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Montering av trall – nyhet i AMA Hus 21 
Trall har blivit en stor produkt de senaste åren. Det finns en mängd 
olika trallprodukter och lika många olika sätt att montera trall. Om trall 
monteras på ett felaktigt sätt kan trallbrädor deformeras och 
infästningar gå av. Det är också av stor vikt att välja rätt fästdon.  
Branschorganisationen Svenskt Trä startade därför år 2019 ett 
samarbetsprojekt med tillverkare av trall och fästdon för att ta fram 
anvisningar för läggning av trall. I arbetet med AMA Hus 21 har 
väsentliga delar av dessa anvisningar införts under kapitel M.   
 
Att välja rätt trall och fästdon

 
Figur 1. Trall av impregnerat trä i träskyddsklass NTR AB, med dimension 
28x120 mm, är den vanligaste trallprodukten. Impregnerad trall finns som grön 
eller brun, med hyvlad eller rillad yta och i många olika dimensioner enligt 
Svenskt Trä:s Produktkatalog, som finns på www.traprodukter.se. 
 
Den vanligaste trallprodukten är impregnerad furu. Traditionell trall av 
impregnerat trä finns i flera träskydds- och sorteringsklasser. Den har hyvlad 
eller rillad yta och det finns ett flertal olika typer med mått och profil enligt 
Svenskt Trä:s Produktkatalog, se vidare på www.traprodukter.se. En hyvlad 
yta är helt slät medan en rillad yta har ett antal längsgående spår på 
ovansidan.  
Under koden och rubriken MCB.1 Beläggningar av golvbrädor och 
golvplank utomhus i AMA Hus 21, har införts krav på såväl trall som 
underliggande konstruktion. Trall av impregnerat trä ska vara tillverkad och 
märkt enligt avsnitt LFS.1 i AMA Hus 21. 
Trall ska efter leverans till byggarbetsplatsen lagras väl skyddad mot 
nederbörd, nedsmutsning och solstrålning, trots att det handlar om en 
utomhuskonstruktion.  
För fästdon gäller att trallskruv ska ha en ytterdiameter minst 4,2 mm och ha 
en ogängad halslängd lika med trallens tjocklek. Spik ska vara kamgängad  



– s k kamspik – och ha tvärmått minst 2,8 mm, För fästdon i övrigt, när det 
gäller korrosionsskydd, korrosivitetsklass och stålkvalitet, hänvisas till AMA 
Hus 21 avsnitt ZSE och nedanstående råd. 
 

 
Figur 2. Trallskruv. 
 
 

 
Figur 3. Kamspik. 
 
Det är ett samband mellan tjocklek på trall och fästdonens längd samt 
underliggande konstruktion. Tjocklek på trall ska väljas enligt tabell 1 eller 2. 
Se till att planera arbetet och välj längder på trall som minimerar antalet 
skarvar. 
 
Tabell 1 (motsvarar tabell AMA Hus 21 MCB.1/2). 

 
 
Tabell 2 (motsvarar tabell AMA Hus 21 MCB.1/1). 

  



Trallbrädor monteras bäst med trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller 
kvalitet A4, alternativt trallskruv av härdat stål med korrosionsskydd minst 
motsvarande korrosivitetsklass C4. Vid pooler, bryggor, kustnära objekt och till 
trall av tropiska träslag rekommenderas trallskruv av rostfritt stål kvalitet A4 
som motsvarar korrosivitetsklass C5. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare och 
mer följsam än trallskruv av härdat stål samt har mycket lång livslängd.  
Välj trallskruv med ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt 
tabell 1 ovan. När man föreskriver trallskruv ska man se till att längden på 
trallskruvens ogängade del – halslängd – motsvarar den valda trallbrädans 
tjocklek. 
Man bör använda trallskruv i första hand på grund av högre utdragshållfasthet 
jämfört med kamspik, men till mindre trallbeläggningar kan kamspik användas 
som alternativ till trallskruv.  
Spik ska vara kamgängad – så kallad kamspik – och den bör vara av rostfritt 
stål kvalitet A2 eller A4, alternativt av härdat stål med korrosionsskydd minst 
motsvarande korrosivitetsklass C4. Kamspik ska ha tvärmått minst 2,8 mm 
och total längd enligt tabell 2 ovan. 
Observera att kraven enligt AMA Hus 21 inte tar ställning till val och 
dimension av trall, typ och dimensionering av fästdon eller metod för 
infästning. 
 
Att tänka på före montering 
Om möjligt bör trallbrädors kärnsida vändas uppåt, då trallbrädor i framtiden 
kan anta en något konvex form på ovansidan, vilket underlättar 
vattenavrinning. Man brukar säga att ”årsringarna strävar efter att räta ut sig”, 
se figur 4 nedan. Eftersom den impregnerade splintveden då är nedåtvänd, 
erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån, vilket ofta är den mest kritiska 
fukten, som tar längst tid att torka ut. Detta är inte ett krav i AMA Hus 21 men 
kan skrivas in projektspecifikt. Alternativt vänds den bästa sidan uppåt, men 
då kan vissa brädor efter en tid bli skålformade vilket kan leda till kvarliggande 
vatten på dessa trallbrädor. Rillad trall har rillningen enbart på ovansidan. 
 

 
Figur 4. Hyvlad trall bör om möjligt monteras med kärnsidan vänd uppåt. 
 
Trallbrädor ska monteras enligt anvisningar i figurerna 5 - 9, se nedan.   
Trallbrädor med bredd 95 mm eller bredare ska ha dubbel infästning och 
kantavståndet för infästningar ska vara 30 mm, enligt figur 5. Trallbrädor med 
bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Mot grundkonstruktion, vägg, 



pelare/stolpar eller mellan tvärgående trall/fris och längsgående trall ska en 
minst 6 mm bred rörelsefog utföras. 
Före montering, se till att alla trallbrädor är fria från lös smuts och mikrobiell 
påväxt eller annan missfärgning. 
 
Kant-till-kant-avstånd viktigt 
Impregnerade trallbrädor kan ha förhållandevis hög fuktkvot när de lämnar 
tillverkaren. Trallbrädorna levereras därför ofta med större bredd än det 
angivna måttet. Efter leverans till bygghandeln kommer trallbrädorna i regel att 
torka och krympa på bredden.  

   
De impregnerade trallbrädorna kommer i regel att börja torka under lagring 
hos bygghandeln, vilket medför att trallbrädorna har börjat krympa innan de 
levererats till byggarbetsplatsen. Beroende på hur mycket trallbrädorna torkat 
hos bygghandeln, kommer de att ha krympt olika mycket på bredden längs 
varje trallbrädas längd och i hela virkespaketet. 

 
Om trallbrädorna lagrats länge under tak, till exempel flera månader 
sommartid, kan de ha torkat så mycket att de istället kan komma att svälla på 
såväl bredd som tjocklek efter montering på byggarbetsplatsen. Detta ska tas i 
beaktande för att motverka spänningar vid svällning. 
 
Eftersom det är svårt att generellt känna till virkets fuktkvot vid en enskild 
leverans och hur mycket aktuella trallbrädor torkat under lagring, krävs ett 
minsta kant-till-kant-avstånd enligt tabell 3, för att motverka att brädor reser sig 
på grund av svällning i en färdig beläggning. Följden blir annars att fästdon 
kan gå av. 

 
En beläggning med trall kommer efter montering att svälla och krympa 
beroende av väderlek och omgivningens relativa luftfuktighet, RF. Det är 
därför viktigt att avståndet mellan respektive trallbräda är tillräckligt stort för att 
de inte ska svälla ihop efter långa regn- och blötsnöperioder. 
Detta kan annars dels leda till att regn- och smältvatten har svårare att rinna 
undan, dels att trall deformeras och att fästdon riskerar att gå av. 
 
Samtidigt ska avståndet mellan trallbrädor inte vara alltför stort så att springor 
under torrperioder blir alltför breda. Det är alltid bra att kontrollera 
trallbrädornas ytfuktkvot i samband med en eventuell direkt efterföljande 
ytbehandling. Då ytfuktkvoten får vara högst 16 % i samband med en 
ytbehandling kan man behöva få vänta en tid till dess trallen antagit rätt 
ytfuktkvot.  

 
Impregnerad trall i träskyddsklass NTR A eller NTR AB kan orsaka betydande 
fuktrörelser. Vissa typer av trall, såsom värmebehandlad, furfurylerad eller 
acetylerad trall, har behandlats industriellt så att svällning och krympning 
begränsas, vilket möjliggör montering med något mindre kant-till-kant-avstånd 
jämfört med impregnerad trall. Förutom breddmåttet anges därför olika minsta 
kant-till-kant-avstånd beroende på typ av trall i tabell 3. 

 
Trall av obehandlat kärnvirke ur träslag såsom furu, lärk eller western red 
cedar, har något lägre vattenupptagning jämfört med impregnerad trall, men 
fuktrörelser hos dessa är mer beroende av ytbehandling och underhåll. 
 
 



Tabell 3 (motsvarar tabell AMA Hus 21 MCB.1/3). 

 
 

   

  Underliggande konstruktion och förberedelser för montering 

Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att 
golvbjälkar till en altan eller markreglar till ett trädäck är rätt avvägda och 
ligger horisontellt eller helst lutar en aning ut från huset, cirka 1:100 (ca 0,5°). 
Bärande underliggande konstruktion ska vara av impregnerat virke i 
träskyddsklass NTR A. Golvbjälkars eller markreglars översida ska 
fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs 



golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi 
kanterna någon centimeter. Innan trallen monteras ska grundisoleringspappen 
vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av, se figur 9. 
När du valt typ av trall, följ anvisningarna i tabell 3 för minsta kant-till-kant-
avstånd. Observera att kant-till-kant-avstånd inte är ett mått på springan 
mellan trallbrädor. Det är viktigt att ha rätt kant-till-kant-avstånd – använd 
gärna en mall. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. 
Om en trallbräda har alltför stora avvikelser från en rak linje bör du lägga den 
brädan åt sidan. Välj företrädesvis trall som känns torr, är rak och som om 
möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd. 
 

    
 
Figur 5 (motsvarar figur AMA Hus 21 MCB.1/2). Erforderligt kantavstånd för trallskruv 
eller kamspik. En minst 6 mm bred rörelsefog ska utföras mellan trall och grund- eller 
väggkonstruktion och mot pelare, stolpar samt mellan längsgående trall och fris. 
 

Montering av trall 
Erforderligt kantavstånd för trallskruv eller kamspik samt minsta bredd på 
rörelsefogar framgår av figur 5 ovan. Fästdon ska drivas in vinkelrätt mot 
trallens översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden respektive spikskallar 
kommer i jämn nivå med träytan, inte djupare, se figur 6 nedan. Eventuella 
uppstickande skruvhuvuden respektive spikskallar ska drivas in manuellt i 
efterhand tills de är i jämn nivå med träytan. Ibland kan någon enstaka 
trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid 
och trallen har nått sin jämviktsfuktkvot. 

 

 
Figur 6 (motsvarar figur AMA Hus 21 MCB.1/1). Skruvhuvuden och spikskallar ska 
vara i nivå med trallens översida, inte djupare. 



Skarvar ska undvikas i möjligaste mån genom att använda hela längder. På 
större ytor är det oundvikligt med skarvar. Dessa ska då utföras stumt över 
stöd enligt figur 9. Vid skarv ska påsalning utföras med 45x95 spikreglar av 
impregnerat trä som extra stöd på båda sidor om underliggande konstruktion 
för att få optimal infästning vid en skarv. Före infästning ska trallens ändträytor 
ytbehandlas med penetrerande grundolja, för att motverka fuktrörelser och för 
att ytterligare minimera sprickbildning i ändträ. 
Hål för infästning med såväl trallskruv som med kamspik i brädändar, bör 
förborras, för att undvika sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3 
– 3,5 mm till trallskruv och träborrdiameter 2,5 mm till kamspik. 
Skarvar i intilliggande trallbräda ska av utseendeskäl förskjutas minst 1 200 
mm och de ska fördelas jämnt över hela trädäckets yta. Skarvslutbräda bör ha 
en längd av minst 2,0 m.  
Om man vill dölja ändträytor på ett trädäcks kortsidor med en tvärgående 
trallbräda – fris – måste extra stöd i form av spikreglar finnas i underliggande 
konstruktion, till exempel påsalning med 45x95 spikregel av impregnerat trä 
innanför yttre golvbjälke eller markregel. Mellan tvärgående trall och 
längsgående trall ska en minst 6 mm rörelsefog utföras. Se exempel på 
utförande enligt figur 7 nedan. 
 

 

 
 
Figur 7. Exempel på utförande av underliggande konstruktion vid 
trallbeläggning med fris.  
 
Anslutningar, skarvar och friser ska passas noga för att erhålla stumma och 
snygga fogar. Ett exempel på utförande av underliggande konstruktion vid en 
fris redovisas i figur 7 ovan. 
Fogsprång mellan trallbrädor får inte överstiga 3 mm i en färdigmonterad 
trallbeläggning, se figur 8 nedan. Detta ska kontrolleras innan arbetet är helt 
slutfört eller i samband med överlämnadet till beställaren. 
 
 
 
 



 
 

Figur 8 (motsvarar figur AMA Hus 21 MCB.1/3). Färdig trallbeläggning får i 
samband med monteringen ha fogsprång högst 3 mm. Minsta kant-till-kant-
avstånd enligt figuren ska vara enligt tabell 3. 
 
 

 
   

Figur 9 (motsvarar figur AMA Hus 21 MCB.1/4). Trallskarvar på mindre altaner eller 
trädäck ska undvikas i möjligaste mån. På större altaner eller trädäck är enstaka 
skarvar ibland oundvikliga. Figuren visar ett exempel på utförande av stumskarv på 
fuktskyddad, förstärkt underliggande konstruktion.  
 
Ytbehandling och underhåll  
Ett färdigmonterat trädäck eller en färdigmonterad altan med trall av 
impregnerad eller oimpregnerad furu alternativt lärk av kärnvirke, som avses 
ytbehandlas, bör ytbehandlas med en färglös eller pigmenterad träolja, typ 
terrassolja, om möjligt omgående, innan trallen har uppfuktats av nederbörd. 
Typ av ytbehandling bör redovisas i en teknisk beskrivning enligt AMA Hus 21 
under avsnitt LCS. 
Observera att i samband med ytbehandling får trall ha en ytfuktkvot högst  
16 %. Detta gäller i hög grad även impregnerat trä. Fuktkvoten bör 
kontrolleras på flera ställen med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare. 
En pigmenterad träolja motverkar trävirkets naturliga kulörförändring och ger 
därmed på sikt något mindre kulörförändringar jämfört med en färglös träolja. 
Det kan ibland vara en fördel att ytbehandla trallens alla fyra sidor före 
montering. Underhåll av trall med pigmenterad eller färglös träolja bör vid 
behov upprepas regelbundet, i regel varje eller vartannat år.  
Ett alternativ till oljebehandling av impregnerad eller oimpregnerad furu 
alternativt lärk av kärnvirke är behandling med ett kiselbaserat 
ytbehandlingssystem. En kiselbehandling utförs i två steg och ger trallytan 
efter några veckor en silvergrå kulör och den håller i många år innan 
behandlingen behöver upprepas. Studier har visat att ytbehandling med 



kiselbaserat ytbehandlingssystem ger ett bra skydd utomhus mot fukt och 
missfärgning och den ger efter kort tid en ljus, silvergrå yta. Till trall av 
kisaelimpregnerat trä rekommenderas ytbehandling och underhåll med 
kiselbaserat, vattenfrånstötande ytbehandlingssystem. Generellt gäller att 
tralltillverkarens anvisningar för montering och ytbehandling ska följas noga, 
för att tillverkarens garanti ska gälla. 
Man bör göra en regelbunden översyn av trädäcket och underliggande 
konstruktion. Eventuella brister i trallskruvs- eller kamspiksinfästningar eller 
annan infästning bör åtgärdas så snart som möjligt. Eventuell trasig trallskruv 
eller kamspik ska bytas ut och man ska se till att alla skruvhuvuden respektive 
spikskallar är i jämn nivå med trallytan. Ibland kan man behöva komplettera 
med extra infästningar eller byta ut någon enstaka trallbräda. Missfärgning och 
fläckar bör rengöras. Om trallen inte är alltför smutsig kan den rengöras med 
såpvatten. 
En trallbeläggning som monterats enligt kraven i AMA Hus 21 och som 
regelbundet underhålls, tvättas och hålls ren från smuts och missfärgning, 
håller länge och ger många trivsamma stunder. 
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