun för ökad förståelse för materialets faktiska
åldringsprocess. Dokumentanalys användes för att erhålla referensvärden från
leverantörer medan litteraturstudien gav en vetenskaplig fördjupning. Forskarintervjuer
utfördes för att vidare ta fram skillnader för beständighet och miljöpåverkan samt
kompletteras referensvärden med en vetenskaplig grund. För att jämföra kostnad
kontaktades försäljare.
3. När är det lämpligt att använda modifierat trä som fasadmaterial avseende
beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende?
Frågeställningen grundar sig på svaren från frågeställning 1 och 2 och besvarades
genom intervjuer med aktörer som utifrån yrkesperspektiv gav sina synpunkter.
Forskarna bedömde alternativens lämplighet ur sitt perspektiv.

2.3 Valda metoder för datainsamling
Kapitlet är uppdelat med metodvalen som underrubriker där metoden beskrivs med stöd
i vetenskapliga handböcker.
2.3.1 Dokumentanalys
Dokumentanalys ger faktiska värden från leverantör och erfarenhets värden. Strukturen
på denna rapports utförda dokumentanalyser följer den som byggs upp i
Forskningshandboken av Martyn Denscombe (2016).
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2.3.2 Intervju
Intervjuer ses ofta som kvalitativa metoder och intervjuerna i denna rapport ger data i
form av tal och skrift (Olsson & Sörensens, 2011). Intervjuerna är ca 20 till 50 minuter
och täcker fakta samt går djupare i vissa frågor. De bestod främst av konkreta frågor
och var på så vis styrda (Kylén, 2004). Under intervjuerna fördes anteckningar och
intervjuerna bandades (Denscombe, 2016).
Intervjuerna genomfördes på en lugn plats, ledande och värderande frågor undveks
medan följdfrågor ställdes. Provintervju genomfördes och utvärderades. Svarspersonerna fick inför intervjun frågorna skickade till sig och i efterhand skickades
transkribering för godkännande. Intervjuerna genomfördes i enlighet med metodiken i
Introduktion till forskningsmetodiken. (Bell, 2000) Intervjuer med forskare ger aktuell
empiri och genom att nå ut till aktörerna genom intervju ges empiri från målgrupper
som kan tillämpa modifieringarna.
2.3.3 Litteraturstudie
Litteratursökningen gjordes med kritisk läsning för att ge tillförlitlig data.
Lokaliserande läsning följt av skumläsning gav översikt för att sedan följas av kritisk
läsning och intensivläsning. Sedan skrevs en sammanfattning som ramade in relevanta
delar av texten. (Kylén, 2004)
2.3.4 Observation
Planerade observationer genomfördes där iakttagelser antecknades i en färdigställd
checklista (Kylén, 2004). Fokus låg på förutbestämda faktorer och anteckningarna
analyserades och jämfördes med övriga metoder (Bell, 2000).

2.4 Arbetsgång
För att ta fram underlag inleddes arbetet med en litteraturstudie där teori söktes i
databaser för vetenskapliga rapporter. De rapporter vars sammanfattning var relevant
lästes och nyckelord identifierades för vidare sökning. Två observationer genomfördes
för att få en uppfattning om hur modifieringarna ser ut efter att ha utsatts för yttre
påfrestning. Forskarintervjuer genomfördes som ett komplement och vidare utveckling
av dokumentanalysen. Där besvarades frågorna över ett maildokument. Mailintervjuer
tillämpades även vid prisförfrågan till försäljare.
Betydelsefull data gav underlag till intervjuerna med aktörerna. Dessa utfördes för att
nå ut till yrkesverksamma samt för att komplettera och besvara frågeställning 2 och 3.
Frågorna utformades utifrån rapportens mål och frågeställningar. Totalt genomfördes
14 intervjuer, sex via mail, fyra över telefon och fyra öga mot öga. Före intervjuerna
skickades intervjufrågorna till respondenterna. Intervjuer ägde rum på en lugn plats och
bandades för att sedan transkriberas och godkännas. Eftersom aktörerna inte hade
tidigare kunskap av metoderna sammanställdes och visades en tabell, se bilaga 7, med
fakta om de olika alternativen. Därefter valde aktörerna det alternativ de föredrog.
Efter att all data samlats in, valdes relevant data för frågeställningarna ut för att komma
fram till ett resultat som vidare skapade ett underlag till diskussion och slutsats.
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2.5 Trovärdighet
För att dra slutsatser på trovärdiga underlag och öka rapportens reliabilitet respektive
validitet följs forskningsmetodiken beskriven i kapitel 2.1. Frågeställning 1 besvaras
genom intervjuer. Intervjuerna besvarar hur aktörerna tolkar och prioriterar olika
parametrar. Validiteten prövades genom en pilotintervju som utvärderades. För att öka
reliabiliteten intervjuades tre personer av varje aktör samt två forskare inom träteknik.
Vetenskapliga rapporter, skrivna i olika sammanhang, lästes för att öka reliabiliteten
ytterligare. I dokumentanalysen jämfördes metoderna utifrån förvalda parametrar,
liksom litteratursökningen och observationerna för en ökad validitet. För att besvara
frågeställning 2 sammanvägdes dokumentanalys, litteraturstudie och forskarintervjuer
eftersom olika angreppssätt ökar rapportens reliabilitet. Samtlig empiri och teori har
kritiskt granskats och valts ut för att öka rapportens validitet. Data från olika källor och
olika metoder har jämförts för att öka reliabiliteten.
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3

Teoretiskt ramverk

Kapitlet inleds med en överblick som visar koppling mellan teorierna och
frågeställningarna. Sedan följer en utförlig beskrivning av varje teori. Slutligen visas
kopplingen mellan teorierna.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
I Trä, ges övergripande fakta, som sedan fördjupas i Modifierat trä och Cederträ. För
att kunna jämföra parametrarna beskrivs de i en teori vardera, vilka är kopplade till
samtliga frågeställningar. Teorin Aktörernas perspektiv är kopplad till frågeställning ett
och tre. Kopplingarna visas i figur 1.

Figur 1.

Visar koppling mellan frågeställningarna och teorierna.

3.2 Trä
Att bygga i trä bidrar i regel till mindre koldioxidutsläpp än byggmaterial som betong,
stål och tegel (Gustavsson & Sathre, 2006). En livscykelanalys för fyra olika material
visade att trästomme och trämaterial är det enda som miljön gynnas av från tillverkning
till avfallshantering av byggnaden (Pajchrowski, Noskowiak, Lewandowska &
Strykowski, 2014).
Vid val av behandling är det viktigt att ta hänsyn till kvalitén på virket, som är beroende
av träslag och vilken del av stammen som används (Träguiden, 2003b).
Trä i fasad kan utgöras av skiv-, spån- och kompositmaterial, men panel, är mest
förekommande och kan vara av hyvlat virke eller limträ. Alternativen kan ytbehandlas
med akrylat, akrydolje, linolje, täcklasyr, lasyr eller slamfärg. Det finns även träslag
som är naturligt beständiga mot fukt, som ceder och lärk, liksom behandlingsmetoder
som tryck-, eller vakuumimpregnering. (Sandberg et. al, 2013)
Boverket ställer följande krav på träfasad avseende brand (Svenskt trä, 2016):
Upp till två våningar krävs inga vidare åtgärder om byggnaden är Br 2 eller 3,
då skyddsbehovet är litet eller måttligt.
Bottenvåning kan utföras i trä oavsett våningsantal.
Trä kan användas på byggnader upp till åtta våningar mellan balkonger om
räcket är obrännbart och balkongen ansluter tätt till väggen.
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Trä kan alltid användas vid sidan av fönster. Fönster mellan brandceller, minst
EI60, placeras minst 2 m från innerhörn, 1,2 m ovanför annat fönster och minst
5 m från annat, parallellt fönster. Därtill krävs brandklassade fönster.
Fasaden kan utföras i trä om byggnad förses med sprinklers.
Hela fasaden kan bestå av brandskyddat trä.

3.3 Cederträ
VRC, växer på Nordamerikas östkust (Encyclopedia Britannica, 2016). Hårdheten är
lite lägre jämfört med furu och gran, samtidigt som ceder är lättare (Moelven, u.å.-a).
VRC sågspån innehåller plicatic syra, en organisk förening av lågviktig molekyl som
orsakar astmaattacker (Frew et al. 1998). Vid arbete med cederträ bör skyddsutrustning
i form av munskydd, skyddsglasögon och handskar användas (Moelven, 2013).
Till största del består kärnveden av förenade lignaner från thujaplicinsyra, som utgör ca
10-15% av kärnvedens massa och bildar tillsammans med andra metaboliska produkter
en motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur (Patten, Davin & Lewis, 2008).

3.4 Modifierat trä
Trämodifiering kan beskrivas som en process för att förbättra träets egenskaper genom
en kemisk, biologisk eller fysikalisk agens verkan. Önskade egenskaper ska bibehållas
hela materialet livslängd (Hill, 2006). Dessa egenskaper kan vara förändrad
beständighet mot röta, brand och UV men också i form av mekaniska egenskaper och
utseendeförändring (Svenskt trä, 2003).
Modifierat trä ska inte vara giftigt under livstiden, vid avfallshanteringen eller
återvinningen. Modifierat trä är, likt obehandlat, ett material som går att återanvända
eller använda till energiutvinning och behöver därmed aldrig gå till deponi. Träets
miljöpåverkan kan minskas genom användning av förnyelsebar energi i processen,
processkemikalier från förnybara källor, minskad miljöpåverkan i samband med
underhåll, bearbetning och transport av träet samt hänsyn till framtida avfall. (Hill,
2006)
3.4.1 Acetylering
Trä innehåller hydroxyler, en kemisk grupp som frigör och tar upp vatten och gör att
trä ökar och minskar i volym. När träet acetyleras ersätts en hydroxylgrupp från träets
stora molekyler som lignin och hemicellulosa i cellväggen av en acetylgrupp (Tullo,
2012), se figur 2. Detta bidrar till att träets förmåga att absorbera vatten reduceras
(Rowell, 2006). Eftersom cellväggens volym är permanent uppsvälld till träets
ursprungliga volym uppstår inte stora rörelser då fukt upptas (Rowell, 2006). Processen
sker i en tryckkammare med vakuum för att hela brädan ska acetyleras och biprodukten
acetylsyra säljs sedan som råvara till andra industrier (Accoya, 2012).
Acetylbehandlingen medför minskad hygroskopi (Rowell, 2006), ökad stabilitet
(Schwarzinger & List 2010) och träet är inte längre nedbrytbart (Edlund refererat i
Berge, 2009).
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Figur 2.

Visar den kemiska reaktionen som sker när virke acetyleras
(Woodworking Network, 2015).

3.4.2 Furfurylering
Furfurylering sker genom att furfurylalkohol, en substans från hydrolyserat
jordbruksavfall, permanent tränger in i träets cellvägg och gör den tjockare, vilket
förändrar materialets egenskaper (Pilgård et al. 2010). Virket dränks i substansen så att
den kan tränga in i cellväggarna, sedan tillförs värme, runt 80-150° och värmer träet
under ca 6-8 timmar för att uppnå polymerisation (Lockhart-Ball, 2011). Polymerna har
under torkningen permanent stängts in i träets cellväggar och kan inte lösas upp
(Kebony, 2016). Detta är en engångsprocess och virket behöver ingen vidare
behandling (Lande, Westin & Schneider, 2004). Processens steg visas i figur 3.
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Figur 3.

Visar processen för furfurylering enligt Kebony (Kebony, 2016).

3.4.3 Värmebehandling
Värmebehandling för ThermoWood sker enligt figur 4. Processen inleds först efter att
virket torkat till en fuktkvot på ca 12-14% (Bror). Under första fasen värms virket
snabbt upp till 100° och där efter succesivt upp till omkring 130°. Under denna process
torkar träet ännu mer för att uppnå en fuktkvot på nära 0%. Den frigjorda fukten hindrar
träet från att spricka under torkningen (ThermoWood, u.å.). Därefter värms träet upp
till mer än 185° och innehar denna temperatur runt 2-4 timmar (ThermoWood, u.å.).
Under fas 2 hindrar vattenånga tillförseln av syre till kammaren och träet kan inte
antändas (Palm & Johansson, 2010). Träet svalnar under den sista fasen genom att
vatten sprayas in i kammaren och träets fuktinnehåll stabiliseras kring 4%
(ThermoWood, u.å.). Virket blir mer dimensionsstabilt och är inte längre lika
nedbrytbart (Kocaefe, Li Shi & Zhang, 2007).
Föreningen Sveriges Skogsindustrier (2013) skriver om värmebehandlat trä som den
främsta modifieringsmetod i Sverige.
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Figur 4.

Diagrammet visar hur värmen varierar under värmebehandling av
trä enligt ThermoWood (LTU Skellefteå, u.å.).

3.5 Beständighet
Beständighet definieras enligt Nationalencyklopedin:

ehåller sina väsentliga
ebär det fuktsäkerhet och
vindtäthet, att den utan ändrade egenskaper kan stå emot olika väderförhållanden.
(Nationalencyklopedin, u.å.)
SP och Malmö stad jämförde olika typer av behandlingar för trä på badbryggor i
Öresund. Avsikt var att studera sprickbildning, deformationer, färgförändring och
mikroorganismangrepp efter 14 månader (Bardage, Jermer, Ohlsson & Anderson,
2014). Resultatet av experimentet redovisas i tabell 1.
Tabell 1.

Resultat av experiment utfört av SP (Bardage et al. 2014)
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3.5.1 Acetylering
Radiata tall från leverantören Accoya tillhör hållbarhetsklassen EN 350-1 och är
garanterade att hålla i 50 år vid användning över mark. Acetylering ökar
dimensionsstabiliteten, motståndskraften mot röta och UV-strålning. (Accoya, 2016)
Forskning indikerar att acetylerat trä är mer beständigt mot svamp än värmebehandlat
trä (Lockhart-Ball, 2011).
3.5.2 Ceder
Ceder innehåller syran thujapliciner som ger ett naturligt rötskydd och gör att träet kan
lämnas obehandlat. Virket tillhör beständighetsklass EN 350-2. (Moelven, 2013)
3.5.3 Furfurylering
Furfurylerat träs höga hållfasthet väntas bidra till en lång livslängd. Furfurylerat trä från
norska företaget Kebony, påstås kunna användas ca tre gånger så länge som vanligt
impregnerat virke. Modifieringen har även visat sig långsiktigt resistent mot biologisk
nedbrytning. (Lande, Westin & Schneider, 2004)
3.5.4 Värmebehandling
Värmebehandlat trä är mer resistent mot biologisk nedbrytning än obehandlat trä
(Yildiz, Tomak, C Yildiz & Derya, 2013).

3.6 Kostnad
Främsta anledningen till att modifierat virke inte används som fasadmaterial i större
utsträckning är den höga investeringskostnaden. Lösningen på den ekonomiska
aspekten tyds vara att göra produkterna mer kommersiella för att öka produktionsvolymen. (Henriksson et al. 2014)
LCC är en kalkyl som utöver investeringskostnad inkluderar driftkostnader. Vanlig
indata att se till vid LCC är ränta, grundinvestering, restvärde, energi och underhåll
(Kristiansson, 2010). Nuvärdet beräknas med formeln: N=T*(1+i)n*((1+p)n/(1+r)n
(Manito & Wästlund, 2015).
Accoyaträ kostar ca 100kr/lpm (Karlsson et al. 2013). Priset för acetylering beror på
kostnaden av ättiksyran, kemikalieåtervinningen, utrustningen och processerna
(Rowell, 2006).
Mängden cederträ som huggs ner är begränsad, vilket gör att priset är högt och att
exklusiviteten bevaras (Löv, 2011). Ca pris för cederpanel är 528kr/m2 exklusive
moms.)
Tillverkningskostnaderna för Kebony har under senare tid kunnat reduceras
allteftersom tillverkningsprocessen utvecklats, ca pris för Kebony, furfurylerat trä, är
70kr/lpm (Karlsson et al. 2013).
Karlsson et al. (2013) skriver att kostnaden för värmebehandlat trä är ca 49kr/lpm.
Enligt Yildzil et al. (2013) är värmebehandling en relativt billig och accepterad
metod.
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3.7 Miljöpåverkan
Ett av de 12 målen utgivna av naturvårdsverket är Begränsad klimatpåverkan, målet
strävar efter att minska gasutsläpp vid förbränning av fossila bränslen och naturgas.
Utsläppen kommer från transporter, el, värmeförbrukning samt industrier. (Miljömål,
2015a)
Grundvatten av god kvalitet avser att minska utsläpp av miljöfarliga kemikalier som
kan skada yt- och grundvattnet (Miljömål, 2015b). God bebyggd miljö ska minska
användningen av miljöfarligt avfall vid rivning och erhålla en hållbar utveckling
(Miljömål, 2015c). Målet Ingen övergödning strävar mot att minska transporter och
användandet av kraftverk som genererar fosfor och kväveutsläpp (Miljömål, 2015d).
Trafik, värme och elkraftverk bidrar till en försurad mark, något som målet Bara
naturlig försurning verkar mot (Miljömål, 2015e).
3.7.1 Acetylering
Ättiksyran är den enda restprodukten (Rowell, 2006) och prover utsatta för
vattenexponering har visat sig släppa ifrån sig produkten till omgivande mark och
grundvatten (Schwarzinger & List, 2010).
Från vaggan till process är det totala koldioxidutsläppet 342 kgCO2e/m³. För tall från
Skandinavien är motsvarande siffra 140 kgCO2e/m³. I denna siffra är skörden,
transporten, sågningen, verktyg, råvaror och produktionen av ättiksyran inräknade.
(Trueman, 2013)
Från vagga till grav är totala koldioxidutsläpp, enligt Muss och Purse (2009) för Accoya
radiata tall från Nya Zeeland, 390 kgCO2e/m³.
3.7.2 Ceder
I en undersökning framgår att totalt koldioxidutsläpp för ceder är 195 kgCO2e/m³
(Trueman, 2013). När även process och transport från Kanada till Nederländerna
tillkommer, landar siffran på 232 kgCO2e/m³ (Muss & Purse, 2009).
3.7.3 Furfurylering
I rapporten Eco-Efficient Wood Protection menar författarna, efter att ha utfört både
fält- och labbundersökningar att toxiciteten hos furfurylerat träs lakvatten var låg.
Utsläpp till luft och vatten är inte större jämfört med obehandlat trä. Därmed anses
virket inte skada miljön. (Lande, Westin & Schneider, 2004)
3.7.4 Värmebehandling
Värmebehandling modifierar träets struktur utan användning av farliga kemikalier
(Palm & Johansson, 2010). Metoden är inte skadlig för miljön i jämförelse med andra
modifierings- och impregneringstekniker (Yildiz et al. 2013).
Vid värmebehandling går ca 25% mer energi åt än vid vanlig impregnering eftersom
metoden kräver uppvärmning till ca 200°C. Energi som används kan komma från
biogas, fossil gas eller elektricitet. Om värmebehandlat trä framställt med förnyelsebar
energi anses det vara ett miljövänligt material. (Palm & Johansson, 2010)
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3.7.5 Klimatförändringen
Klimatförändringen orsakar större nederbördsmängd vilket påfrestar fasaden med mer
fukt, detta leder till högre krav för fuktskydd för att bevara en fuktmotståndig och
attraktiv fasad (Vahid, et al. 2015). Mätningar visar att klimatförändring innebär ökad
nederbördsmängd under hela årsintervallet, samtidigt stiger värmen (Sveriges
Meteorologiska och Hygroskopiska Institut, [SMHI], 2014). Extrem nederbördsmängd
väntas öka 10-20% (SMHI, 2015a) till följd av klimatförändringen orsakad av
växthusgaser och svavel i atmosfären (SMHI, 2015b).

3.8 Utseende
Boverket skriver att byggnader ska utformas med god form-, färg- och materialverkan
(2014a). Forskning har visat på att naturliga material, vilket trä är, har en positiv
inverkan på psykiskt välmående (Burnard & Kutnar, 2015). En träfasad kan vara helt
obehandlad och samtidigt ha lång livslängd, men kulör används ofta av estetiska skäl
(Sandberg et al. 2011). Villatrenden de kommande tio åren går mer mot miljövänliga,
bruna och lättskötta material (Byggkontakt, 2014).
Utseendet för obehandlad furu beror på hur materialet utformas samt vilket väderstreck
materialet varit beläget, då det utsätts för olika mängd UV-ljus och regn som gör att
fasaden med tiden antar en naturligt gråtonad eller lätt brun kulör (Hirche, 2014).
Följden är även sprickor orsakade av svällning och krympning, uppruggad yta och
möjligtvis mögeltillväxt (Rüther & Jelle, 2013).
Cederträ har ett brett färgspektrum och får med tiden en silvergrå patina som kan
jämföras med lärk och teak (Löv, 2011). Panel av cederträ är nästan kvistfri och har
ingen större missformning (Moelven, 2013).
Efter furfurylering antar virket en mörkare kulör som med tiden blir grå (Karlsson et al.
2013). Färgförändring hos furfurylerad tall sker långsammare jämfört med
förändringen på obehandlat trä (Temiz, Terziev, Eikenes & Hafren, 2007).
Värmebehandlingen verkar mörkläggande och gör att virket blir mindre hygroskopiskt
(Karlsson et al. 2013). Tomak, Eylem, Ustaomer, Yildiz, & Pesman (2014) skriver att
fler ytliga skador som sprickor och mögeltillväxt förekommer på obehandlat virke än
på värmebehandlade ytor. Dessutom påverkas värmebehandlat trä mindre av olika
väderförhållanden. Den mörkbruna ytfärgen för värmebehandlad gran blir efter
utomhusexponering silvergrå. (Tomak et al. 2014)

3.9 Aktörernas perspektiv
Teorin för varje typ av aktör som intervjuades framgår under följande rubriker.
3.9.1 Arkitekt
Arkitekten ansvarar ofta för byggnadens utformning och utgår från varje projekts
förutsättningar gällande ekonomi, utseende, teknik och funktion (Sjölund, 2006).
Arkitekten måste se till helhetsintrycket, materialens detaljstruktur och färg men övriga
aktörer ingår också i projekten för att nå så bra lösningar som möjligt (Nordstrand,
2008).
Materialets patina ses som en av tre arkitektoniska kvaliteter. I materialets patina kan
skådas hur materialet åldrats. Om det åldras fint, minskar behovet av underhåll.
(Nordvall, 2011)
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3.9.2

Byggherre

utföra projekterings-, byggnads-, rivnings-

(Boverket, 2014b).

Ägaren, kunden, branschen och samhället är parter vars perspektiv byggherren måste
ha med i sitt arbete (Byggherre.se, u.å.). Byggherren ansvarar för krav avseende
utformning, tekniska egenskaper, underhåll och byggprodukters lämplighet (Boverket,
2014b). Rollen som byggherre består av fem roller: ägar/projektägarrollen,
fastighetsutvecklarrollen, beställarrollen, projektutvecklarrollen och entreprenör/
producentrollen skriver Sven-Erik Delsenius (2009). Investerarna står för de höga
bygg- och underhållskostnaderna en hållbar och miljövänlig byggnad medför (Deng &
Wu, 2014).
3.9.3 Förvaltare och ägare
Förvaltning omfattar traditionellt teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning.
Den tekniska förvaltningen är uppdelad i drift och underhåll, de åtgärder som syftar till
att behålla byggnaders värde, skick och funktion. Fastighetsägaren ansvarar för att detta
sker på ett miljövänligt sätt och är enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla
byggnadens yttre i vårdat skick. Underhållskostnader är betydande och
kostnadseffektiva sätt eftersträvas. (Nordstrand, 2008)

3.10 Sammanfattning av valda teorier
Teorin Trä kopplar till Cederträ och Modifierat, som i sin tur är kopplade till
Kostnad, Miljöpåverkan, Utseende och Beständighet. Dessa teorier är relaterade till
Aktörernas perspektiv. Kopplingsschemat visas i figur 5.

Figur 5.

Visar koppling mellan rapportens teorier.
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Kapitlet beskriver insamlad data och delas in efter metoderna beskrivna i kapitel 2.

4.1 Vilka parametrar är viktiga för aktörerna vid valet av trärent
fasadmaterial?
Följande rubriker redovisar insamlad data som svarar på frågeställning 1. Kapitlet är
uppdelat i avskilda stycken för varje typ av aktör.
Arkitekt
Arkitekt 1 och 3 anser att byggnadens omgivning är viktig att se till och placerar
utseende som den viktigaste parametern vid fasadmaterialval. Arkitekt 3 menar att
utseende är arkitekters kärnkompetens och de ser projekt ur ett helhetsperspektiv.
Arkitekt 1 finner träs struktur, liksom dess patina, vacker. Arkitekt 2 tycker att det är
viktigt att beställaren, som i slutändan fattar beslut, har preferenser då denne ofta menar
att trärent blir fult efter några år. Se arkitekternas rangordning av parametrar i tabell 2.
Tabell 2.

Arkitekterna rangordnar parametrarna beständighet, kostnad,
miljöpåverkan och utseende, med den viktigaste först

Arkitekt 1 och 2 noterar sambandet mellan parametrarna då bra beständighet innebär
både lägre kostnad och miljöpåverkan, som tillsammans med energiförbrukningen är
viktig att begränsa. Certifieringssystem är enligt arkitekt 3 vägledande i materialval.
Det är också bra att undvika impregnering med miljöskadliga kemikalier för att kunna
återvinna material efter byggnadens demontering.
När det kommer till kostnad är inköpskostnaden betydelsefull för arkitekt 1 vars
arbetsgivare levererar prefabricerade träväggar. En färdigbehandlad panel skulle
innebära merkostnad för kunden och företaget eftersom panelen kan ta skada på bygget.
Arkitekt 3 menar att för beställaren, som arkitekten ska övertyga, är priset, som syftas
till underhållskostnaden, inköpskostnaden och arbetskostnaden ofta avgörande.
Arkitekt 1 föredrar kvistfritt och väljer cederträfasaden. En byggherre hade förmodligen
också gillat denna men hade i första hand valt värmebehandling till följd av pris och
ursprung. Förvaltaren hade valt alternativet med längst garanti och sedan gått efter
kostnaden vilket resulterar i acetylering.
Arkitekt 2 och 3 utgår från miljöpåverkan och väljer bort fasader från Kanada och Nya
Zeeland. Arkitekt 2 väljer furfurylering efter rekommendation, men skulle kunna
använda alla metoder som kan appliceras på svenska träslag. En byggherre som direkt
säljer byggnaden hade valt värmebehandling till följd av priset. En förvaltare hoppas
kunna motiveras att välja furfurylering.
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Arkitekt 3 ser förvaltaren neutral inför alternativen då ungefär samma underhåll krävs.
En byggherre hade gått efter priset och valt värmebehandling. Om byggherren vill få
upp priset genom att miljöcertifiera byggnaden kanske furfurylering väljs.
Utseendemässigt anser arkitekt 3 furfuryleringens kvistar tråkiga och väljer värmebehandling till följd av utseende och ursprung.
Byggherre
Se byggherrarnas rangordning av parametrar i tabell 3. För byggherre 2 och 3 är
miljöpåverkan en viktig faktor. För byggherre 1 är utöver angivna parametrar
byggteknik, höjd på huset, ytbehandling och underhåll viktigt att se till.
Byggherre 2 Svanenmärker husen och ser därmed till miljöpåverkan under tillverkning,
användning och rivning. Inköpskostnaderna väger tyngst av de olika kostnadstyperna
enligt byggherre 2. Denne utesluter cederträ då alternativet saknar Svanenmärkning och
fann acetylering av intresse, men värmebehandlingens ursprung avgjorde valet. En
förvaltare hade valt cederträ menar byggherre 2, eftersom denne går på underhållet. En
arkitekt hade gått på utseendet och förhoppningsvis miljö, de hade valt ceder då det är
välkänt och anses exklusivt.
Tabell 3.

Byggherrarna rangordnar parametrarna beständighet, kostnad,
miljöpåverkan och utseende, med den viktigaste först

Byggherre 3 berättar att företaget trots transportsträckan och det höga priset använt
underhållsfritt cederspån för att minimera miljöpåverkan under dess 100 åriga
livslängd. Därför väger underhållskostnaden mycket vid valet av fasadmaterial. Men
transportsträckan gör att företaget övergår till limträfasad producerad i Sverige.
Samtidigt anser byggherre 3 det viktigt att ta hänsyn till restavfallet. Byggherre 1 anser
att ytbehandlingar vid produktion och underhåll är den del kopplad till träfasader som
är viktigast att begränsa.
Byggherre 3 hade trots högre miljöpåverkan valt acetylering för det tilltalande åldrade
utseendet. Denne anser att cederträ och värmebehandling åldras fint, men att
furfurylering har mycket kvist som kan lossna och orsaka problem. Byggherre 3 tror
både arkitekt och förvaltare hade valt acetylering för dess patina.
Förvaltare
Hur förvaltarna rangordnar parametrar ses i tabell 4. Som långsiktig ägare av hus svarar
förvaltare 1 att underhåll är en viktig parameter som ökar när en träfasad väljs, samtidigt
som det är viktigt att fasaden har ett fint utseende över tid och känslan av trä har ett
värde i sig. Som förvaltare finns stor möjlighet till påverkan av fasadmaterial genom
dialoger mellan de som till vardags hanterar husen och beställaren. Många av valen är
styrda av kommunens mål och LOU, på samma vis sätter pressade tidplaner
begränsningar.
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Förvaltare 1 antyder att både inköpskostnad och underhållskostnader är viktiga och att
riktlinjer fås genom LCC. Att köpa billigt material som kräver mycket underhåll är inte
bra. Ytbehandlingar är någonting som gör att träfasader påverkar miljön negativt säger
förvaltare 1 under intervjun. Att skog finns nära tillhands i Växjö är en orsak till att
kommunen bygger mycket i trä. Dock är det trä som används inte alltid från
närområden.
Förvaltare 3 jobbar mot långsiktighet och underhållsfria fasader. De förvaltar två höga
flerbostadshus med fasad av obehandlat cederspån för minimalt underhåll. Byggnadens
utförande grundar sig i ett hållbarhetsengagemang med förnyelsebara material, vilket
trä är. Valet av cederträ grundade sig på dess, jämfört med nordiska träslags, långa
hållbarhet sammanvägt med en liten miljöbelastning, enligt undersökning av företaget,
en tredjedel jämfört med ett närproducerat skivmaterial. På samma sätt jämfördes LCC
som visade på cederträets fördel trots transporten. Materialet är beprövat i Kanada och
företaget såg det potentiellt även i Sverige. Förekomst av dokumenterad beständighet
samt låga CO2 utsläpp och kostnader ansågs viktigt. Förvaltare 3 menar att modifierat
virke inte uteslutits och att nästa alternativ kanske hade varit att utreda värmebehandlat
trä.
Förvaltare 3 svarar att inköp är en liten del av en fastighets kostnader, LCC-kostnaden
ger en tydligare prisbild, relaterat till den ca 100 år långa livstiden. Förvaltare 3 menar
att ytbehandling av trä med målarfärg innehållande kemikalier innebär miljöbelastning. Modifierat trä eller andra alternativ är intressanta då de är miljövänliga och
återkommande underhåll uteblir.
Förvaltare 2 svarar att hållbarhet, livslängd och arkitektur, med de två förstnämnda
överordnade arkitekturen, är viktiga parametrarna vid fasadval. Företaget lägger
mycket tid på att hitta beständiga material. De beställer ofta genom
generalentreprenader då totalentreprenader ofta resulterar i billiga och kortsiktiga
lösningar som blir dyra att förvalta. Även förvaltare 2 pekar på sambanden mellan
parametrarna. Förvaltare 2 menar att dyrt material som håller, ger lägre kostnader och
prioriterar därför underhållskostnaden före inköpskostnaden. Vid materialval
eftersträvas bra trä som håller för minskad resursåtgång. I tidigare projekt har
transportsträckan visat sig ha minimal påverkan ur ett livscykelperspektiv. Då har
målade fasader ersatts av cederträ som transporterats en lång sträcka men som jämfört
med betong har en lägre miljöpåverkan.
Tabell 4.

Förvaltarna rangordnar parametrarna beständighet, kostnad,
miljöpåverkan och utseende, med den viktigaste först

När det gäller behandling av virke ser företaget mycket till miljöpåverkan och
förvaltare 1 svarar att de inte hade valt att använda trä från Nya Zeeland. Istället väljs
furfurylerat trä, eftersom virket kommer från närområdet. En entreprenör hade gått på
priset och därför valt värmebehandling. Arkitekter, som går på utseende och är
jordnära, väljer furfurylering menar förvaltare 1.
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Den furfurylerade fasaden intresserade även förvaltare 3. Förvaltare 3 är medveten om
att inte alla resonerar som han själv, byggherren hade förmodligen sett till lägsta
inköpspriset per m², vilket i detta fall resulterar i den värmebehandlade fasaden. Vidare
tror förvaltare 3 att den furfurylerade fasaden hade gått hem hos arkitekter och att de
hade gillat värmebehandlingens yta.
Förvaltare 2 väljer det dyraste alternativet, vilket i detta fall är cederträ, då det brukar
vara bra och hålla länge. En byggherre ser inte till livslängden och hade förmodligen
valt det enklast möjliga, alltså värmebehandling. Arkitekter tänker på miljön omkring
huset. De vill gärna bygga med lokalproducerat trä och hade säkert varit intresserade
av furfurylering. Själv ser förvaltare 2 trä som grånar som någonting fint. Det händer
just nu mycket kring trä, men det gäller att inte brista i kvalité. Det bästa hade varit att
ta fram en furubräda som är lika hållbar som ceder.

4.2 Hur skiljer sig modifieringsmetoderna och cederträ
beträffande beständighet, miljöpåverkan, kostnad och
utseende?
Följande rubriker inkluderar empiri från dokumentanalys, forskarintervjuer och LCC
analys.
Acetylering
En fältundersökning 1995 använde acetylerat trä som kant till en sötvattenkanal. Efter
16 års exponering fanns inga indikationer på röta. Enligt Accoya garanteras produkten
hålla minst 50 år ovan mark. (Ceos, 2014) Acetylbehandlat trä är mer isolerande än
vanligt trä, giftfritt, 100% återvinningsbart och Svanenmärkt (Ceos, 2014).
Kärnprocessen i acetylering inkluderar transport till processen, acetyleringsprocessen
samt transport vidare till Sverige och erfordrar, per 1 m³, 4 364 MJ energi, varav 89 MJ
är förnyelsebar. Nästa steg inkluderar avfall samt användning (inklusive energiåtervinning i form av förbränning med värmeåtervinning) och har en åtgång på -7 625
MJ/m³. (Accoya, 2012)
Cederträ
Obehandlat cederträ som fasad väntas stå emot mögel bättre än andra träslag (Moelven,
u.å.-b). Moelvens Cederträ Prima innehåller inga tillsatta kemikalier och efter dess
livstid, som är minst 50 år, är det möjligt med återanvändning, återvinning och
energiutvinning. Produkten transporteras från Kanada till Sverige. (Moelven, 2013)
Furfurylering
Kebony furu får inte innehålla lösa eller rötangripna kvistar (Kebony, 2015a). Företaget
garanterar att produkterna över mark, står emot röta i 30 år. Produkter av radiata tall
med klar yta tillhör beständighetsklass EN 350-1, den högsta klassen, medan nordisk
tall med karakteristisk yta tillhör EN 350-2. En anledning till att tallen tillhör en lägre
beständighetsklass är att virket innehåller kärnved som inte kan modifieras. Se
skillnader mellan karaktäristisk och klar yta i figur 6. (Kebony, 2015b)
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Kebony består av 99% förnyelsebart material, är Svanen-, PEFC-, FSC- och CE-märkt
samt har A i SundaHus. Enligt bruksanvisningen är produkten inte giftig för människan
och miljön som avfall eller under användning. 1 m³ av materialet påverkar, från vagga
till grav och livslängden 60 år, den globala uppvärmningen med 297 kgCO2/m³ och
kräver en energiförbrukning på 12 790 MJ/m³. Energiförbrukningen under produktion
och transport står för 3 239 MJ/m³. (Kebony, 2012)

Figur 6.

Visar skillnad mellan typerna karaktäristisk och klar yta (Kebony,
2015b).

Värmebehandling
ThermoWood ska enligt Moelven vara beständigt 30-40 år och tillhör beständighetsklass EN 350-2 (Moelven, 2013). ThermoWood är Svanenmärkt och kommer från
PEFC-certifierade skogar (Moelven, 2013). Energiåtgången för processen och
transporten för värmebehandlat trä är 2 268 MJ/m³ enligt Virtanen (2008).
4.2.1 Kostnad
Tabell 5 visar materialets inköpskostnad, materialkostnad ur ett 100 års perspektiv och
underhållskostnader i form av tvättning av fasaden vartannat år. Utöver dessa kostnader
kan kostnader för brandskydd, infästning och arbetskostnader tillkomma. Dessa, liksom
underhållskostnaderna skiljer sig inte åt mellan de olika metoderna. (Manito &
Wästlund, 2015)
Tabell 5.

Accoya
Cederträ
Kebony
ThermoWood

Visar inköps respektive uträknad LCC för de olika alternativen. Se
uträkning i bilaga 20
Dimension
(mm)
17x190
18x93
21x123
21x118

Inköp/
m2
488
605
305
236

Tvätt/
m2
45
45
45
45
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Antal
byten
1
1
3
3

Total materialkostnad/m2
786,18
974,67
788,91
610,43

Totalkostnad/m2
831,18
1 019,67
833,91
655,43
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4.2.2 Utseende
I tabell 6 visas skillnaderna i kulör och kvist för de olika metodernas utseende.
Tabell 6.

4.2.3

Visar skillnaden mellan de olika metodernas utseende

Forskarintervjuer

Beständighet
Överlag är de fyra alternativens fuktresistans god. Modifieringsmetoderna ger en hög
dimensionsstabilitet och bevarar träets mekaniska hållfasthet. Forskare 2
rekommenderar någon typ av ytbehandling för samtliga metoder. Tabell 7 och 8 visar
forskarnas rangordning ur beständighetssynpunkt.
Tabell 7.
Forskare 1 rangordning av
beständighet med den mest fördelaktig först
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Tabell 8.

Forskare 2 rangordning av alternativen utifrån beständighet med den
mest fördelaktig först

Forskare 1 menar att furfurylerat virke är sprött. Modifieringen klarar 4 år utan
underhåll under normala väderförhållanden i Sverige. Forskare 2 menar att
missfärgning ett problem.
Forskare 2 föredrar acetylering och syftar till att tester som gjorts visar att virket ska
klara 6 år i det svenska klimatet utan underhåll. Mögel är det problem som först kan
väntas uppstå. Även forskare 1 svarar att acetylering har visat bäst resultat för
beständighet, men har högst pris av alternativen.
Forskare 1 ser positivt på obehandlat cederträs naturliga beständighet, dock kan
reparationskostnader bli dyra. Forskare 2 menar att ceder är det miljövänligaste
alternativet och i fältundersökningar klarar sig virket under svenskt klimatförhållanden
3,9 år utan underhåll. De problem som kan väntas uppstå är sprickor och mögel.
Forskare 2 menar att sprickor och mögel kan uppkomma på värmebehandlat virke som
vid tester klarat 3,5 år utan underhåll.
Miljöpåverkan
Forskare 1 ser ingen väsentlig miljöpåverkan med trämodifieringarna. Enligt forskare
2 bildas, som vid förbränning av obehandlat trä, koldioxid för samtliga alternativ,
medan furfurylerat trä även avger kolmonoxid. Vid acetylering respektive furfurylering
används ättiksyra anhydrid respektive furfurylalkohol, båda kategoriserade som farliga
ämnen. Därför måste omhändertagandet av avfall från processen utföras enligt särskilda
villkor. Forskare 2 beskriver att vid ättiksyra anhydrids reaktion med vatten sprids
restprodukter till grundvattnet. Exponering vid processen av furfurylering i mer än åtta
timmar är förbjuden eftersom det bildas giftiga kemiska ångor.
Forskarna rangordnar metoderna i tabell 9 och motiveras av forskare 2 av miljöpåverkan. Forskare 1 väljer ceder i första hand, på grund av dess naturliga beständighet,
följt av värmebehandling. Furfuryleringens industriella impregneringsprocess antas
inte ha lika stor miljöpåverkan som den komplicerade vid acetylering. Båda forskarna
föredrar dock värmebehandling ur miljösynpunkt eftersom den endast kräver el.
Tabell 9.
Forskarnas rangordning av metoderna utifrån miljöpåverkan under
produktion, transport, underhåll och avfall med den mest fördelaktig först
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4.2.4 När är det lämpligt att använda modifierat trä som fasadmaterial?
Kapitlet inkluderar empiri från intervjuer med byggbranschens aktörer och forskare
inom området
Arkitekt
Arkitekt 1 tycker att trä ger ett mjukare intryck och att modifierat trä passar på villor,
men tror inte att ett trä med kvistar passar in i en offentlig miljö. I offentliga miljöer har
cederträ används, vilket också är det alternativ som arkitekt 1 själv vet mest om och har
använt i projekt. Värmebehandlat trä är också etablerat men arkitekt 1 saknar erfarenhet
av det. Trender går mot naturliga material och kan tänka sig att många unga är
intresserade av nya, miljövänliga metoder. Många anser att mellansteget när trä åldras
ser fult och förstört ut eftersom det åldras ojämnt.
Arkitekt 2 har sett projekt med alla alternativ utom acetylering. Arkitekt 2 har fått
värmebehandling och furfurylering rekommenderad men sett att det kan uppstå
kådlåpor för värmebehandlat trä. Beställare måste ha preferenser för att våga välja en
relativt okänd metod och att ekonomisk framförhållning måste finnas i projekt för att
kunna välja en dyrare panel. Småhus och bostadshus skulle kunna använda sig av
modifieringarna, men träet skulle tappa sin effekt i en större och mer komplex byggnad
när det kommer upp i ett antal våningar. Krav för underhåll är en faktor som kan
övertyga en beställare att välja ett trärent material tillägger arkitekt 2.
Arkitekt 3 ser fördelar med referensprojekt som stått sig upp emot 30 år i Sverige och
Norden när en beställare ska övertygas. Arkitekt 3 ser att trä väljs i hållbara projektet
och föredrar lokalt virke. Modifieringarna ses även lämpliga i projekt där innovativa
och hållbara idéer eftersträvas eller då en kommun eller beställare kräver det. Även
miljöintresserade villaägare är en potentiell marknad. Det passar sig inte i projekt där
fasaden inte är de viktigaste. Som arkitekt är det lätt att köra i invanda hjulspår då det
inte finns tid för utvärdering av material i projekten menar arkitekt 3.
Byggherre
Byggherre 2 tror att modifierat trä kommer kunna användas i de flesta projekt med
miljömedvetna intressenter men undvikas av andra på grund av kostnaderna. Företaget
har efter utvärdering valt att använda ThermoWood i ett pågående projekt.
Byggherre 1 ser en marknad för modifieringarna där beständighet, begränsat underhåll
och att undvika gifter är viktigt.
Förvaltare
Förvaltare 1 känner till värmebehandling och vet att cederträ, som anses ha ett fint sätt
att åldras på, används. Han tror att modifierat trä kan bli aktuellt i framtida projekt, men
kostnaderna kan begränsa omfattningen. Samtidigt ser han en trend i naturliga material
applicerbara på villamarknaden och i projekt då en viss känsla eftersträvas. Konventionellt används ofta stora kvantiteter vilket är begränsande och
tillgänglighet är ibland avgörande menar förvaltare 1.
Förvaltare 2 har hört talas om furfurylering och värmebehandling samt har cederträ
använts i renoveringsprojekt. Just nu är företaget inne på att använda ceder, samtidigt
är det svårt att hitta rätt leverantör och pris. Andra aktörer ser inte alltid långsiktigt och
skulle se metoderna som dyra.
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Förvaltare 3 har hört talats om alternativen och har positiv erfarenhet av
värmebehandling. Även cederträfasaderna har fått positiv respons. Det är möjligt att
företaget i framtiden kommer att använda modifierat trä. Att trä och dess miljömässiga
fördelar inte blir dyrare i slutändan är någonting som kommer intressera fler.
Forskare
Sammantaget föredrar forskare 2, från Linnéuniversitetet, acetylering av de föreslagna
alternativen eftersom metoden är beständig mot mögel, har en hög dimensionsstabilitet,
bevarar den mekaniska hållfastheten och är giftfri jämfört med andra träskyddsmetoder
så som ytbehandlingar.
Värmebehandlat trä med ytbehandling föredras av forskare 1, också forskare vid
Linnéuniversitetet, eftersom den är lättapplicerad och kostnadseffektiv jämfört med
andra modifieringar samt innehåller inte några kemikalier. Dock antyder forskaren att
virket vittrar utan ytbehandling. Rangordning visas i tabell 10.
Tabell 10. Forskarnas rangordning av metoderna utifrån beständighet och
miljöpåverkan sammantaget, med den mest fördelaktig först

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri
Dokumentanalysen visar, liksom forskarintervjuer på acetylerings fördelar ur
beständighetssynpunkt medan furfurylerat virke har miljömässiga fördelar i form av
miljömärkning liksom värmebehandlat. Tabell 5 visar att värmebehandlat trä har den
lägsta livscykelkostnaden, men har, liksom furfurylerat, tre gånger så stor
materialåtgång ur ett hundraårs perspektiv jämfört med cederträ och acetylering. De
fyra aspekterna miljöpåverkan, kostnad, utseende och beständighet ses viktiga bland
samtliga intervjuade aktörer. Rangordning av aspekterna skiljer sig åt beroende vilken
roll aktörerna har i byggprocessen. Aktörer ser modifierat trä applicerbart i olika
projekt. Samt ser de positivt på modifieringarnas beständighet, miljövänlighet och dess
utseende. En ökad erfarenhet och lägre inköpskostnad krävs för att metoderna ska
tillämpas mer som fasadmaterial.
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Kapitlet Analys och resultat är indelat i ett avskilt avsnitt för analysdelen samt ett där
resultatet redovisas. Kapitel 5 avser att koppla samman teorin i kap. 3 med empirin i
kap. 4 för att ge svar till varje frågeställning.

5.1 Analys
Analyskapitlet är uppdelat i rapportens tre frågeställningar. Dessa analyseras utifrån
tillvägagångssätten beskrivna i metodkapitlet genom att insamlad empiri och det
teoretiska ramverket sätts i relation.
5.1.1 Vilka parametrar är viktiga för aktörerna vid valet av trärent
fasadmaterial?
I tabell 11 ses att åtta av nio aktörer rankar miljöpåverkan som först eller näst först
placerad. Samtidigt reagerar sex av de tillfrågade på transportsträckan för alternativen
acetylering och cederträ. Två av aktörerna ser att transporterna i ett livscykelanalysperspektiv utgör minimal påverkan.
Tabell 11.

Aktörernas sammantagna rangordning av parametrarna

Tabell 2 visar att två tredjedelar av arkitekterna kategoriserar utseendet som den
viktigaste faktorn vid valet av fasad. Kostnad rangordnades av arkitekterna, som minst
viktig. Dock hör kostnader ofta till byggherrens krav och önskemål som arkitekten
måste förhålla sig till. Detta stämmer överens med Sjölunds (2006) beskrivning av
arkitekter som säger att det är arkitekten som ansvarar för byggnadens utformning men
måste utgå från varje projekts förutsättningar bland annat ekonomi. Nordstrand (2008)
skriver i teorin också att en viktig del av arkitekternas arbete är att se till
helhetsintrycket, materialens detaljstruktur och färg. Det överensstämmer med de
intervjuade arkitekternas åsikter då en av arkitekterna ansåg trästrukturen vacker och
de andra två påpekade hur viktigt helhetsintrycket är vid fasadval. Arkitekterna finner,
liksom förvaltare 1 och 2, träs naturliga patina vacker, som av Nordvall (2011) beskrivs
som en av tre arkitektoniska kvaliteter.
Enligt teorin är byggherren oftast den som betalar för uppförandet av en byggnad, vilket
överensstämde med arkitekters och förvaltares erfarenheter. Samtliga intervjuade
arkitekter och förvaltare väntar sig att inköpspriset är avgörande för byggherren. I
genomförda intervjuer placerar två av byggherrarna kostnad som den minst viktiga
parametern, se tabell 3. Företagen byggherre 2 och 3 arbetar för bygger miljövänliga
bostäder med trästomme och väljer miljöpåverkan som viktigaste parametern. I studien
där olika stommaterials LCA jämfördes av Pajchrowski et al. (2014) samt skriver
Gustavsson och Sathre (2006) att det i regel bidrar till mindre koldioxidutsläpp att
bygga i trä jämfört med betong, stål och tegel.
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Tabell 12.

Tabell 13.

Aktörernas val av fasad utifrån givna parametrar i bilaga 7

Aktörerna antar vad de andra aktörerna har valt för fasad utifrån
givna parametrar

Byggherren förhåller sig till underhållet i förvaltningen enligt Boverket (2014b), vilket
studien visar då beständighet är högt prioriterat för två av byggherrarna. Två av tre
förvaltare är överens om att beständighet är den viktigaste parametern och
miljöpåverkan den näst viktigaste, medan den tredje placerar miljöpåverkan först följt
av beständighet. Vid jämförelse av övriga aktörers erfarenhet av förvaltarna går de efter
beständighet. Se samtliga aktörers antaganden och sammantagna antaganden om vilken
metod övriga aktörer väljer i tabell 12 och 13. Förvaltarna är i detta fall även
fastighetsägare och enligt Nordstrand (2008) de som ansvarar för att byggnadens värde,
skick och funktion bibehålls. Enligt Nordstrand ska detta ske på ett miljövänligt sätt
vilket framgår av valen i tabell 3 och 4.
Tabell 14 visar alternativet aktörerna själva väljer och visar att furfurylering är det mest
valda alternativet. Tabell 15 visar tidigare kännedom om respektive metod, något som
i intervjuerna visade sig vara av betydelse.
Tabell 14.

Tabell 15.

Aktörerna val och antaganden sammantaget

Antal aktörer som har kännedom om respektive metod
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5.1.2 Hur skiljer sig modifieringsmetoderna och cederträ beträffande
beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende?
Analysen för frågeställning 2 delas in i de för rapporten utvärderade parametrarna för
att tydliggöra skillnaden mellan dessa.
Beständighet
Ur beständighetssynpunkt har modifieringarna visat sig fördelaktiga. Acetylering
valdes av båda forskarna som det mest beständiga alternativet. Detta stärks i
dokumentanalysen och av Schwarzinger och List (2010) i teorin. I tabell 16 framgår att
acetylering är det alternativet som klarar längst tid utan underhåll. Dessutom beskrivs i
teori 3.5.1 att Accoya tillhör den av alternativen högsta hållbarhetsklassen EN 350-1
och ska garanterat hålla i 50 år enligt leverantören. Denna garantitid gäller även för
Cederträ Prima. Enligt Accoya, är modifieringen motståndskraftig mot röta, men enligt
tabell 17 är röta det problem som först kan tänkas uppstå under normala
väderförhållanden menar forskare 2. Även svaren om furfuryleringen stämmer med
teorin i tabell 1 som säger att virket missfärgas och att det kommer finnas sprickor, detta
stärks också av observationen, se bilaga 17. I dokumentanalysen påvisas garantitiden
30 år för Kebony och 50 år för Accoya. Furfurylering innebär en ökad
dimensionsstabilitet enligt forskarna, som dessutom rangordnade modifieringen som
näst bäst, någonting som stödjs i teorin av Lande, Westin och Schneider (2004).
Modifieringsprocessen är enligt forskare 1 komplicerad och innebär en hög
investeringskostnad. Den näst mest fördelaktiga metoden anser han vara furfurylering.
Däremot säger Lockhart-Bell i teorin att acetylerat trä är mer beständigt mot svamp än
värmebehandlat trä, vilket kan även kan hänföras till svaren från intervjuerna med
forskare och aktörerna.
Det framgår även i dokumentanalysen att värmebehandlat trä tillhör beständighetsklass
EN 350-2, således sämre än Accoya. Enligt teorin under kapitel 3.4.5 uppstår små
sprickor för värmebehandlat trä, något som stärks av intervjusvaren redovisade i tabell
17.
Tabell 16.

Antal år cederträ och modifierat trä enligt forskare 2 klarar sig utan
underhåll

Tabell 17.

Problem som först förväntas uppstå efter väderexponering
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Kostnad
Det syns tydligt att kostnadernas skillnad i teorin från Karlsson et al. (2013) och Manito
och Wästlund (2015) stämmer bra överens med det empiriska priset. Teorin om kostnad
tyder på att priset allteftersom metoder etableras, sjunker, vilket kan vara en anledning
till skillnaderna. Deng och Wu (2014) beskriver hållbart och miljövänligt byggande
dyrt, medan arkitekt 3 menar att miljöcertifiering kan öka värdet av byggnaden.
Forskare 1 föredrar värmebehandling eftersom det är lätt att tillämpa och investeringskostnaden är låg vilket även syns i tabell 18, dock ser han helst att virket ytbehandlats.
Tabell 18. Visar hur mycket de olika metoderna kostar enligt leverantörer och
hur mycket de kostar i teorin från Karlsson et al. (2013) och Manito och Wästlund
(2015)

Miljöpåverkan

I intervjuerna med aktörerna valde flera bort virke som hade längre transportsträcka,
medan förvaltare 2 och byggherre 3 menar att transportsträckan inte har någon större
påverkan ur ett livscykelperspektiv. Längre transportsträckor är något som går emot
miljömålen Ingen övergödning (2015d), Begränsad klimatpåverkan (2015a) och Bara
naturlig försurning (2015e). Dessutom bidrar växthusgaserna till klimatförändringen
som i framtiden kommer att orsaka en större nederbördsmängd som påfrestar fasaderna
mer än tidigare.
I tabell 9 framgår att forskarna valde ceder som transporterats längst ur miljöpåverkan
med argumentet att ceder är obehandlat. Dokumentanalysen stärker argumentet då inga
kemikalier är tillsatta, till skillnad från de två sist placerade metoderna. Forskare 2
beskriver kemikalierna ättiksyra anhydriden och furfurylalkoholen i dessa som farliga
ämnen. Ättiksyra har enligt Schwarzinger och List (2010) visat sig kunna spridas till
mark och grundvatten. I miljömålet Grundvatten av god kvalitet ingår att minska
utsläpp av miljöskadliga kemikalier som kan skada grundvattnet. Forskare 1 menar att
värmebehandlat trä bidrar till minsta miljöpåverkan eftersom endast energi används till
modifieringen. Även Yildiz et al. (2013) menar att värmebehandling inte är lika
miljöskadligt som andra modifieringar.
Utseende
Under observationen togs bilder på patinan för furfurylerat trä, visas i figur 6. Bilden
visar att träet går från mörkbrunt, till grått, vilket även illustreras i tabell 6. Arkitekt 2
säger under intervjun att det furfurylerade virket är mörk när träet är nytt vilket även
Karlsson et al. (2013) skriver om. Teoretiskt kommer fasaden enligt Karlsson et al. och
Hirche (2014) få en grå kulör, likt övriga alternativ, vilket också visas i tabell 6. Hirches
teori om träs patina kopplas även till intervjuer där arkitekt 1 och 3 menade på ett
missnöje hos utanförstående vid ojämn åldrig. Även förvaltare 1 antyder hur viktigt det
är att trä åldras fint.
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5.1.3 När är det lämpligt att använda modifierat trä som fasadmaterial
avseende beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende?
Klimatförändringen är en följd av miljöpåverkan och beskrivs i teorin leda till en ökad
nederbördsmängd och modifierat trä har enligt (Hill, 2006) en ökad fuktbeständighet.
Forskarna pekar framförallt på den höga beständigheten hos acetylering som gör den
mest lämplig för framtidens klimat. Liksom cederträ har acetylering en garantitid på 50
år. Teori och intervjuer med förvaltare tyder på att beständighet är viktigt.
Samtidigt ser förvaltare inte lika mycket till inköpskostnaden, vilken är högre för
acetylering än värmebehandling och furfurylering. Det kan göra acetylering till ett
alternativ i de fall förvaltare även agerar beställare eftersom underhållskostnaderna
enligt Nordstrand (2008) är betydande för en förvaltare som ansvarar för att byggnadens
yttre är i vårdat skick. Dessutom behöver acetylerat virke endast bytas en gång under
ett 100 års perspektiv.
Värmebehandling är den modifiering som båda forskarna föredrar ur miljösynpunkt.
Samtidigt är värmebehandling enligt tabell 18, som jämför empiriska och teoretiska
kostnader, det billigaste alternativet och samtliga sex tillfrågade aktörer antog att denna
metod hade varit beställarens förstahandsval. Förvaltare 1 tvekar på att metoderna
kommer användas i så stor omfattning på grund av deras höga kostnader. Även
forskarna anser att modifieringsmetoderna är dyra vilket även teorier enligt Karlsson et
al. (2013) samt Manito och Wästlund (2015) tyder på.
Arkitekt 3 tror att metoderna främst kommer användas av företag som är nischade mot
nya metoder alternativt då kommuner i sin detaljplan kräver innovativa och nya idéer.
Arkitekt 2 och 3 säger, liksom förvaltare 1, att pengar och tid ligger till grund vid val
av nytt fasadmaterial. Arkitekt 3 menar att tiden för att utvärdera och ta fram
fasadmaterial inte alltid finns eller prioriteras. Arkitekt 2 ser småbostadshus,
flerbostadshus och kontor som potentiella användningsområden. Arkitekt 1 anser kvist
olämpligt i offentlig miljö. Dock är arkitekt 1 och förvaltare 1 överens om att metoderna
passar i små projekt, som villor, liksom de ser en trend i att bygga i naturliga och
miljövänliga material. Detta överensstämmer med teorin från Byggkontakt (2014) om
att villatrenden kommer att gå allt mer mot miljövänliga, bruna och lättskötta material.
Angående brand kan metoderna användas fritt i hus i klass Br1 och Br2 upp till två
våningar och upp till åtta våningar om sprinklers installeras eller om träet brandimpregneras.

5.2 Resultat
Rapportens resultat redovisas genom att varje frågeställning besvaras utifrån tidigare
analys i ett avskilt stycke.
5.2.1 Vilka parametrar är viktiga för aktörerna vid valet av trärent
fasadmaterial?
Det är i regel först byggherren som tar beslutet om hur byggnaden ska se ut. Vid detta
val är kännedom om materialet viktig samt att det finns referensobjekt som kan visa hur
materialet ser ut och hur länge det har stått. Om byggherren dessutom är förvaltare
spelar underhållet en stor roll, till exempel om materialet behöver målas och hur ofta.
Är byggherren inte förvaltare vill denne att byggnaden ska vara så billig som möjligt
och går då efter kostnaden. Anledningen till varför en byggherre skulle välja trä som
fasadmaterial är för att det är ett miljövänligt och ett förnyelsebart alternativ.
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Arkitekten är den aktör som ritar byggnaden och ser till att den passar in i omgivande
miljö. För denna är utseende den avgörande faktorn, men även arkitekterna svarade att
miljöpåverkan är en viktig faktor. Arkitekterna kan på så vis föreslå en träfasad där de
tycker att trä passar in för att få in materialet i byggbranschen och på så vis öka
miljömedvetenheten.
Förvaltaren är den som sedan ska sköta om byggnaden och se till att den ser bra ut,
alltså måste denne också vara med och påverka för att underlätta sitt arbete, underhållet.
Det är också för denne viktigt att det finns referensobjekt för att veta hur fasaden ska
skötas på bästa sätt, dessutom är det mest förvaltaren som har intresse av att fasaden
håller länge, alltså att den är beständig.
Valet av fasadmaterial är på så vis ett samspel mellan olika aktörer för att tillsammans
komma fram till det bästa valet efter att ha sammanvägt de viktigaste parametrarna.
5.2.2 Hur skiljer sig modifieringsmetoderna och cederträ beträffande
beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende?
Framtagna skillnader visas i tabell 19. Modifieringarna visar på hög beständighet, till
följd av den modifierande engångsprocessen som också leder till minimala underhåll,
som hade kunnat vara miljöbelastande.
Accoya ses ha bäst beständighet, störst växthusgasutsläpp och har liksom cederträ
längst garantitid. Dessa två alternativ är även dyrast i inköp och fraktas längst. Cederträ
har dock minst växthusgasutsläpp och behöver inte processas med energi eller
kemikalier. Med den långa garantitiden följer färre fasadbyten och en mindre
materialåtgång.
Värmebehandling är ur inköpspris och livscykelkostnad, det billigaste alternativet och
är, liksom furfurylerat virke, mörkt med kvistar. Båda dessa har garantitiden 30 år och
kommer från Norden. Av modifieringsalternativen har värmebehandling den lägsta
energiåtgången men lägst beständigheten.
Vid montering varierar kulören med alternativen för att efter en tid få en silvergrå patina
med olika struktur. Intervjuer pekad på furfurylerings utseendemässiga kvaliteter
samtidigt som kvistfria alternativ, vilka Accoya och Ceder är, föredrogs. Dock kan
samtliga alternativ drabbas av ytliga angrepp av mögel och sprickor.
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Tabell 19. Resultat hur metoderna skiljer sig åt avseende beständighet,
miljöpåverkan, kostnad och beständighet. Fortsättning nästa sida
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Beständighetsklass

App. på
svenska
träslag

5.2.3 När är det lämpligt att använda modifierat trä som fasadmaterial
avseende beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende?
Intervjuerna visar på miljötänk bland aktörerna, vilket är i linje med jämförda
modifieringar och gör dem till ett alternativ i framtiden. Även forskare ser mestadels
positivt på metoderna, som visat sig beständiga.
Tabell 20 visar ett sammanvägt resultat av arbetet i form av poäng där 3+ är den högsta
och bästa poängen. Acetylering och värmebehandling fick vardera 6p men baserat på
olika parametrar. Tabellen visar att acetylering är det lämpligaste alternativet om hög
beständighet eftersträvas medan värmebehandlat är den modifiering med lägst pris.
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Furfurylering är ett omtalat alternativ bland arkitekterna och det alternativ flest aktörer
väljer, modifieringen är mer beständig än värmebehandling men LCC-analysen visar
att modifieringen kostar mer, sett över 100 år, dock är inköpspriset lägre än för
acetylering.
Cederträ som modifieringarna jämförs med har den lägsta miljöpåverkan eftersom det
är rent trä utan behandling, det negativa med träet är att det inte är Svanenmärkt och
FSC-märkt, det finns ingen garanti på att det kommer från ansvarsfullt skötta skogar.
Tabell 20.

Resultat sammanvägt i tabell med max 3 poäng per parameter

I tabell 21 har kännedom om metoderna och referensobjekt lagts till eftersom det är
viktiga faktorer för en beslutsfattare. Cederträ och värmebehandlat trä visade sig flest
ha kännedom om, enstaka personer hade även kännedom om furfurylerat trä vilket visar
att dessa dessutom är mer tillgängliga på den svenska marknaden. Med tillgängligheten
kommer även mer information om dessa vilket ökar chanserna för att en aktör ska välja
alternativet.
Referensobjekt och rekommendationer visade sig också öka chanserna för att en aktör
ska välja en modifiering. På Kebonys hemsida finns lättillgänglig information om
byggda projekt i Sverige och världen liksom på Accoyas hemsida. Anledningen till att
furfuryleringen fick ett högre poäng är för att det finns flera projekt av denna
modifiering i Sverige. Cederträ är använt i landet men mest som spånplattor eller
ytbehandlad panel men det finns inte angivet i vilka projekt materialet är använt, samma
gäller för värmebehandlat trä. Det finns alltså inte på försäljares eller tillverkarens
hemsidor vilket försvårar möjligheten att hitta ett referensobjekt som kan observeras.
Tabell 21.

Resultat sammanvägt i tabell med max 3 poäng per parameter med
kännedom om modifieringen och referensobjekt inräknat
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Utifrån tabell 20 och 21 kan ses att ett projekt med större fasadyta bör välja acetylerat
trä eftersom det är beständigt och har en medelkostnad enligt LCC-analysen, men
eftersom det inte är en väletablerad metod i Sverige krävs en medveten beställare samt
för projektet resurser i form av tid och pengar för att få kännedom om metoden och
observera referensobjekt.
Om nämnda förutsättningar inte finns i projektet bör furfurylerat virke väljas. Virket
har en relativt hög beständighet, finns flera tillgängliga referensobjekt av i Sverige och
var det alternativ vars utseende tilltalade flest under intervjuerna.
Enligt aktörerna ses modifieringarna främst applicerbara på villor eftersom det ofta är
villaägare som söker innovativa och miljövänliga metoder samt kan ta risken att testa
något relativt oetablerat. För en villa krävs det inte lika mycket material och enligt de
intervjuade aktörerna är trä något som människan vill ha nära sig, alltså bör byggnaden
vara av ett lägre slag för att inte tappa känslan av materialet.

5.3 Koppling till målet
Fasadvalsprocessen är ett samspel mellan olika parametrar och aktörer. Det är svaret på
frågeställning 1. Svaret på frågeställning nummer två bevisar att modifierat trä som
fasad är miljövänligt och beständigt samt hur de olika metoderna skiljer sig åt avseende
olika parametrar.
Frågeställning 1 och två kopplas samman medan övriga svar från intervjuer vägs in och
leder till svaret på frågeställning 3. När projekten med dessa alternativ blir fler, växer
också kunskapen om hur materialet beter sig och utvecklas. För att öka användandet av
modifierade träfasader krävs framförallt vetenskap och denna rapport är ett litet steg på
vägen för vidare arbete. För att etablera metoderna krävs en medveten beställare eller
ett projekt som kräver nya eller miljövänliga materiallösningar. I och med intervjuerna
sprids information om modifierat trä ut till de intervjuade aktörerna.
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Diskussion och slutsatser

Under kapitel 6 ges en diskussion av studiens resultat och metodval. Vidare beskrivs
begränsningar, rekommendationer, slutsatser och förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Eftersom jordens medeltemperatur inte får öka måste åtgärder göras i varje bransch. I
byggbranschen finns det en möjlighet att påverka materialen som används, därför är trä
som är förnyelsebart ett viktigt alternativ för framtiden. Trä har sina begränsningar
gällande bland annat beständighet mot fukt. Modifieringarna som rapporten tar upp är
en miljövänligare och bättre lösning än de nu använda metoderna att skydda trä på. Det
är också viktigt att veta att det finns alternativ för både större byggnader och villor samt
större och mindre budget. Men för att trä och dessa lite dyrare modifieringar av träet
ska användas krävs en miljömedveten byggherre som vågar investera i nya och
miljövänliga metoder.
Rapporten har därmed gett företag, privatpersoner och leverantörer en övergriplig
introduktion till metoderna samt visat att det finns alternativ som borde undersökas
vidare och övervägas i projekt där möjligt. Företag och privatpersoner kan utifrån
rapporten välja metod efter att ha jämfört resultat och rekommendationer med sina
förutsättningar för att underlätta valet av trämodifiering. Resultatet ses även giltigt för
andra byggdelar som ersättning mot vanlig giftig impregnering.
Insamling av empiri utgick från frågeställningarna och strävade mot målet som fanns i
åtanke då intervjufrågor formulerades. Under varje intervju framgick för intervjurespondenterna vilka frågor som intervjun strävade mot att besvara, för en högre
validitet. Resultaten grundar sig på fakta från fyra olika metoder, vilket stärker
reliabiliteten.
Aktörerna kan tolka begrepp som kostnaden olika, därför gavs förslag på typer av
kostnader under intervjuerna, vilket kan ha uppfattats som ledande eller värderande
samt minskat validiteten. För kostnaderna i teorin framgick inte dimension för panelen
vilket försvårade jämförelsen med empirin i analysen. Möjlighet till omvandling av
enheten hade ökat validiteten i detta fall. Dessutom är de empiriska kostnaderna
missvisande då även de jämför olika dimensioner. Ett pris per m3 eller LCC hade varit
ett alternativ. Samma paneldimension för metoderna hade även underlättat jämförelsen
av utseendet på bilderna under intervjuerna. Liknande paneler försökte väljas men då
bilden måste vara tagen utan perspektiv uppnåddes detta inte på grund av få utförda
projekt, därmed minskade validiteten.
Miljöpåverkan mäts på olika sätt i olika företag vilket försvårade möjligheten att hitta
data för alla metoder som redovisade samma information och därmed minskade
validiteten. Några av företagen hade samma system för att mäta miljöpåverkan vilket
möjliggjorde jämförelse för olika siffror, se tabell 19. Dessutom ändras siffror samtidigt
som företagen utvecklar sina produkter vilket kan minska reliabiliteten. Olika
certifieringssystem användes för att jämföra miljöpåverkan vilka anses som vedertagna
metoder och ger en ökad validitet. Dessa tar hänsyn till miljöpåverkan ur olika
perspektiv och kan väga in både kemikalier, energiåtgång och resursåtgång ur ett
långsiktigt perspektiv.
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Intervjuer med forskare användes för jämförelse av beständighet vilket anses vara en
trovärdig källa som ger ökad validitet och reliabilitet.
Utgångspunkten för beslut om lämplighet i resultatet togs enligt aktörernas rangordning
av de utvärderade parametrarna för att uppnå högre validitet.
Ur miljö-, beständighets- och kostnadssynpunkt är modifierat trä ett hållbart alternativ.
Processen är av engångskaraktär och behöver inget vidare miljöbelastande underhåll
för att bibehålla beständighet och utseende. Efter användningstiden kan materialen
användas till energiutvinning. Men metoderna har ännu inte praktiserats under längre
tid och ses på en byggnad hur materialet utvecklats på efter 30 år. För att metoderna ska
användas måste byggherrarna prioritera miljön och inte se kostnaderna som ett hinder.
För att fler ska våga bygga måste referensobjekt finnas vilket kräver att någon tar risken
och börjar. Byggnaden måste passa in i omgivningen. Kulör är en bidragande faktor
vilket gör att detta måste utredas inför val av modifiering eftersom acetylering är ljust
från början medan värmebehandling och furfurylering är mörkare.

6.2 Metoddiskussion
Empirin från intervjuer har varit mycket användbar, trots att metoden innebar
förberedelse, felkällor och efterarbete. Den planerade strukturen följdes men det dök
upp problem som outtalade meningar och viss oförståelse kring valda bilder. Positivt
med intervjuerna var demografin. Dock innebar sistnämnda parameter telefonintervjuer. Vid dessa skapades inte samma vidare samtal som de intervjuer som
genomfördes öga mot öga.
Metoden observation valdes dels för att få förståelse för hur modifierat trä beter sig i
verkligheten. Eftersom modifieringarna som behandlats i examensarbetet är ganska
oetablerade fanns inte projekt i närheten där en observation var lämplig eller möjlig.
Detta medförde att observation för acetylering och ceder inte utfördes. Bilderna som
togs under observationerna och användes till intervjuerna var aningen svåra att jämföra.
Dokumentanalys användes för att ta fram miljöpåverkan för produkterna genom
produktdatablad från tillverkarna. Det fanns informativa och välfyllda produktdatablad
och miljödeklarationer för Kebony (furfurylering) och Accoya (acetylering) för vilka
jämförbara uppgifter hittades. För värmebehandling och cederträ var tillgången på
informativa dokument begränsad. Intervjuer och dokumentanalys från företag svarade
på frågor om kostnad, beständighet, utseende och miljöpåverkan. Det gör att
uppgifterna är knutna till ett företag och hur mycket ett företag prioriterar exempelvis
miljö, energi eller beständighet. Dokumentanalysen har gett användbar data, framför
allt inför intervjuerna och till frågeställning 1.
Litteraturstudien visade på forskningsfronten och var tillämpbar i alla frågeställningar,
främst första. Studien följde tänkt struktur men inom vissa områden fanns mindre
forskning att hämta än inom andra.

6.3 Begränsningar
Intervjuerna i detta examensarbete är avgränsade till aktörer som aktivt jobbar med
trä, vilket kan leda till att de indirekt prioriterar miljö. Resultatet är tillämpbart på
samma typ av aktörer.
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Leverantörers geografiska belägenhet är avgörande för transportsträckan. Idag finns
inte något företag som aktivt utför acetylering av svensk furu, vilket idag leder till
längre transportsträcka.
Att göra praktiska experiment hade varit bra för att se hur virket med de olika metoderna
beter sig över tid avseende beständighet, miljöpåverkan och utseende. Dock fanns i
detta arbete inte resurser till det.
Brand är en begränsande parameter gällande trä i fasad. Regler och erfarenhet skulle
kunna påverka val och beslut.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Eftersom ökad nederbördsmängd väntas, krävs material som lämpar sig för
detta. Acetylering och furfurylering ses vara mer beständiga än cederträ, som
idag används i större utsträckning. Arbetet visade att acetylerat trä är det
alternativ som är mest beständigt och kan vara lämpligt i framtiden. Dock är
acetylering det alternativ som visade sig ha det dyraste inköpspriset av
modifieringarna men ur LCC-analysen visade sig metoden vara näst billigast,
tätt följd av furfurylering och dyrast var ceder. Även om acetylering inte anses
miljöfarlig är det alternativet som bidrar med störst miljöpåverkan.
Modifierat trä är lämpligt att användas till fasad i projekt där en medveten och
miljöintresserad beställare finns eller då detaljplanen kräver innovativa och
miljövänliga lösningar. Dessutom kan det vara lämpligt att använda modifierat
trä då tid och pengar finns i ett projekt och där hög beständighet eftersträvas.
Modifierat trä på en trären fasad ses mindre passande i stora komplex eftersom
känslan av trä avtar när byggnaden växer. Träet passar mer på en villa där
intresse för miljö finns. Miljöpåverkan var den parameter som visade sig vara
den aktörerna ser mest till vid materialval. I mindre byggnader behöver inte trä
anpassas till brandskyddskraven till lika stor grad jämfört med större byggnader.
Kännedom och referensobjekt påverkar valet av att använda ett nytt material.
Finns objekt som stått emot väderförhållanden och går att observera ökar
chansen att en beställare väljer ett nytt material. Dessutom visade sig erfarenhet
och rekommendationer vara viktiga faktorer bland aktörerna.
Värmebehandlat trä väljs eftersom det inte innehåller kemikalier, kommer från
Norden, finns relativt tillgängligt och har den lägsta LCC samt inköps
kostnaden.
Fördelen med furfurylering är att det finns tillgängligt på svenska träslag och
intresserade flest antal intervjuade aktörer.

6.5 Förslag till vidare forskning
Jämförelse mellan modifieringarna och ett obehandlat svenskt träslag.
Jämföra resultat från denna rapport med vad aktörer med andra preferenser
hade svarat.
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Diskussion och slutsatser
Undersöka hur modifierat trä på fasad beter sig över tid i ett svenskt klimat.
Jämföra dessa modifieringsmetoder ur ett livscykelperspektiv sett till alla
parametrar.
Undersöka hur metoderna i praktik hade påverkats av en ökad nederbördsmängd.
Vilket underhållsbehov har modifierad panel i svenskt klimat?
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