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Från skog till planka

På mindre än hundra år har Sveriges skogstillgångar näs-
tan fördubblats och eftersom avverkningen är mindre än
tillväxten fortsätter skogsmängden att öka. Mer än hälften
av Sveriges yta täcks av skog, främst barrskog. Det är en-
dast längst söderut som lövskogen dominerar.

Av det som avverkas blir ungefär en fjärdedel sågade
trävaror. Det andra används i massa- och pappersindust-
rin och till energiutvinning.

All skog i Sverige kan definieras som kulturskog, i de
nordligaste fjällområdena finns s.k. urskogsliknande be-
stånd och mindre kulturpåverkade områden.

Sveriges skogsmark motsvarar knappt en procent av all
skogsmark på jordklotet. Den svenska skogsmarken täcks
av barrskog till 83 procent, av blandskog till 12 procent
och av ren lövskog till 5 procent.

I svenska skogar dominerar två träslag, gran, 47%, och
tall, 38%. Av lövträden är björk det vanligaste. Trädslags-
fördelningen är inte densamma i hela landet. Det finns ty-
piska talldistrikt och typiska grandistrikt beroende på
markförhållandena. Tallen föredrar torrare och magrare
mark.

Fakta: Tall och gran

Av tall finns ett 30-tal arter på jorden. Den svenska tallen har det latin-
ska namnet Pinus Silvestris. Av gran finns också ett stort antal arter.
Den svenska granen har det latinska namnet Picea Abies.

Ungefär hälften av skogsmarken ägs av enskilda. Stat/kyrka och skogs-
bolag delar på den andra hälften.

Totala volymen stående skog 2.700 milj m3

Årlig tillväxt 96 milj m3

Avverkning 70 milj m3

Skogsbruk

Skog kan brukas på flera sätt. Två huvudtyper är plan-
teringsskogsbruk och skärmskogsbruk. Den första metoden
bör väljas av den som vill slutavverka vid ett tillfälle och
snabbt få ny skog. Den senare metoden bör väljas av den
som tror på bra priser i framtiden för hög kvalitet och
grova dimensioner.

Tabellerna nedan visar hur en enskild skogsägares mål
och framtidssyn kan påverka skogsskötseln av en tallskog
på medelgod mark i Mellansverige. Tiden är något kortare
i södra delen av landet och upp mot det dubbla i nord-
ligaste delen.

Planteringsskogsbruk, tallskog, Mellansverige

Kalavverkning och hyggesrensning år 0

Markberedning år 2

Plantering med gran år 3

Lövslyröjning år 5

Röjning år 10

Gallring år 30

Gallring år 50

Slutavverkning år 80

Skärmskogsbruk, tallskog, Mellansverige

Avverkning där 400 stammar per hektar lämnas år 0

Avverkning där 100 stammar per hektar lämnas år 10

Avverkning av resterande skärmträd och
försiktig plantröjning år 20

Röjningsgallring år 30

Gallring år 50

Gallring år 70

Slutavverkning år 110

Virkesförrådet 1920–2030, miljoner skogskubikmeter

3.500

År 1920 1950 2000 2030

3.000
Prognos

2.500

2.000

1.500

1.000

Kvaliteten hos virket kan påverkas genom val av för-
yngringsmetod och genom skötselåtgärder som röjning
och gallring. I dagens skogsbruk eftersträvas bestånd med
lika ålder. Är bestånden glesa utvecklas grövre grenar, är
bestånden täta ger detta klenare grenar.

Tillväxten i södra Sverige är högre än i norra Sverige
främst pga. längre och varmare växtsäsong.

Det ibland vanliga sättet att värdera virkets egenskaper
endast efter årsringsbredd kan vara missvisande.
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Hållbart skogsbruk

Svenskt skogsbruk är på väg att bli långsiktigt hållbart i
den meningen som avses efter miljökonferensen i Rio de
Janeriro 1992. Där sade man att ekonomisk, social och
biologisk uthållighet utgör grunderna för ett s.k. hållbart
brukande. När det gäller ekonomisk och social uthållighet
har svenskt skogsbruk länge varit ledande. Målet är nu att
också uppnå biologisk uthållighet.

Med ekonomisk uthållighet menar man säkerställandet
av en långsiktig virkesproduktion och att industrin gene-
rerar tillräckligt stora vinster för att skogsbruket och
skogsskötseln skall kunna hållas igång.

Under begreppet social uthållighet hamnar frågor som
gäller ursprungsbefolkningar, rekreationsfrågor och möj-
ligheten för samhällen, både på lokal och nationell nivå,
att långsiktigt kunna överleva på sitt skogsbruk.

När man talar om biologisk uthållighet gäller det att
jordarnas långsiktiga produktionsförmåga, vidmakthål-
landet av de naturliga ekologiska processerna samt den i
Sverige för närvarande aktuella frågan om bevarandet av
den biologiska mångfalden.

Certifiering av skogsbruket innebär att själva bruk-
andet får en miljömärkning. Detta är ett steg på vägen mot
en miljömärkning av träprodukter, en åtgärd som kan
öka träprodukters marknadsandelar hos miljömedvetna
marknader.

Avverkning

Efter fällningen av trädet vid avverkningen delas stammen
upp i stockar. Tas stammen till sågtimmer delas den i rot-
stock, mellanstock och toppstock. I stället för toppstock
tas ibland en eller flera längder massaved. Toppar och gre-
nar flisas till bränsle.

Sågverk

Totalt finns ca 2.000 sågverk i Sverige, varav 300 svarar för
90% av produktionen. Sågverken ingår i olika grupper:

– köpsågverk som sågar inköpt timmer
– industrisågverk som sågar timmer från egen skog
– skogsägarföreningssågar som sågar timmer från med-

lemmarnas skogar.

Storleken på sågverken varierar, de största, 20 st, sågar mer
än 100.000 m3 per år. Mer än 10.000 m3 per år sågas av 260
st.

Vid sågningen används olika typer av sågar. Den vanli-
gaste är cirkelsågen, 86%, övriga typer är ramsåg, bandsåg
och reducersåg.

Processen från stock till färdiga produkter framgår av
den tecknade bilden. I sågverket kommer det mesta av
timmerstocken till användning. Ungefär hälften av stock-
en blir sågat virke. Den andra hälften ger biprodukter som
bark, flis och spån. Dessa i sin tur säljs till massa- och pap-
persindustrin och träskiveindustrin. Bark, flis och spån
säljs även till biobränsletillverkare och värmekraftverk el-
ler förädlas till energi i sågverket.

Den vanligaste metoden för sågning av barrträ är
blocksågning med efterföljande delningssåg. Virkesstyck-
en, bräderna och plankorna, får ett rektangulärt tvärsnitt,
förutom de yttersta delarna som får en viss andel vankant,
dvs. kanten är ojämn. Virke från den inre delen av stocken
kallas centrumutbyte och från de yttre delarna, sido-
bräder.

För att virket skall få god kvalitet och kunna lagras utan
kvalitetsförluster torkas det råa virket med 50–120% fukt-
kvot till 18% fuktkvot eller lägre. Rått virke kan angripas
av blånad, mögel eller röta. Genom torkningen undviker
man också att virket spricker vid användning.

Virke torkas ofta på sågverket till en fuktkvot som är
anpassad till den kommande användningen:

– leveranstorrt/skeppningstorrt ca 18%
– snickeritort 10–15%, limträ, fönster
– möbeltorrt 6–10%, möbler, inredning.

Numera torkas ca 85% av det sågade virket i virkestorkar.
Resten torkas i staplar på sågverket under sommarhalv-
året, s.k. brädgårdstorkning. Viss eftertorkning av bräd-
gårdstorkat virke brukar ske på hösten i virkestorkar för
att garantera fuktkvoten även dåliga torksomrar.

Torkningen av det råa virket är det mest energikrävan-
de steget i sågverksprocessen. Uppvärmningen sker genom
eldning av främst bark. Fläktarna drivs med el.

Att läsa:

På väg mot ett uthålligt skogsbruk. Skogsindustrierna 1994

Jäghagen K & Sandström J; Alla tiders skog. Skogsägarnas förlag 1994

Skogsstatitisk årsbok 1995

Praktisk Skogshandbok. Sveriges skogsvårdsförbund 1992.

Alla tiders skog – Skogsskötsel för mångfald. Skogsägarnas förlag 1994

Miljöfakta om trä och träprodukter. Kontenta 9412070, Trätek 1994

Esping B; Trätorkning 1B, Trätek 1996

Råsortering och ströläggning Sågning

Barkning

Bark

Spån

Torkning
Avströning, justering, sortering

Emballering, paketering

Lagring i magasinUtlastning

Sågblad

Sidobräda Block Bak

Centrum utbyte

Sidobräda

Blocksågning.
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Egenskaper hos furu och gran

Trä är det byggmaterial som har de äldsta traditionerna i
vårt land. Eftersom trä används till en mängd ändamål –
stomkonstruktioner, ytter- och innerväggsbeklädnader,
inredningar, golvbeläggningar, formar och ställningar
m.m. – är det viktigt att känna till hur trä fungerar under
olika betingelser. Genom sina specifika egenskaper har
varje träslag sina typiska anvädningsområden. Gran är det
träslag man i första hand använder som byggnadsvirke.
Till snickerier, lister och invändiga paneler används av tra-
dition furu men även gran kan med fördel användas. Löv-
trä används i golv, t.ex. ek och bok, och i möbler.

Materialegenskaperna hos trä, som till stor del bestäms
av de naturliga förutsättningarna, varierar mellan olika
träslag och även inom samma träslag. Egenskaperna varie-
rar från växtplats till växtplats, de varierar inom samma
växtplats och även inom samma träd, t.ex. varierar egen-
skaperna i trädets höjdled och i årsringarna. Inverkan av
kvistar och fiberstörningar är dessutom stor.

Värden för bl.a. densitet, styrka (hållfasthet) och styv-
het (elasticitetsmodul) varierar stort inom samma träslag.
Följande värden visar normala variationer:

– densitet ±15%
– hållfasthet ±40%
– elasticitetsmodul ±35%.

Därför är kvoten mindre mellan exempelvis tillåten ut-
nyttjad hållfasthet och genomsnittlig materialhållfasthet
hos trä, i jämförelse med andra material.

Tekniska data för furu och gran är redovisade i tabell 1.

Träets uppbyggnad och struktur

Furu och gran är uppbyggda på ett likartat sätt. Centralt
genom hela trädstammen löper märgen. Märgen omges av
veden som utgör huvuddelen av stammen. Veden övergår
utåt i kambiet, tillväxtzonen, som ombesörjer nybildning
av vedceller och bastceller. Utanför kambiet finns barken –
innerbark och ytterbark.

I stammen kan man mer eller mindre tydligt särskilja
två delar, nämligen kärnan, den inre delen, och splinten,
den yttre delen. Kärnan, den döda delen av veden, finns
inte hos det unga trädet utan bildas successivt med ökande
ålder.

Man kan skilja furu från gran på kärnans färg.
Furans kärna är mörkare än splinten medan kärna och

splint har samma färg hos gran. Det är svårt att skilja på
furu från gran om trästycket består av enbart splint. I den
råa stocken är fuktkvoten i kärnveden ca 50% och i splint-
veden 120–150%.

grund av bättre tillgång på ljus. På samma sätt kan tillväx-
ten minska om ett träd blivit behärskat av ett grannträd
med kraftigare tillväxt.

Årsringens bredd och sammansättning varierar inom
stammen. I den inre delen av stammen har årsringarna
ofta stor bredd och veden har lägre densitet. Detta gäller i
hela trädets längd. I de yttre delarna av stammen i rot-
stocken är årsringsbredden mindre och veden har högre
densitet. Dessa delar av stammen behöver ha hög hål-
fasthet för att stå emot belastning från vind och snö.
Densiteten är därför högre i en rotstock än i en mellan-
stock eller toppstock.

En stam har också märgstrålar som sörjer för vätske-
transporten radiellt. Dessutom finns vertikala hartska-
naler.

Styrka

Trä är starkast i fiberriktningen. Detta gäller oavsett om
påförda laster orsakar tryck-, drag-, eller böjkrafter i vir-
ket.

Styrkan beror på virkets densitet och på hur väl fiber-
riktningen stämmer överens med riktningen på de krafter
som uppstår när virket belastas.

Fiberriktningen avviker från krafternas riktning när:

– det finns kvistar som sitter nära virkesstyckets kant
– fibrerna är sneda i förhållande till virkesstyckets kant,

s.k. snedfibrighet.

Styrkan påverkas även av fuktkvot, temperatur och tid.
Torrt virke är starkare än fuktigt och kallt virke är starkare
än varmt. Ju längre tid ett trästycke är belastat ju mera
sjunker styrkan.

Brott kan vara sega eller spröda. Ett sprött brott är

plötsligt och inträffar utan förvarning. Ett segt brott före-
gås av någon varning, t.ex. stora formförändringar eller
som när det knakar i trä. Sega brott är att föredra. De flesta
brott i trä är sega.

Styrkan hos trä beror på hur träet belastas:

– tryckkrafter – tryckhållfasthet
– dragkrafter – draghållfasthet
– böjkrafter – böjhållfasthet
– skjuvkrafter – skjuvhållfasthet.

Träets hållfasthet upp mot brottnivån kan inte utnyttjas
utan man väljer lägre belastningsnivåer. Eftersom trä har
stor spridning i egenskaperna måste man ha relativt stora
säkerhetsmarginaler. Sådana bedömningar ligger bakom
de siffervärden på hållfasthet som återfinns i byggnorm-
erna, Boverkets Konstruktionsregler.

Från hållfasthetssynpunkt behandlas furu och gran
lika, de är åsatta samma hållfasthetsvärden.

– Tryckhållfastheten är hög i fiberriktningen men betyd-
ligt lägre, ca 1/6-del, tvärs.

– Draghållfastheten är hög i fiberriktningen men betyd-
ligt lägre, ca 1/30-del, tvärs.

– Böjhållfastheten tas alltid i anspråk längs fiberriktning-
en.

– Skjuvhållfastheten är högre tvärs fibrerna än längs och
därför blir i de flesta fall, t.ex. vid upplagsänden på en
balk, skjuvhållfastheten längs fibrerna avgörande.

Till styrkeegenskaperna kan man även räkna styvhet och
hårdhet.

Med styvhet menas motsatsen till eftergivlighet. När ett
virkesstycke med stor styvhet böjs ger det inte efter så
mycket utan förblir tämligen rakt. Hur stor utböjningen
blir beror på hur grovt virkesstycket är, men också egen-
skapen elasticitetsmodul. Stor elasticitetsmodul betyder
stor styvhet.

Med hårdhet menas hur lätt en yta skadas av intryck,
t.ex. klackar på ett golv eller märken av slag på en bordsyta.
Hårdheten hos trä är större i fiberriktningen än tvärs
fibrerna. Kubbgolv är hårda därför att enbart ändträ belas-
tas.

Hårdheten hos trä beror förutom av på fiberriktningen
främst på densiteten. I ett trägolv slits därför vårveden
snabbare än sommerveden. I golv bör därför trä med hög
densitet väljas.

Fakta:

Boverkets Konstruktionsregler, BKR, BFS 1993:58 med ändringar t.o.m.
BFS 1998:39

Veden i barrträ består till drygt 40% av cellulosa, ca
20% hemicellulosa och 28% lignin. Dessutom finns hart-
ser, fetter, äggviteämnen, garvämnen och olika minerali-
ska beståndsdelar. Cellväggarna består huvudsakligen av
cellulosafibrer. Ligninets funktion kan liknas vid ett bin-
demedel, som håller samman cellerna.

Veden består till övervägande del, ca 90%, av lång-
sträckta celler. De är långsträckta och vanligen ca 5 mm.
Cellerna är ihåliga. Cellväggen består av olika skikt med
fibrer orienterade i olika riktningar i förhållande till var-
andra.

Cellerna nybildas i kambiet under växtsäsongen. På
våren bildas vårved som har större håligheter i cellerna
och har därför lägre densitet, ca 300 kg/m3. Under hög-
och sensommaren bildas sommarved som har mindre
håligheter och därmed högre densitet, ca 500 kg/m3. Vår-
veden är den ljusare och sommarveden den mörkare delen
av årsringen, tillsammans utgör de tillväxten under en
växtsäsong.

Fakta:

Densiteten är kvoten mellan ett trästyckes vikt och dess volym.
Uttrycks i kg/m3. För trä brukar den anges vid en viss fuktkvot, t.ex.
18%. Densitet varierar från träslag till träslag och inom samma träslag.

Densiteten hos virke, en viktig faktor för många egenska-
per bestäms av sommarvedens andel av årsringens bredd.
Att bedöma densiteten utifrån årsringens bredd är därför
missvisande.

Årsringens utseende bestäms av klimatet under växt-
säsongen, man kan se spår av goda och dåliga växtår. Års-
ringarna är därför normalt smalare i kallare klimat jäm-
fört med varmare. Man kan också se hur växtförutsätt-
ningarna har påverkat. Efter en gallring ökar tillväxten på

Splint

Splint

Kärna

Förstoring av vedstrukturen i en 5 år gammal trädstam.Snitt genom en trädstam, furu.

Ytterbark

Innerbark

Hartskanal

Längdsnitt

MärgRad
ials

nit
t

Årsring

Märgstråle

Kambium (tillväxtskikt)

Tangentialsnitt
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Värmeegenskaper

Trä har goda värmeegenskaper, i äldre byggande användes
massivt trä som värmeisolerande material. Värmeled-
ningsförmågan är störst i fiberriktning och den ökar med
fuktkvoten och densiteten.

Värmekapaciteten hos trä är relativt hög – ca 1300 J/kg
0C för absolut torrt trä.

Det effektiva värmevärdet hos furu och gran som
bränsle är ca 20 MJ/kg i absolut torrt tillstånd.

Brandegenskaper

Trä kan antändas av eldslåga eller glödande föremål eller
genom överhettning. Är tiden tillräckligt lång och till-
gången på luft tillräcklig kan antändning ske vid tempera-
turer under 200 0C. För att trä skall antändas med en låga
krävs högre temperaturer, 300–400 0C. För antändning
pga. strålning krävs ännu högre temperaturer, 500–600 0C.

När trä brinner sker det på ett kontrollerbart sätt utan
plötsliga kollapser. Trä brinner långsamt med nästan kon-
stant hastighet (ca 0,6–1,0 mm/min) på grund av det iso-
lerande kolskikt som bildas på ytan. Rökutvecklingen vid
en brand är måttlig och rökgaserna är inte frätande.

Ett bärande träelement som brinner på ytan behåller en
bärförmåga som motsvarar den icke brinnande tvärsnitts-
arean. Bärförmågan hos trä vid brand kan därför bestäm-
mas genom beräkning av brandförloppet.

Motståndskraft mot nedbrytning

Trä kan angripas av svampar och andra organismer, t.ex.
insekter. I regel gynnas dessa angrepp av fuktighet och
temperatur. Trä bör därför inte utsättas för väta annat än
under kortare perioder och ska därefter ha möjlighet att
snabbt torka ut. För god beständighet eftersträvas gott
byggnadstekniskt fuktskydd. Vid vissa användningar av
trä, t.ex. i kontakt med mark eller vatten krävs kemiskt be-
handling av virket för att öka beständigheten.

Kärnveden hos furu har störst motståndskraft mot
nedbrytning. Sådant virke används därför i det utåtvända
delarna i fönster. Splinten hos furu har inte lika god be-
ständighet och används därför helst inomhus i golv, pane-
ler, lister och invändiga delar av fönster.

Hos gran har kärnved och splintved likvärdig bestän-
dighet men inte lika bra som furukärna. Gran tar dock inte
upp vatten i särskilt stor utsträckning och har visat sig vara
väl lämpat i utomhusanvändning ovan jord, t.ex. i utvän-
diga träfasader.

Virke kan impregneras för att öka dess resistens. Vid en
tryckimpregnering trycks impregneringsvätskan in i vir-
ket. Bästa resultat uppnås vid impregnering av furusplint.

Vid impregnering av gran och kärnvirke hos furu
tränger impregneringsvätskan endast in några mm. Im-
pregnerat virke är därför av furu. Genom impregneringen
får splintveden mycket god beständighet, se avsnitt Trä-
skydd.

Generellt är att träets motståndskraft mot kemiska an-
grepp är god. Kemiska angrepp på trä kan förekomma och
orsaka en permanent, men marginell, hållfasthetsförlust.
Man har dock funnit att trä är resistent i intervallet pH 2–
10. Trä används därför i rör i processindustrier där andra
rör inte skulle klara de kemiska påfrestningarna.

Virkeskvaliteter

Tabell 1. Tekniska data för furu och gran

Värdena för hållfasthet och elasticitetsmodul är genomsnittsvärden
och avser små, felfria provkroppar vid en medeltemperatur av +20 0C.

Uppgifter utan parenes anger egenskaper parallellt med fiberriktningen
och uppgifter inom parentes egenskaper vinkelrätt mot fiberriktningen.

Trots vissa skillnadader mellan furu och gran bör de betraktas bygg-
tekniskt likvärdiga.

För beräkning av bärförmåga och styvhet används de karakteristiska
värden som anges i BKR, avsnitt 5:23.

Egenskap Furu Gran

Fuktkvot 12 12

Densitet (kg/m3) 510 460

Draghållfasthet (MPa) 104 90
(3) (2,5)

Böjhållfasthet (MPa) 87 75

Tryckhållfasthet (MPa) 46 40
(7,5) (6)

Skjuvhållfasthet (MPa) 10 9

Slaghållfasthet (kJ/m2) 70 50

Hårdhet (Brinell) 4 3,2
(1,9) (1,2)

Elasticitetsmodul (MPa) 12 000 11 000
(460) (550)

Värmeledningsförmåga (W/m 0C) 0,26 0,24
(0,12) (0,11)

Värmekapacitet (J/kg 0C) 1 650 1 650

Värmevärde (MJ/kg) 17,3 17,3

Sort I Sort II Sort III Sort IV Sort V Sort VI
O/S ≈ Sort A Kvinta ≈ Sort B Utskott ≈ Sort C

Handelssortering

Kvaliteten hos virke kan specificeras med ett stort antal
parametrar:

kvistar sprickor vankant
kådlåpor barkdrag lyra
snedfibrighet toppbrott tjurved
vresved kådved vattved
svampangrepp deformation krokighet
annat, t.ex. missfärgning och insektsangrepp

Alla dessa parametrar bedöms vid visuell sortering, utse-
endesortering. Sådan görs på allt virke, vanligen på såg-
verk. Sorteringen kan ske enligt olika regler. De äldsta reg-
lerna Sortering av sågat virke av furu och gran kallas popu-
lärt Gröna boken. Dessa har på senare år reviderats till
Nordiskt trä att gälla hela Norden och kallas populärt Blå
boken. Sorteringsregler gällande hela Europa håller på att
utformas och kan komma att gälla efter år 1999.

För att sortera virke krävs särskild utbildning och efter
godkänd utbildning får sorteraren ett personligt kompe-
tensbevis.

Bilderna ovan ger en uppfattning om de olika sorternas utseende. Varje sort representeras av fem bräder med bredden 100 mm per bräda.

Tabell 2. Vanliga trävaror med lämpliga sorter och träslag

Typ av trävara Sort Träslag

Dimensionshyvlat virke t.ex.
regler, bjälkar m.m. V–VI Furu och gran

Konstruktionsvirke III–V Gran

Råspontat virke V–VI Furu och gran

Formvirke VI Furu och gran

Emballagevirke VI Furu och gran

Ytterpaneler, vindskivor III–IV Gran

Innerpaneler I–V Furu och gran

Planhyvlat virke för
invändiga snickerier I–IV Furu

Golvträ I–V Furu och gran

Lister I–IV Furu

Staket och plank III–V Gran, ev.
impregnerad furu
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Tidigare stämplades varje virkesstycke i änden med ett
skeppningsmärke. Av detta kunde den sorterade kvaliteten
avläsas i ledet mellan sågverk och handel. Efter bearbet-
ning, hyvling, klyvning osv kan dessa märken vara bort-
kapade eller svåra att identifiera. Kvaliteten anges då ge-
nom att paketet märks.

Sorteringarna brukar kallas handelssorteringar och är
generella. De är alltså inte utformade med tanke på virkets
användning i snickeri, byggande eller emballage. De an-
vänds dock för beskrivning av de kvaliteter som används i
byggandet, t.ex. i HusAMA. På senare år har en praxis för
virkeskvaliteten till olika ändamål utvecklats. Produkterna
benämns efter användning och dimension, byggreglar
45x120 mm, formreglar 45x95 mm etc. Kvaliteten kan va-
riera något mellan olika leverantörer.

Gröna Boken

Enligt reglerna i Gröna boken sorteras virket i sex sorter,
där sort I motsvarar den högsta kvaliteten. Vanligen sam-
las sorterna I–IV under benämningen O/S, vilket är att be-
trakta som virke till högklassiga snickerier och synliga be-
klädnader. Sort V, kvinta, är den vanligaste kvaliteten i
byggandet medan sort VI, utskott, används i t.ex. form-
virke och emballage. Normalt faller ungefär lika stor
mängd virke i sorterna O/S, V och VI.

Hos byggvaruhandlarna kan vissa varor i kvalitetklas-
sen O/S, t.ex. lister, vara sorterade i klass A och klass B.

Träslagen är inte jämt fördelade på de olika sorterna. I
klass I och II förekommer främst furu, i sort III, IV och V
dominerar gran och i sort VI är fördelningen jämn. Lokalt
förekommer stora variationer både beträffande det totala
utfallet och fördelningen mellan gran och furu.

I de olika sorterna har parametrarna, kvistar osv, sam-
manvägts på ett angivet sätt. Stämmer inte detta överens
med kundens krav kan man komma överens om en annan
sammanvägning.

Blå boken

Enligt reglerna i Blå boken sorteras virket i tre sorter A, B
resp. C, där sort A motsvarar den högsta kvaliteten, vilken
är att betrakta som virke till högklassiga snickerier och
synliga beklädnader. Sorten A kan underindelas i sorterna
A1–A4. Sort B är den vanligaste kvaliteten i byggandet
medan sort C, utskott, används i t.ex. emballage. Normalt
faller ungefär lika stor mängd virke i sorterna A, B och C.

I de olika sorterna har parametrarna, kvistar osv, sam-
manvägts på ett sätt som anges i tabellform. Stämmer inte
detta överens med kundens krav kan man komma överens
om en annan sammanvägning, s.k. sortmix.

Sorterna i Blå boken har reviderats från den Gröna bo-
ken och anpassats till dagens sorteringspraxis. Anpass-
ningen har inneburit en viss skärpning. För praktisk an-
vändning kan följande jämförelser gälla:

– Sort I–IV motsvarar sort A
– Sort V motsvarar sort B
– Sort VI motsvarar sort C.

Europeisk sortering

I den kommande europeisk sorteringen kan träslagen gran
och furu komma att bli sorterade enligt olika regler. Sor-
terna kan komma att kallas G2 resp G4. G står för grade,
sortering. 2 resp. 4 står för 2-sidig resp. 4-sidig sortering.
Sortbeteckningar kommer sedan att följas av en siffra som
anger virkets kvalitet, 1–4, med 1 som högsta kvalitet. En
sort kan då få beteckningen G2-2 vilket innebär en 2-sidig
visuell sortering av virke i näst högsta klass.

Hållfasthetssortering

För virke till bärande konstruktioner används konstruk-
tionsvirke som sorteras visuellt eller maskinellt. Reglerna
för sortering revideras och äldre och nya regler kommer
under en övergångsperiod att gälla parallellt.

De äldre visuella sorteringsreglerna, T-virkesreglerna,
kommer på sikt att ersättas av nordiska sorteringsregler
SS 2301 20, ibland benämnt INSTA 142. I BKR gäller båda
sorteringarna parallellt. Vid visuell sortering beaktas så-
dana faktorer som påverkar hållfastheten – i första hand
kvistar. Men dessutom snedfibrighet, färg, svampangrepp,
växt, sprickor och hål samt form.

För bedömning av kvistarnas betydelse för hållfasthe-
ten finns i sorteringsreglerna mätregler som anger hur
kvistarnas storlek skall mätas och hur de skall bedömas:

– storlek i förhållande till dimension hos virket
– placering kantsida/flatsida
– placering i virkets längdriktning.

Virket sorterat enligt T-virkesreglerna märks med boksta-
ven T åtföljt av en siffra som anger hållfastheten, t.ex. T24.
För att sortera T-virke krävs särskild utbildning och efter
godkänd utbildning får sorteraren ett personligt certifikat.

Virke sorterat enligt INSTA 142 märks med hållfast-
hetsklass, K30-K12, och sorteringsklass T0-T3, tex K24-
T2. För sorteringen ansvarar det sorterande företaget.

Till den lägsta kvaliteten på konstruktionsvirke, K12,
hänförs virke, utöver sort K12-T0 enligt INSTA 142, sort
K12 visuellt sorterat enligt standard SS 2301 30 samt
handelssorterat virke i sort B under förutsättning att vir-
ket inte har större flatböj än 5 mm på en sträcka av 2 m.

Vid maskinell hållfasthetssortering bestäms en fysika-
lisk egenskap som är  kopplad till hållfastheten, t.ex. statisk
eller dynamisk elasticitetsmodul. I vissa maskiner kombi-
neras olika mätningar. Den vanligaste sorteringen är ett
icke förstörande böjprov, varvid utböjningen vid påförd
last mäts.

Enligt de äldre visuella sorteringsreglerna märks virket
med bokstaven T åtföljt av en siffra som anger hållfasthe-
ten och bostaven M som anger att virket är maskinellt sor-
terat, t.ex. T24M. Denna sortering kommer på sikt att er-
sättas av sortering enligt SS-EN 519. Virke sorterat enligt
denna standard märks med både europeisk hållfasthets-
klass enligt SS-EN 338 och svensk hållfasthetsklass enligt
BKR samt bokstaven M för att ange att virket är maskinellt
sorterat, t.ex. C24-K24-M

Konstruktionsvirke sorterat enligt dessa olika metoder
hänförs i BKR till olika hållfasthetsklasser K35 – K12.

Karakteristiska grundvärden för beräkning av bärför-
måga och styvhet anges i gällande normer, BKR avsnitt
5:23.

Fingerskarvat konstruktionsvirke

Till konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna K35 – K12
hänförs fingerskarvat konstruktionsvirke  som tillverkas,
kontrolleras och märks enligt  SS-EN 385 och som märks
enligt Statens Planverks godkännanderegler (1975:7)
”Fingerskarvat konstruktionsvirke”.

Fingerskarvat virke enligt ovan får enligt BKR 5:51 an-
vändas i en bärande konstruktion om brott i en enskild
fingerskarv inte medför sammanstörtning av väsentliga
delar av konstruktionen i övrigt. Tätt liggande bjälkar
anges som exempel. Samtidigt bör man använda finger-
skarvat virke med omsorg i konstruktioner med stor risk
för allvariga personskador, säkerhetsklass 3.

Fingerskarvat konstruktionsvirke bör inte användas i
arbetsställningar eller i andra konstruktioner utsatta för
slag- eller stötbelastning.

Att läsa:

Instruktion för sortering och märkning av T-virke; T-virkesföreningen.

Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke, SBN Godkännande-
regler, PFS 1978:3; Statens Planverk, Stockholm 1978

Sortering av sågat virke av furu och gran, 5:e upplagan; AB Svensk
Trävarurutidning, Stockholm 1982, ”Gröna Boken”

Nordiskt trä, Sorteringsregler för sågat virke av furu och gran; Arbor
Publishing AB, Stockholm1994, ”Blå Boken”

Fingerskarvat konstruktionsvirke; Statens Planverks (Boverkets)
godkännanderegler (1975:7)

Tabell 3. Visuell sortering av konstruktionsvirke

Hållfasthetsklass K30 K24 K18 K12

Visuell sortering enligt
T-virkesreglerna T30 T24 T18

Visuell sortering enligt
Nordiskt Trä Sort B

Visuell sortering enligt K-12
SS 23 01 30

Visuell sortering enligt
SS 23 01 20 K30–T3 K24–T2 K18–T1 K12–T0

Visuell sortering enligt
Nordiskt Trä Sort B

Visuell sortering enligt K-12
SS 23 01 30

Tabell 4. Maskinell sortering av konstruktionsvirke

Hållfasthetskl. K35 K30 K24 K18

PFS 1978:3 T30M T24M T18M

SS-EN 338 C35-K35-M C30-K30-M C24-K24-M C18-K18-M

De gråtonade raderna markerar de äldre regler som kommer att upp-
höra att gälla efter en övergångstid.
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Tabell 5. Tvärsnittsmått enligt svensk standard
(SS 23 27 11 sågat virke och SS 23 27 12 hyvlat virke)

Sågat virke Råhyvlat virke Hyvlat virke
Fyra ohyvlade sidor En ohyvlad sida Fyra hyvlade sidor

Tjocklek Bredd Tjocklek Bredd Tjocklek Bredd

12 10 9
16 14 13

19 17 16

22 20 19

25 25 23 22 22 22

32 32 30 28 28 28

38 38 36 34 34 34

50 50 48 45 45 45

63 63 61 58 58 58

75 75 73 70 70 70

100 100 98 95 95 95

115 110 110

125 120 120

150 145 145

175 170 170

200 195 195

225 220 220

Observera att alla dimensioner inte lagerhålls hos sågverk och bygg-
varuhandlare.

Mått

Nominellt mått gäller för ohyvlat virke vid fuktkvoten
20% och för hyvlat virke vid 17%.

För ohyvlat virke får högst 10% av levererat antal
virkesstycken med mått tom. 99 mm underskridas med
1 mm och för mått över 100 mm med 2 mm.

För hyvlat virke är tillåten måttavvikelse ±  0,5 mm vid
mått tom. 99 mm , ±  1 mm vid mått över 99 mm.

Virket kapas vanligen i de standardiserade längderna
1800, 2100, 2400 … 5400 mm, dvs. multiplar av 300 mm
mellan 1800 och 5400 mm. Normalt lagerhålls hos sågverk
och byggvaruhandlare längder upp emot fem meter, större
längder och exaktkapade längder kan beställas. Virket är
då ofta fingerskarvat.

Ytstrukturer

Vid sågning uppkommer olika strukturer på träytan.
Strukturen kan variera från sågverk till sågverk och från
tid till annan. Typ av sågutrustning avgör. Ytstrukturen
skiljer sig mellan virke som är sågat ur rå, ibland frusen
stock i sågverket, s.k. råsågat virke, och virke som är sågat
ur torrt virke, s.k. torrkluvet virke. Sågytor som erhålls i
sågverket kallas ibland orginalsågade ytor medan de som
erhålls senare i processen ofta kallas klyvytor.

Gränserna mellan benämningarna är i praktiken inte klart av-
gränsade. De varierar mellan sågverk och byggvaruhandel och
lokalt över landet.
Sparrar är virke med ingen eller högst 25 mm skillnad mellan
tjcklek och bredd. Ordet sparre används ibland felaktigt som
benämning av takregel, en bärande regel i takets fallriktning.

Tvärsnittsmått för sågat virke

25 38 50 75 100 125 150 175 200 225Bredd (mm)

16
19

22

25

32

38

44

47

50

63

75

100

Tjocklek (mm)

Tvärsnittsmått för hyvlat virke

9
12/13
15/16
18/19

21/22

28

33/34

45

70

Tjocklek (mm)

21/22

33/34

45 70 95 120 145 170 195 220Bredd (mm)

Läkt

Bräder

Reglar

Plankor

Bjälkar och sparrar

Strukturen på en ramsågad yta uppnås genom att ett
kraftigt sågblad drivs vinkelrätt mot stockens matning.
När bladet vänder uppkommer en liten markering på trä-
ytan. Ramsågning används endast i ca 15% av produktio-
nen och metoden är i avtagande.

En cirkelsågad yta, klingsågad yta, får sin karaktär av en
klinga som ger svagt svängda spår över träytan. I moderna
sågverk förekommer sågning med s.k. mötande klingor
vilket ger två cirkelmönster på ytan och en ibland synlig
”söm” mellan cirkelmönstren. Cirkelsågning är den vanli-
gaste sågtekniken.

En bandsågad yta erhålls i bandsågar och ytan liknar en
ramsågad yta, men är oftast betydligt slätare. Bandsågning
är en vanlig sågteknik.

En reducerad yta erhålls genom reducering, en form av
maskinfräsning. Den gav tidigare en grov flisig ytan, men
maskinutrustningen har utvecklats så att mycket släta ytor
numera kan förekomma. Den reducerade ytan förekom-
mer sällan i handelsledet utan produkterna hyvlas ofta i
samband med förädling.

En finsågad yta erhålls genom sågning av torrt virke of-
tast i samband med hyvling. Den finsågade ytan kan vara
cirkelsågad eller bandsågad.

En hyvlad yta är en slät yta som uppnås genom att skar-
pa skärverktyg bearbetar ytan med en hög hastighet.

En annan metod som är under stark utveckling och
som kan ge olika ytstruktur är maskinputsning.

Ramsågad yta Cirkelsågad yta Bandsågad yta Reducerad yta

Ytstrukturen hos råsågat virke. Strukturen
är något överdriven pga. skuggornas effekt.
Varje bräda är 100 mm bred.



14 Att välja trä Att välja trä 15

Tabell 6. Virkesåtgång (exkl. spill)

Ohyvlat virke Planhyvlat virke Spontat virke
Tjocklek 13–23 mm Tjocklek 28–45 mm

Bredd lm/m2 Bredd lm/m2 Täckande lm/m2 Täckande lm/m2

bredd bredd

50 20,00 45 22,22 38 26,32 37 27,03

63 15,87 58 17,24 51 19,61 50 20,00

75 13,33 70 14,29 63 15,87 62 16,13

100 10,00 95 10,53 88 11,36 87 11,49

125 8,00 120 8,33 113 8,85 112 8,93

150 6,67 145 6,90 138 7,25 137 7,30

175 5,71 170 5,88 163 6,13 162 6,17

200 5,00 195 5,13 188 5,32 187 5,35

225 4,44 220 4,55 213 4,69 212 4,72

Exempel: En väggyta på 10 m2 ska kläs med en spontad panel som har en täckande bredd av 88 mm.
Åtgången blir 11,36 lm/m2, dvs. 10x11,36 = 113,6 lm.

Virkessortiment

Byggvaruhandeln har ett rikt sortiment av virkesdimen-
sioner och kvaliteter. Idag efterfrågas främst hyvlade di-
mensioner.

De dimensioner och profiler som redovisas på följande
sidor är de vanligaste. Utöver dessa kan byggvaruhandlar-
na ha andra dimensioner och speciella profiltyper.

Mått anges i millimeter tjocklek x bredd.
Spontat virke och profilerade lister benämns i handels-

ledet med totala bredden. I svensk standard anges för dessa
varor i stället täckande bredd. Råspont 23 x 95 mm i han-
delsledet kallas således i svensk standard 23 x 88 mm.

Täckande bredd och åtgång, för ohyvlat, hyvlat respek-
tive spontat virke, redovisas i tabell 6.

Panelbräder kan ha urfrästa spår på undersidan för att
motverka kupning, skevhet och sprickbildning.

Spontat virke, t.ex. råspont eller panelbräder kan vara
ändspontade, dvs. spontade både på längd- och kort-
sidorna.

a

b

38 x 75
100
125
150

50 x 50
75

100
125
150
175
200

75 x 75
150
200

100 x 100
125 x 125
150 x 150

Hyvlat virke
Benämns ofta dimensions-
hyvlat virke, dvs. virke som
hyvlats för att erhålla ett
visst tvärsnittsmått. Har
utseendemässigt en lägre
kvalitet än planhyvlat virke
och används företrädesvis
för inbyggnad.

Fyra hyvlade sidor
a x b

22 x 45
70
95

120
145
170
195

28 x 70
95

34 x 45
70
95

120
145

45 x 45
70
95

120
145
170
195
220

70 x 70
95 x 95

a

b

Sågat virke
Fyra sågade sidor

a x b
12 x 25

38
50

19 x 25
50
75

100
125

25 x 25
38
50
75

100
125
150

a

b
a

b
a

b

a

b

a

b

a

b

Gjutlist
En sågad sida
Tre hyvlade sidor

a x b
10 x 70
17 x 70

Gjutlist trekantlist
Sågad
Tre hyvlade sidor

a x b
25 x 25
50 x 50
75 x 75

Tralläkt
Fyra hyvlade sidor
Två rundade kanter

a x b
16 x 45

70
22 x 45

70
95

120

Planhyvlat virke
Har utseendemässigt
en högre kvalitet än
hyvlat (dimensions-
hyvlat) virke och an-
vänds invändigt företrä-
desvis för synliga ytor.

Fyra hyvlade sidor

a x b
9 x 22

28
34
45
70
95

16 x 22
28
34
45
70
95

120
145

22 x 22
28
34
45
70
95

120
145
170
195

28 x 70
95

34 x 34
45
70
95

120
145

45 x 45
70
95

120
145

Råspont
En sågad sida
Tre hyvlade sidor

a x b
17 x 95

120
23 x 95

120
145

Slätspont
Slätspont förekommer
med eller utan under-
fog, se ordlistan.
Fyra hyvlade sidor

a x b
22 x 95

120
28 x 95

120
145

34 x 95
120
145

Hyvlad
Tre hyvlade sidor

a x b
16 x 16
22 x 22

28 x 95
120

34 x 95
120

45 x 95
120
145
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Ytterpanelbräder
Panel med minst en ohyvlad sida används vanligen som ytterpanel, eftersom yt-
behandlingen får bättre fäste på en ohyvlad yta, se avsnittet Ytbehandling. Bred-
den på bräderna varierar beroende på om kantsidorna är hyvlade eller inte.

a

b

Ytterpanelbräda
Sågad sida

22 x 45/50
70/75

95/100
120/125

22 x 145/150
170/175
195/200

a x b
16 x 70/75

95/100
120/125
145/150

a

b

Spontad ytterpanel
En sågad sida, kombi-
neras vanligen med
lockläkt
Tre hyvlade sidor

a x b
22 x 120

145

b

a

Lockläkt
En sågad sida
Tre hyvlade sidor

a x b
16 x 34

45

a

b

Falsad spårpanel
med fasade kanter
En sågad sida
Tre hyvlade sidor

a x b
22 x 120

145

a

b

Enkelfasspont
En sågad sida
Tre hyvlade sidor

a x b
16 x 95

120
22 x 95

120
145

a

b

Dubbelfasspont
Tre eller fyra hyvlade
sidor

a x b
9 x 45

70
16 x 70

95
120

22 x 95
120
145

a

b

Spontad spårpanel
med fasade kanter
Tre eller fyra hyvlade
sidor

a x b
22 x 85

105
130

a

b

Stockpanel
Fyra hyvlad sidor

a x b
22 x 120
28 x 145

a

b

Fjällpanel
En sågad sida

a x b
16 x 120
22 x 120

145

Invändiga panelbräder

Spårpanel med
fasade kanter
Fyra hyvlade sidor

a x b
9 x 70

13 x 70
95

120
16 x 70

95
120

22 x 95
120

a

b

Pärlspont
Fyra hyvlade sidor

a x b
13 x 95
16 x 95

a

b

b

a

Exempel på panel i
allmogestil
Fyra hyvlade sidor

a x b
13 x 95

120
145

16 x 95
120
145

a

b

Spårpanel med
raka kanter
Fyra hyvlade sidor

a x b
13 x 70

95
120

16 x 70
95

120
22 x 95

120
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Lister

Klackfoder

a x b
21 x 44

57

a

b

b

a

Sockellist
Finns ofta även laserad
och/eller vitmålad

a x b
12 x 44

57
70
95

Skugglist 21

a x b
21 x 33

a

b

Skugglist 33

a x b
33 x 44 a

b

Skugglist 43

a x b
21 x 44

Hålkälslist

a x b
15 x 33

44
70

21 x 33
44
70

b
a

Smyglist

a x b
8 x 15

21
27
33
44

a

b

Foglist med två
rundade kanter

a x b
6 x 15

21
27
33

8 x 21
27
33
44

b

a

Trekantlist

a x b
15 x 15
20 x 20
27 x 27
33 x 33
44 x 44

ba

Kvartslist

a x b
8 x 8

10 x 10
12 x 12
15 x 15
21 x 21

ba

Hörnlist

a x b
21 x 21
27 x 27
33 x 33
44 x 44

b a

Rundstav

Diameter
8

10
12
15
21
27
33
44

a

b

Liksidig foderlist
Finns ofta även laserad
och/eller vitmålad

a x b
12 x 44

57
70

15 x 57
70

a

b
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Räckesöverliggare
34 x 95 mm,

hyvlad, sort III/IV,
impregnerat klass A eller AB.

Spjälor
22 x 95 mm,

finsågad, sort III/IV,
ev impregnerad i klass AB.

Bjälkar
45 x 220 mm,

hyvlat konstruktionsvirke,
c 0,6 m.

Staketbräder
22 x 120–145 mm,

sort III/IV, finsågad yta,
gran, ev impregnerad klass AB.

Överliggare
45 x 95–145 mm,

hyvlad, sort III/IV,
ev impregnerad i klass AB.

Tvärreglar
45 x 95 mm,

hyvlad, sort V,
impregnerad klass A eller AB.

Stolpar
45 x 95–145 mm,

hyvlad, sort V,
impregnerad klass A,

c 1,2 m.

Bygga i trä
Exempel på dimensioner och kvaliteter (mått i mm)

Vindskivor
22 x 120–145 mm,

sort III/IV, finsågad yta, gran.

Vattbräda
22 x 120–145 mm,

sort III/IV,
finsågad yta, gran,

ev impregnerad i klass AB.

Takstolar
Hyvlat K-virke, c 1,2 m.

enligt ritning.

Tralläkt
22 x 95–120 mm,

hyvlad, sort III/IV,
impregnerad i klass AB.

Hammarband
45 x 95–120 mm,
hyvlat konstruktions-
virke.

Golvträ
28 x 95–145 mm,
slätspont, sort III/IV,
täckande bredd 88–
138 mm.

Innerväggspanel
16 x 70–120 mm,
profilhyvlad, sort III/IV.

Syll (undre syll)
45 x 95–145 mm,
hyvlad, sort V,
ev. impregnerad i
klass A eller AB.

Golvbjälkar
45–70 x 195–220 mm,
hyvlat konstruktions-
virke, c 0,6 m enl
ritning.

Foder
22 x 120–145 mm,
sort III/IV,
finsågad yta, gran.

Knutbräder
22 x 120–145 mm,
finsågad, sort III/IV gran.

Ytterpanel
Bottenbräder:
22 x 145–170 mm,
finsågad, sort III/IV, gran.
Lockbräder:
22x95–120 mm,
finsågad, sort III/IV, gran.

Yttertrappa
50 x 150 mm,
ohyvlad, sort III/IV,
impregnerad i klass AB.

Ströläkt
25 x 25 mm,
ohyvlad, sort V,
ev impregnerad i klass AB.

Bärläkt
25 x 38 mm,
ohyvlad, sort V.

Underlagstak
17 x 95 mm,
råspont, sort V,
täckande bredd 88 mm.

Väggreglar
45 x 95–145 mm,

c 0,6 m, hyvlat
konstruktionsvirke.

Spikreglar
45 x 45 el. 34x45 mm,

hyvlad, sort V.

Nockbräda
45 x 120–145 mm,

hyvlad, sort V.
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Trä och fukt

Trä kan avge och ta upp fukt ur luften. Mängden fukt i trä
– fuktkvoten – uttrycks i procent och anger kvoten av fukt-
ens vikt och träets vikt i torrt tillstånd.

Flertalet av träets egenskaper är starkt beroende av
fuktkvoten. För att underlätta vidare bearbetning och be-
handling samt för att undvika olämplig krympning eller
svällning i den slutliga konstruktionen eller för att förhin-
dra svampangrepp o.d., ska fuktkvoten vara anpassad till
aktuella klimatet.

Fuktkvoten i rått virke är i splinten över 100% och ca
40–50% i kärnan. Vid torkning avgår först det fria vattnet i
fibrernas cellhålighet. Därefter, när fuktkvoten når fiber-
mättnadsgränsen, vid fuktkvoten ca 25–30%, börjar fuk-
ten i cellväggarna att lämna virket. Detta senare medför
bl.a. att träet börjar krympa.

Träets fuktrörelser

Rörelser i trä vid torkning från fibermättnadsgränsen
till absolut torrt trä

Tangentiell riktning, längs årsringarna ca 8%

Radiell riktning, tvärs årsringarna ca 4%

Fiberriktning, i stammens längdriktning ca 0,3%

Volymändring ca 12%

Krympningen blir hälften så stor om brädan är utsågad
i radiell riktning.

Träets fuktrörelse är relativt långsam, särskilt vid större
dimensioner. Det tar t.ex. mer än ett år för att en tjock tim-
mervägg ska anpassa sig till omgivande klimat.

Förmågan att ta upp vatten är olika för gran och furu.
Gran tar upp vatten långsamt både i kärna och splint. Furu
har stor skillnad i vattenupptagningsförmåga mellan
kärna och splint. Kärnan hos furu har ungefär samma för-
måga att ta upp vatten som gran medan splinten hos furu
tar upp vatten flera gånger snabbare. Därför bör virke som
används utvändigt i första hand vara gran som i utvändig
panel eller ren furukärna som i fönster.

Leveransfuktkvoten för virke är normalt ca 18–20%.
Det finns en standard, SS23 2740, som omfattar fukt-
klasser avsedda att tillämpas för speciella ändamål, se ta-
bell 9. Eftersom träet strävar efter att nå jämvikt med luf-
tens temperatur och dess relativa fuktighet kommer fukt-
kvoten att ändras i riktning mot den s.k. jämviktsfukt-
kvoten. Virke som byggs in bör ha en fuktkvot som så nära
som möjligt överensstämmer med jämviktsfuktkvoten i
den färdiga konstruktionen. Då undviks större fuktrörel-
ser och andra olägenheter.

Virke som byggs in skall ha en fuktkvot under 20% för
att det inte skall riskera mikrobiologiska angrepp, blånad,
röta eller mögel.

Mikroorganismer

Vid sortering av virket tas hänsyn till förekomsten av olika
slags mikrobiella angrepp.

Blånad är svampar som växer in i veden och påverkar
virket så att vatten har lättare att tränga in. I första hand är
det splinten hos furu som angrips. Blånat virke ska inte
användas i utvändigt virke t.ex. ytterpaneler. Blånad på-
verkar inte hållfastheten. Blånadssvampar etablerar sig på
stock eller virke som lagras på olämpligt sätt.

Mögel är svampar som växer på virkesytan. Missfärg-
ningen kan hyvlas eller borstas bort och påverkar inte håll-
fastheten. Mögel uppkommer på virke som lagras på
olämpligt sätt.

Röta är svampar som växer in i veden och bryter ned
cellerna eller bindningen mellan cellerna. Rötskadat trä
har nedsatt hållfasthet. Röta kan uppstå om fuktkvoten är
över 30% och omgivningens temperatur är 00–400C.

Relativ fuktighet

Luftens innehåll av vattenånga, ånghalt, anges i g/m3 och
varierar över året. Ånghalten i luften utomhus är högst på
sommaren och lägst på vintern.

Den relativa fuktigheten anges i procent och är aktuell
ånghalt i förhållande till mättnadsånghalten, som är den
största mängd vattenånga luften kan innehålla vid en viss
temperatur.

Den relativa luftfuktigheten i luften inomhus i upp-
värmda rum är högst på sommaren, av storleksordningen
60% och lägst på vintern, ca 30%.

Fuktkvoten hos trä anpassar sig till omgivningens rela-
tiva fuktighet. Fuktkvoten hos trä inomhus är normalt
mellan 6 och 20% under året.

Tabell 7. Benämningar på olika fuktkvotsnivåer

Ugnstorrt, möbeltorrt 6–10%

Rumstorrt, snickeritorrt 10–15%

Limningstorrt 14%

Hyvlingstorrt 15–19%

Lufttorrt 15–23%Krympningen hos en kub med
sidan 100 mm vid torkning från
20% till 10% fuktkvot.

Vattenupptagningen hos trä är störst i
fiberriktningen och minst i snittytor
vinkelräta mot årsringarna. Siffrorna
anger proportionerna mellan upptag-
ningen i de olika riktningarna.
Därför är det viktigt att förhindra änd-
trä att ta upp fukt. Det är viktigt att yt-
behandla ändträet med träskyddsolja,
alkyd- eller linoljefärg.

De genomsnittliga rörelserna (krympning och svällning )
är i tangentiell riktning ca 3‰ per procentenhets föränd-
ring i fuktkvoten.

Exempel: En golvbräda med bredden 95 mm och fukt-
kvoten 17% läggs in i ett utrymme, med ett klimat mot-
svarande träets jämviktsfuktkvot 10%. Fuktkvotens för-
ändring 17 – 10 = 7 procentenheter. Brädan krymper 7 x
0,003 x 95 mm = 2,0 mm som mest i bredd.

Att läsa:

Torkat trä – hur man ställer rätt krav; Trätek 1998.

2

100–2 mm

100–1m
m

100–0,1 mm

20

1

Tabell 8. Genomsnittliga värden på fuktkvoten i trä

Träfasader 14–18%

Trä i konstruktioner klimatklass 2 <14%

Trä i konstruktioner klimatklass 1 <11%

Trä i konstruktioner klimatklass 0 < 8%

Trä inomhus med permanent uppvärmning 5–10%

Tabell 9. Normerade fuktkvotsgränser

Virke vid inbyggnad max 20%

Brädgolv 8–12%

Träfönster enligt SS 81 81 04 12 ± 2%

Tabell 10. Fuktkvotsklasser enligt svensk standard (SS 23 27 40)
och exempel på användningsområden för virke i respektive klass

Fuktkvotsklass Fuktkvot Användningsområde

8 6–9,5% Brädgolv
Möbler
Inredningar

12 9–14% Innerpaneler
Limträ
Innertrappor
Fönster och dörrar

18 12–22% Ytterpaneler
Konstruktionsvirke
Övrigt byggvirke
Impregnerat virke

S ≤ 24% Virke som ska färdigtorkas
hos köparen

Standarden är i första hand avsedd att användas vid leverans till slut-
förbrukaren, t.ex. husbyggare eller möbeltillverkare.
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Tabell 11. Impregnerat trä – skyddsklasser och användningsområden

Impregnering enligt svensk standard (SS 05 61 10)

Träskyddsklass M A AB B

Användningsområde Trä i havsvatten Trä i kontakt med mark Trä ovan mark Endast för färdigbearbetade
Trä i konstruktioner där snickerier ovan mark
personsäkerheten kräver
att dessa inte försvagas.
Trä som är svårutbytbart
efter inbyggnad i fuktig miljö.

Restriktioner beträffande Alla träskyddsmedel Får innehålla arsenik och Får inte innehålla arsenik Får inte innehålla arsenik
träskyddsmedel tillåtna, dvs. även kreosot, krom. Kreosot får endast eller krom.  eller krom.

användas för yrkesmässigt
bruk. Annan användning
tillåten först 30 år efter
impregnering. Ej virke till
bostadshus.

Rekommendationer 45 mm tjocklek el. grövre tunnare tjocklek än 45 mm.

Anmärkning. De flesta preparat i klass A och AB innehåller koppar-
haltiga salter. Dessa färgar trä grönt, varför man inte
kan skilja virke i klass A från virke i klass AB på färgen.

Efterbearbetning Bör undvikas* Bör undvikas* Bör undvikas* Skall undvikas

Märkning

* Kapytor doppas eller bestryks med träskyddsmedel/träskyddsolja.

Genom märkning med särskilda kvalitetskontrollmärken på virket eller leveranshandlingarna,
eller med anslag på försäljningsstället, framgår om virket är producerat enligt gällande standard.

Träskydd

Trä har under normala betingelser god beständighet. För
detta krävs att virket skyddas mot fukt. Träkonstruktioner
skall alltid utformas med tanke på ett fullgott byggnads-
tekniskt fuktskydd. Förhöjt fuktinnehåll kan leda till olika
sorters biologiska angrepp, främst svampar men även bak-
terier och insekter. För att skydda stomvirke mot tillfällig
nedfuktning under byggnadstiden kan så kallat vaxat virke
användas.

Utöver byggnadstekniskt fuktskydd kan vid utsatta si-
tuationer virke med förhöjd beständighet behöva väljas,
träslag med hög naturlig beständighet eller trä med på ke-
misk väg förbättrad beständighet.

De yttre delarna av fönster görs av kärnvirke av furu
och syllar i äldre timmerhus gjordes av ek osv.

Kemisk förbättring av träets beständighet sker vanligen
i form av tryckimpregnering med fungicider eller insekti-
cider, impregneringsmedel.

I vissa miljöer kan träförstörande insekter t.ex. husbock
allvarligt skada träkonstruktioner. I de delar av landet, där
sådan risk förekommer, kan det vara lämpligt att i bärande
konstruktioner använda trä som tryckimpregnerats.

Med kemiskt behandlat impregnerat trä avses trä som i
en industriell process tryckimpregnerats för att erhålla en
lämplig upptagning och inträngning av träskyddsmedel.
Vid tryckimpregnering erhålls en djup inträngning av im-
pregneringsmedel, hela splintveden hos furu blir impreg-
nerad ända in till kärnveden. Efter tryckimpregnering med
saltbaserade impregneringsmedel sker en fixering av sal-
terna till virket. Fixeringen är tids- och temperaturberoen-
de och sker som ett sista steg i processen .

Vid tryckimpregnering används vanligen vattenburna
träskyddsmedel. Gemensamt för de i dag använda vatten-
burna impregneringsmedlen är att de innehåller koppar i
varierande mängd. Koppar är det ämne som ger tryck-
impregnerat trä den karakteristiska gröna färgtonen.

Impregnering sker även med lösningsmedelsburna,
ofta färglösa, träskyddsmedel som till största delen an-
vänds till snickeriprodukter som fönster, dörrar och träd-
gårdsmöbler. Denna typ av impregnering kallas ofta
vakuumimpregnering.

Doppning, besprutning eller bestrykning med impreg-
neringsmedel ger ett ytligt skydd och lämpar sig bäst för
trä som används där risken för biologiska angrepp är min-
dre. Dessa typer av behandlingar ger ett kortvarigare och
mindre beständigt skydd. Behandlingsintervallen varierar
från flera gånger per år till en gång vartannat år.

Strängare regler för träskyddsmedel

Medel som är avsedda för att skydda trä mot biologiska
angrepp skall vara registrerade hos Kemikalieinspektio-
nen, som bedömer medlen avseende miljö och effektivitet
samt föreskriver hur olika medel får användas och krav på
information.

Tryckimpregneringsmedel får endast användas för in-
dustriell hantering medan bestrykningsmedel får hante-
ras av var och en.

Reglerna för en del impregnerat virke har skärpts på
senare år. Syftet är att bland annat begränsa spridningen
av grundämnena krom, Cr, och arsenik, As. Användnings-
områdena för impregnerat virke som innehåller krom och
arsenik har, med några få undantag, begränsats till an-
vändning i kontakt med mark och vatten.

Information om impregnerat trä måste lämnas i sam-
band med försäljning, avseende producent, fixering, ingå-
ende impregneringsmedel, hantering samt för vilket än-
damål impregneringen skett. Ändamålet kan vara mark-
kontakt, ovan mark eller marint, vilket svarar mot klas-
serna NTR/A, NTR/AB respektive NTR/M. Samtliga
tryckimpregneringsmedel, som används i Sverige är god-
kända av Nordiska Träskyddsrådet, NTR, och Kemikalie-
inspektionen. Angående begränsning i användning och
informationsplikt se information från Svenska Träskydds-
föreningen: Tryckimpregnerat Trä och Ny rekommenda-
tion för impregnerat trä.

Egenskaper hos impregnerat trä

Egenskaperna hos impregnerat trä är i stort sett desamma
som hos oimpregnerat virke med undantag för beständig-
heten. Men vid impregnering med vattenburna medel får
splinten en fuktkvot på över 100% medan fuktkvoten hos
kärnvirket påverkas obetydligt. Detta gäller furu, det van-
ligaste träslaget i impregnerat virke. Impregnerat virke
kan ha hög fuktkvot vid försäljning. Vid utomhusanvänd-
ning har detta mindre betydelse, men impregnerat virke
som ska byggas in skall liksom oimpregnerat virke vara
torkat till fuktkvotsklass 18 eller lägre.

Bearbetning av impregnerat virke, t.ex. hyvling eller
klyvning, bör undvikas.

Avfall från impregnerat trä skall tas om hand i samråd
med den kommunala avfallshanteringen. Kemikalie-
inspektionen föreskriver deponering under kontrollerade

betingelser men ger även möjligheten till förbränning om
effektiv rökgasrening och säkert omhändertagande av as-
kan sker. Svenska Träskyddsföreningens skrift Handled-
ning för hantering av avfall och destruktion av tryck-
impregnerat trä kan användas som vägledning vid hante-
ring av avfall.

Impregnerat trä behöver från rötskyddssynpunkt inte
underhållas men behandling kan ske för att motverka

sprickbildning och för att förändra utseendet. För träd-
gårdsmöbler, lekredskap, trallgolv rekommenderas en år-
lig behandling med träskyddsolja.

Impregnerat trä går även bra att måla med laserande
eller täckande färgsystem. Sådan ytbehandling fordrar
samma regelbundna underhåll som ytbehandling av icke
impregnerat trä.
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Hantering och lagring

Kontrollera virkesleveranserna

Vid mottagning av en virkesleverans bör mottagaren kon-
trollera:

– kvantitet
– dimension
– kvalitet, t.ex. sort, märkning, synliga skador, intakt em-

ballage osv.
– fuktkvot genom stickprov med elektrisk fuktkvots-

mätare.

Tänk på följande vid mottagning av virke

– Förbered på byggplatsen lämpliga platser för virkes-
upplag. Asfalt eller grov makadam är bra underlag – då
är risken mindre att jord och smuts kan stänka upp på
virket. Markytan skall vara dränerad så att vatten inte
samlas under upplaget. Virke kan vid fuktig lagring an-
gripas av blånad och mögel.

– Se till att leveransfordonen kan komma fram och att
erforderlig hjälp och utrustning för lossningen finns.

– Se till att luft kan cirkulera runt om virkespaketen. Av-
ståndet mellan marken och virket bör vara minst 150
mm. Använd t.ex. järnvägssyllar eller lastpallar som
mellanlägg.

Täckning

Under en kort tid kan en presenning ligga direkt på virkes-
paketet, men se till att den inte räcker ända ner till marken.
Om virket lagras längre tid än en vecka bör man ventilera
mellan virke och presenning.

Ett tillfälligt virkesförråd, med täckning på två sidor
och lutande tak, kan göras med hjälp av träreglar och
presenningar.

Kontrollera fuktkvoten

Fuktkvoten bör kontrolleras stickprovsvis under byggti-
den med hjälp av en elektrisk fuktkvotsmätare. Kontrollen
kan ske vid mottagning och vid inbyggnad.

Träets fuktkvot får inte vara högre än 20%. Om den är
högre måste virket ges möjlighet att torka genom t.ex. an-
vändning av torkar.

Träprodukter

Hantering, lagring och byggande skall planeras med inriktning
mot torrt byggande.

Det är viktigt att virke hanteras rätt från leverans till dess
att det är inbyggt i det färdiga huset. Virke som är torkat på
sågverket levereras i s.k. klosslagda paket, dvs. att virkes-
stycken ligger tätt sammanpackade i paket som hålls sam-
man med stålband. För sammanhållningen finns s.k. bind-
strön inlagda på två-tre nivåer. Paketet är normalt skyddat
med en huv av väderskyddande material.

Ett paket med oskadat emballage är det bästa lagrings-
sättet för virke och skall inte brytas förrän omedelbart före
användningen. Om emballaget är skadat skall paketet bry-
tas och virket ges möjlighet att torka. Detta kan ske genom
att paketet ströas upp, dvs. ribbor placeras mellan varje la-
ger och så att luft kan cirkulera mellan virkena. Ett ströat
paket skall placeras luftigt och täckas som skydd mot ne-
derbörd.

Virke skall endast tillfälligt lagras på byggplatsen. Till-
fälliga upplag skall vara så utformade att virket skyddas
mot nederbörd, stark solstrålning och markfukt.

Det sågade virket från sågverket kan förädlas på olika sätt
genom t.ex. hyvling, profilering, limning, fingerskarvning
och impregnering. Allt fler produkter förädlas i sågverket
för sin slutanvändning. Med hänsyn till ändamålet torkas
virke till olika fuktkvotsklasser.

Trä kan användas för tillverkning av bärande element,
beklädnadsprodukter och snickerier. Trä utgör också en
viktig beståndsdel i skivmaterial, t.ex. plywood, träfiber-
skivor och spånskivor.

Virke för byggändamål

Virke till byggändamål kan indelas i följande kategorier:

– Byggvirke utgör merparten av virkesanvändningen i ett
trähus och byggs ofta in.

– Konstruktionsvirke används i bärande delar som det
ställs särskilda krav på i bärande avseende.

– Beklädnadsvirke in- och utvändiga paneler, golvträ,
planhyvlat virke samt lister.

– Formvirke används för formsättning av betongkon-
struktioner ytform, formreglar, bockryggar etc.

– Ställningsvirke används för tillfälliga konstruktioner.
– Virke till snickeriindustrin kommer till byggplatsen som

fönster, dörrar, inredning m.m.

Vanligen används gran med undantag för hyvlat bekläd-
nadsvirke, där furu dominerar.

Virkets måttnoggrannhet förbättras genom hyvling,
s.k. dimensionshyvling. För vissa produkter sker samtidigt
en profilering.

Virkets kvalitet specificeras med att handelssorterna
enligt ”Gröna boken” eller ”Blå boken” anges. I Hus AMA
rekommenderas vissa virkeskvaliteter.
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På senare år har en praxis för virkeskvaliteter till olika
ändamål utvecklats. Produkterna benämns efter använd-
ning och dimension, byggreglar 45 x 120 mm, formreglar
45 x 95 mm eller bärläkt 45 x 70 mm etc. Kvaliteten kan va-
riera något mellan olika leverantörer.

Byggvirke

Byggvirke svarar för mer än halva mängden trä i trähus. I
Hus AMA finns det föreskrifter för virkessorter, I–VI, till
olika ändamål. Utveckling och användning ställer delvis
annorlunda krav än de efter vilka traditionell sortering
sker. Det finns därför idag vissa skillnader på de kvaliteter
som anges i beskrivningar och de som allmänt används i
praktiken.

Till bärande delar av en träbyggnad används kvaliteter
som anges för konstruktionsvirke.

Till byggvirke används huvudsakligen hyvlade produk-
ter av gran. Dimensioner och kvaliteter är avpassade för
ändamålet. Råvaran sorteras fram ur sort V–VI. Produk-
terna benämns ofta efter användning och dimension, t.ex.
byggreglar 45 x 120 mm.

Konstruktionsvirke

Till bärande konstruktioner skall hållfasthetssorterat virke
användas. Sorteringen kan ske visuellt eller maskinellt i
olika klasser.

Konstruktionsvirke sorterat enligt olika metoder hän-
förs till olika hållfasthetsklasser K35–K12.

Fingerskarvat virke kan med vissa undantag användas
till bärande konstruktioner av konstruktionsvirke.

Beklädnadsvirke

Virke av högre kvaliteter används ofta till beklädnadspro-
dukter, speciellt om dessa skall ha synlig yta. Av tradition
används vanligen furu till invändiga ytor och gran till ut-
vändiga.

Panelbräder används till synliga beklädnader av väggar
och tak, såväl in- som utvändigt.

Till fasader används oftast panelbräder av gran. Som
utgångsmaterial används vanligen centrumutbyte. Virke
till ytterpanel bör vara lägst sort IV. Paneler med ohyvlad
utsida kan målas med de flesta färgsystem. Panel med
hyvlad utsida bör inte målas med t.ex. slamfärg. För att
utsidan skall bli fri från sprickor tas panelbräderna fram
genom s.k. torrklyvning, dvs. klyvningen sker efter det att
virket torkats. Klyvningen sker i bandsåg eller cirkelsåg i
samband med att profilen hyvlas.

Till paneler för invändigt bruk, väggar och tak, används
bräder i lägst sort IV, vanligen furu. Genom profilhyvling,

t.ex. spontning, falsning, fasning eller rundning, erhålls
många olika paneltyper. Ett stort antal profilhyvlade
panelbräder tillverkas med mått enligt SS23 28 13.

Planhyvlat virke och lister tillverkas i regel av furu i
lägst sort IV. Vissa profiler finns i lägst sort II. Som ut-
gångsmaterial används vanligen sidobräder.

Lister av massivt trä finns i en mängd olika typer. I
svensk standard SS23 28 12 indelas lister efter användning.
Två sorter förekommer, sort A föreskrivs om trälisten skall
ges en genomsynlig ytbehandling. I andra fall räcker det
att använda sort B.

Golvbeläggningar av massivt barrträ tillverkas främst
av furu. Kvalitet och utseende varierar mellan olika tillver-
kare. Golvbräder av slätspontat virke tillverkas i lägst sort
IV. Som utgångsmaterial används vanligen centrum-
utbyte, vilket medför att stråk av kärnvirke kommer att
synas i golvytan.

Det är viktigt att trägolv håller väl avpassad fuktkvot
och att de inte läggs in förrän klimatet i byggnaden mot-
svarar bruksstadiet. Detta för att undvika onödiga spän-
ningar eller springor i golvet. Bräder av golvkvalitet har
torkats till en fuktkvot av ca 8 procent.

Formvirke

Till formsättning av betongkonstruktioner används nor-
malt virke av utseendemässigt lägre kvalitet än till bygg-
virke. Det är vanligt att en sågad yta vänds mot betongen.

Ställningsvirke

Till ställningar används virke som i regel skall uppfylla
kraven för konstruktionsvirke. Begagnat virke får använ-
das.

Virke till snickeriindustrin

Snickeriindustrin använder virke till olika ändamål, t.ex.
fönster, dörrar, trappor och inredningar.

Vanligen används furu, dels på grund av dess goda möj-
lighet att bearbeta till hög ytkvalitet, dels på grund av
kärnvirkets beständighet i väderutsatta delar.

I snickeriindustrin genomgår det sågade virket en rad
processteg varvid möjligheten att undvika inverkan av stö-
rande fel är stor. De processteg som beskrivs kan äga rum
var som helst i kedjan från sågverk till snickeriindustrin.
Variationerna i processerna är stora. Det finns därför inte
något allmängiltigt koncept utan beroende på tradition,
maskinpark osv. är processen i varje enskilt fall ofta unik.

Virke till snickeriindustrin sågas vanligen i 50, 63 eller
75 mm tjocklek. Bredden kan vara 100 till 200 mm. Virket
till fönster tas som centrumutbyte för att virket skall få hög

andel kärnved. Ibland sågas virket kring märgen bort, s.k.
märgfångare.

De ursprungliga dimensionerna kan minskas genom
klyvning och spräckning. De kan också ökas genom sam-
manlimning av mindre dimensioner till större.

Limningstekniken används också för att uppnå hög
sprickfrihet vid t.ex. grova dimensioner. Genom samman-
limningen kan också formförändringar som krokighet,
skevhet osv. begränsas eller undvikas. Detta kan vara
mycket viktigt med hänsyn till fönsters eller dörrars funk-
tion, t.ex. täthet.

Virke till sammanlimmade produkter framställs ur så-
gat virke med mindre dimensioner. För att få kvistfritt
virke till den invändiga ytan på en fönsterpost kan t.ex. 25
mm tjocka kvistfria sidobräder användas.

Limning av fönstersnickerier kom i vanrykte under
1980-talet, men har genom förbättrad teknik åter blivit ac-
cepterad.

De ursprungliga längderna kapas upp i kortare stycken
till färdiga ämnen eller för vidareförädling. Denna kan be-
stå i fingerskarvning till stor längd och därefter uppkap-
ning till färdiga ämnen.

Med hänsyn till sammanfogningen i hörn vill man
undvika kvistar nära änden på ämnen. Detta ställer därför
särskilda krav vid längdkapningen.

Den råvara som vanligen levereras är O/S och eventu-
ellt sort V, sort A respektive B, vid sortering enligt Nordiskt
Trä. Virke med enbart friska kvistar är önskvärt, men
svarta kvistar accepteras. Kvistar i råvaran som inte kan
accepteras i den färdiga produkten, t.ex. lösa kvistar, kan
kapas bort eller repareras.

Träbaserade konstruktionselement

Många träprodukter för konstruktionsändamål framställs
av massivt trä som ofta limmas samman. Även andra trä-
produkter eller andra material, t.ex. metall, kan ingå. Lim-
ning av trä kan ske med många olika typer av lim och med
olika limtekniker.

Limträ och limmat konstruktionsvirke

Med limträ avses konstruktionselement uppbyggda av
minst fyra hoplimmade lameller, vanligtvis av gran och
betecknas med L. Motsvarande produkt med två eller tre
lameller kallas limmat konstruktionsvirke och betecknas
LK och förekommer främst i slankare pelare.

Såväl raka som böjda konstruktionselement kan tillver-
kas. Tvärsnittet är vanligen rektangulärt. Tvärsnittets
bredd och höjd begränsas av tillgänglig bredd hos virket

respektive tillgänglig maskinutrustning. Lamellerna
fingerskarvas i längsled. Elementens längd begränsas i för-
sta hand av transportmöjligheterna och av fabrikslokalens
storlek.

Limträ och limmat konstruktionsvirke tillverkas, kon-
trolleras och märks enligt regler utfärdade av Svensk
Limträkontroll 1997:1. Dessa regler stämmer i huvudsak
överens med kommande europeiska standarder.

Limträ tillverkas i hållfasthetsklasserna L40 och L30
samt limmat konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna
LK30. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga
och styvhet anges i BKR5:23 tabell b.

Vanligen lagerhålls följande dimensioner i längder upp till
15 m:

– 42 x 180, 42 x 225,
– 56 x 225, 56 x 270,
– 66 x 315, 90 x 225,
– 90 x 270, 90 x 315, 90 x 405,
– 115 x315, 115 x 405, 115 x 495 och 115 x 630 mm.

Pelare i limmat konstruktionsvirke LK30:

– 90 x 90 och 115 x 115 mm
Andra längder och tvärsnitt levereras efter beställning.

Fanérträ

Fanérträ är ett konstruktionsmaterial som är närbesläktat
med limträ. Ibland används den amerikanska beteck-
ningen LVL, Lamminated Veneer Lumber. Det tillverkas
industriellt i form av element med rektangulärt tvärsnitt.
Elementen används huvudsakligen som balkar i bärande
system. De är uppbyggda av ett stort antal sammanlim-
made fanér av furu eller gran med de flesta fanéren orien-
terade i elementets längdriktning.

Tjockleken är från 27 mm till 75 mm med 6 mm:s in-
tervall.

För användning och dimensionering hänvisas till till-
verkarens typgodkännande.

Lättreglar och lättbalkar

Inom lättbyggeriet har olika varianter av lättelement ut-
vecklats. Den vanligaste typen är en balk eller regel med
flänsar av konstruktionsvirke och liv av konstruktions-
board.
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Träbaserade ytelement

Vägg- och bjälklagselement av trä tillverkas på många
olika sätt. Konventionellt används massivt trä i form av
reglar eller balkar. Det är vanligt, särskilt inom småhus-
industrin, att någon form av lättelement används i stället
för massivt virke.

Träbaserade skivmaterial
Plywood
Skivor av plywood är normalt uppbyggda av ett ojämnt
antal sammanlimmade fanérlager, där lagren vanligtvis är
limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Generellt kan
fanéren i plywood vara av olika träslag, tjocklek och kvali-
tet.

De viktigaste träslagen vid tillverkning av plywood i
Sverige är furu och gran. Som ytfanér förekommer även
andra träslag, t.ex. björk, bok, ek samt tropiska träslag.

Plywood tillverkas i olika kvaliteter anpassade till olika
användningsområden. Konstruktionsplywood tillverkas
efter särskilda regler i hållfasthetsklasserna P40, P30 och
P20.

Plywood för beklädnadsändamål sorteras efter sär-
skilda regler.

Plywood används även för inklädnad av betongformar.
Formplywood är ytbelagd med ett plastskikt. Plastskiktets
tjocklek och hanteringen av skivorna avgör hur många
gånger de kan användas, normalt cirka 50 gjutningar.

Lamellbräder

Färdiga golvbeläggningar kan tillverkas av bräder eller ru-
tor i lamellkonstruktion som i regel består av tre skikt: ett
slitskikt av speciell faner, en kärna av trä eller spånskiva
samt ett bottenskikt. Bottenskiktet, ibland kallat spärr-
faner, har samma fiberriktning som slitskiktet.

Lamellgolv har tack vare denna uppbyggnad mindre
fuktrörelser än massiva trägolv. Lamellgolv är vanligen
lackerade på fabrik.

Träfiberskivor

Träfiberskivor – board – består av industriellt frilagda
träfibrer som filtas ihop och binds samman genom att de
naturliga fiberbindningarna i trä återbildas då skivan
varmpressas. Genom att variera presstrycket erhålls olika
typer av träfiberskivor. I regel behövs inga tillsatser av lim
vid tillverkning av konventionella träfiberskivor.

Sortimentet är stort. Det finns skivor i ett stort antal
tjocklekar, format och utföranden. Med hänsyn till densi-
teten indelas träfiberskivor i hårda, medelhårda och po-
rösa.

För konstruktionsändamål indelas träfiberskivor i håll-
fasthetsklasserna K50, K40, K35 och K15, varav K40 är
tillverkningsstandard.

Spånskivor

Spånskivor är uppbyggda av träspån och bindemedel. Vid
tillverkningen pressas de limbelagda spånen samman till
stora skivor. Bindemedlet i vanliga spånskivor är karba-
midlim, urealim. För fuktbeständiga spånskivor förstärks
limmet med melamin.

Det finns ändamålsanpassade skivor för golv, väggar,
innertak, underlagstak, möbler och inredningar.

För miljöer med hög fuktbelastning tillverkas mer
fuktresistenta spånskivor. De benämns ofta V313.

Svensktillverkade spånskivor innehåller låg halt av fri
formaldehyd. Emissionen av formaldehyd är vid normal
användning liten och skivorna uppfyller Kemikalieinspek-
tionens föreskrifter om formaldehyd i träbaserade skivor,
KIFS 1989:5.

OSB

OSB, Oriented Strand Board, är en ny produkt som kan
sägas vara ett mellanting mellan spånskiva och plywood.
Skivorna framställs genom sammanlimning av avlånga
träspån under tryck och värme. Spånen nära ytan ligger i
skivans längdriktning medan spånen i mittdelen ligger
vinkelrätt mot längdriktningen. Spånen kan vara av barr-
trä eller lövträ. Limmet kan vara PF, fenollim, MUPF,
melamin-urealim eller PMDI. fenol- och isocyanatlim.

Träullsplattor

Träullsplattor tillverkas av träull och cementpasta. Vid till-
verkningen packas den våta blandningen i formar varefter
den pressas till önskad tjocklek och härdas.

Plattorna används huvudsakligen som ljudabsorbe-
rande och värmeisolerande beklädnad i väggar och tak.

Till bärande ändamål tillverkas armerade takelement
av cementbunden träull. Armeringen utgörs av rundvirke.

Träbaserade värmeisoleringsmaterial

Trä har sedan lång tid använts som värmeisolerande fyll-
ning i träkonstruktioner. Äldre tiders fyllningar med såg-
spån eller kutterspån har många goda egenskaper, t.ex. att
materialet fungerar som en fuktbuffert på grund av träets
hygroskopiska egenskaper. Den nutida motsvarigheten till
sågspån och kutterspån är lösfyllnadsisolering av cellulo-
safibrer. Materialet har goda värmeisolerande egenskaper
och kan vara impregnerat mot brand eller svampangrepp.

Kemiskt behandlade träprodukter

Trä och träprodukter kan behandlas med olika kemiska
preparat för att ändra vissa egenskaper. Det finns metoder
för att påverka trämaterialets beständighet, hårdhet, form,
färg och fuktupptagning. Metoderna kan indelas i:

– kemisk behandling mot svampangrepp
– kemisk behandling mot insektsangrepp
– brandskyddsbehandling
– dimensionsstabilisering
– hårdgörning
– fuktavvisande behandling
– kemisk infärgning

Kemisk behandling mot svampangrepp

Se avsnitt Träskydd.

Kemisk behandling mot insektsangrepp

De preparat som för närvarande används till impregne-
ring i klass M, A och AB ger skydd mot insekter, t.ex. hus-
bock och strimmig trägnagare.

Brandskyddsbehandling

Förbränning av trä kan hämmas på kemisk väg med s.k.
flamskyddsmedel. De har betydelse främst för det tidiga
brandförloppet, dvs. tiden fram till övertändning av t.ex.
ett rum. Tiden till övertändning kan på så sätt förlängas. I
vissa fall kan övertändning helt förhindras.

Flamskyddsmedel kan tillsättas genom impregnering
eller bestrykning med t.ex. en färg. De vanligaste flam-
skyddsfärgerna sväller upp vid brand och isolerar därmed
träytan. Impregnering ger ofta ett varaktigt och tåligt
skydd.

Dimensionsstabilisering

Metoder som syftar till att reducera träets krympning och
svällning kallas dimensionsstabilisering. De används en-
dast i speciella tillämpningar, t.ex. i träskulpturer, för att
förhindra sprickbildning.

Hårdgörning

Hårdheten hos furu och gran är relativt låg jämfört med
t.ex. ek.

Trä kan hårdgöras genom komprimering eller genom
impregnering av träet med plastmonomerer som därefter
härdas. Vid komprimering pressas cellhåligheterna sam-
man och densiteten höjs.

Hårdgjort trä används inomhus till trägolv för att mot-
verka intryck och repor.

Fuktavvisande behandling

Trä kan ytbehandlas för att minska fuktupptagning och
motverka sprickbildning.

Ytbehandling med täckande färg omfattar i regel ett
system av olika behandlingar, vilka var och en har sin
funktion. Grundning har till uppgift att minska fukt-
upptagningen, stabilisera träytan och ge god vidhäftning
för nästa steg i behandlingssystemet.

Hydrofobering – vattenavvisande behandling – med
vax har utvecklats för massivt byggvirke.

Ytbehandling med träolja ger en tillfälligt vattenavvi-
sande effekt. Trä utomhus kan regelbundet behandlas med
träolja för att motverka uttorkning, vattenupptagning,
sprickbildning och missfärgning.

Kemisk infärgning

Infärgning av trä kallas ibland kemisk betsning. Järn-
vitriollösning ger träytan en brungrå till grå färg. Ytan lik-
nar gammalt åldrat trä och metoden används därför till
patinering av nytt trä t.ex. vid en restaurering.

Att läsa:

Träbyggnadshandbok, del 9 Material; H Gross och T Hansson,
Träinformation AB och Trätek, Stockholm 1991

Brandsskyddsmedel för träkonstruktioner; R Nussbaum och B Östman,
Trätek, Rapport I 8703022. Stockholm 1987

Kemikalieinspektionens föreskrifter om formaldehyd i träbaserade
skivor; Kemikalieinskeptionens författningssamling KIFS 1989:5,
Stockholm 1989
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Ytbehandling av utvändigt trä

Toppmålningen ska ge fasaden önskad kulör och hin-
dra nedbrytningen av det underliggande grundmålade
virket. Den kan bestå av en vattenburen eller lösnings-
medelsburen färg. De vattenburna är oftast av akrylattyp
eller består av en blandning av akrylat och alkydolja.
Lösningsmedelsburna toppfärger för fasader är av alkyd-
olje- eller linoljetyp.

Linoljefärg är uppbyggd av linolja och pigment. Lin-
oljan kan vara kallpressad linolja eller kokt linolja. För att
förbättra utomhusbeständigheten kan även linstandolja
tillsättas. Linoljefärg ger bra fuktskydd och gott fäste för
kommande behandlingar. Till grundning spädes färgen
med lösningsmedel. Färgen torkar genom oxidation, en
process som pågår i flera år.

Det från början blanka färgskiktet mattas med tiden.
Alltför tjocka färgskikt kan krackelera och flagna. Arbetet
bör ske vid varm och torr väderlek. Linoljefärg används till
allt trä utomhus, även hyvlade ytor, t.ex. fönster.

Linoljefärger bör inte övermålas med andra färger med
hänsyn till risken för blåsbildning, s.k. linoljeblåsor.

Alkydoljefärg är närbesläktad med linoljefärg men tor-
kar snabbare, har bättre glanshållning och hållbarhet.
Tjocka skikt kan bli hårda och spröda, vilket försvårar un-
derhållet. Alkydfärg är vanligen lösningsmedelsburen men
förekommer även vattenburen.

Akrylatfärg, akryl-latexfärg, är en vattenburen färg med
goda arbetstekniska egenskaper. Den är användarvänlig
men känslig för frost såväl vid lagring som användning,
+7˚C är nedre gräns. Hållbarheten hos färgskiktet anses
god som toppfärg.

Ett målningssystem med akrylatfärg som toppfärg
måste föregås av en fuktavvisande grundningsbehandling,
se täckfärger.

Den poriga ytstrukturen hos akrylatfärg gör att färgen
har större benägenhet att smutsas jämfört med linolje-
eller alkydoljefärg.

Träoljor är avsedda att användas på t.ex. trall för att ge
en vattenavvisande effekt. De innehåller ofta vaxer vilket
gör att träoljade ytor inte är lämpliga att måla över med
färg.

Val av ytbehandling

Färgtyperna har stora olikheter och olika färgsystem kan
därför inte kombineras fritt. Tabell 12 är avsedd som en
praktisk vägledning vid val av ytbehandling och under-
håll. Tabellen anger olika färgtypers relativa skydds-
egenskaper, användningsområden och kombinations-
möjligheter. Färgtillverkarens anvisningar ska noggrant
följas.

Trä ytbehandlas av olika skäl. Det kan vara fråga om att
försköna eller att skydda mot t.ex. väta.Ytskiktets hållbar-
het beror på olika faktorer, bl.a. ytskiktets typ och kvalitet,
appliceringssätt samt vilka påfrestningar ytskiktet utsätts
för.

Träunderlaget kan också påverka ytskiktets hållbarhet.
Färg fäster i allmänhet bättre på en ohyvlad, finsågad yta
än på en hyvlad, men det finns speciella grundfärger som
ger bra fäste även på hyvlade ytor. Fuktkvoten i virke som
ska målas bör vara högst 15%, gäller även för impregnerat
trä.

Täckande färg fäster bättre på en färsk, nytillverkad och
oexponerad träyta. Träytor, som fått stå ute i sol och regn
försvagas successivt, vilket försämrar vidhäftningen.

Det finns panelprodukter som är utvecklade med sikte
på att bilda bästa underlag för kommande målnings-
behandling. Dessa produkter har garanterat torra och
färska träytor för att bästa vidhäftning skall erhållas. Vi-
dare har panelerna grundats i samband med tillverkning-
en för att inte underlaget skall försämras i väntan på den
kommande målningsbehandlingen.

De vanligaste färgtyperna

För trä används flera olika färgsystem, som har olika upp-
byggnad och egenskaper. Vid en ommålning avgör den
gamla ytbehandlingen vilket ommålningssystem som kan
användas.

Slamfärg, t.ex. Falu rödfärg, ger god hållbarhet. Den ska
i första hand användas på ohyvlade, finsågade ytor. Slam-
färger på fasader kan färga av sig varför inte rekommende-
ras i offentliga miljöer

En slamfärg måste målas om med en slamfärg. Det går
inte att byta färgsystem -sprickbildning och nedbrytning
gör träytan olämplig som underlag för andra färgsystem.

De är vattenburna och därför miljövänliga. Underhål-
let kräver begränsad arbetsinsats.

Lasyrfärg har låg pigmenthalt varför trästrukturen
framträder mer eller mindre genom färgskiktet. Lasyr-
färger kräver ett ofta återkommande underhåll. För bästa
beständighet utomhus rekommenderas lösningsmedels-
buren lasyrfärg.

Täckfärger har hög pigmenthalt varför trästrukturen
inte framträder genom färgskiktet. En systemmålning
med täckfärg består av en grundning följd av toppmål-
ning. Grundningen ska i första hand minska virkets upp-
tagning av vatten. Den kan kompletteras av en behandling
med penetrerande grundolja. Grundning med lösnings-
medelsburna färger (grundolja + linolje- eller alkydolje-
färg) tränger bättre in i träet än vattenburna färger.
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Spik, skruv och byggbeslag

Spikning är det vanligaste sättet att sammanfoga trä i byg-
get. Det finns en mängd olika spiktyper och kvaliteter.
Skruv är lämpliga att använda i bärande konstruktioner
och när demonterbarheten är viktig. Byggbeslag används i
kombination med spik eller skruv och underlättar överfö-
ringen av krafter.

I utomhusanvändning skall spik, skruv och byggbeslag
vara rostskyddade. I speciellt fuktutsatta lägen rekommen-
deras rostfri spik och skruv.

Några spik- och skruvtyper

Trådspik

Trådspik är den vanligaste spiktypen fär byggnads- och
snickeriändamål, t.ex. regelverk, takstolar och byggnads-
ställningar.

Dyckert

Dyckert används där huvudet ska vara färsänkt, t.ex. vid
dold spikning. Lackerad dyckert finns till målade snicke-
rier.

Ankarspik

Runt kamgängat skaft, flat försänkt huvud. Används i
kombination med byggbeslag.

Borrskruv

Borrskruv monteras med skruvdragare och är självbor-
rande. Används vid montering av skivor.

Skruv

Skruv för träkonstruktioner kan vara cylindriska med
mutter eller koniska, de senare kallas ibland ”fransk trä-
skruv”. Skruv används vid kraftiga konstruktioner och för
att fästa metallbeslag. Kräver förborrade hål.

Tabell 12. Vägledning för val av färgtyper på utvändiga träunderlag

Skyddsgraden anges i fem klasser varav 5 är hög och 1 är låg.
Skyddsgraden kan variera med skikttjocklek, torrhalt, pigmenttyp mm.
Mekaniskt skydd motsvarar den relativa hållbarheten.

Kombinationsmöjligheterna anges med: ■ = lämplig, ■ = möjlig, ■ = olämplig.

Färgtyp/ Linolje- Alkydolje- Akrylat- Slam- Täck- Lasyr5 Träskydds- Petroleum- Trätjära8

ytbehandlingsmedel färg färg1 färg2 färg3 lasyr4 olja6 olja7

Skyddsgrad:
Fuktskydd 5 5 4–5 1 3–4 2–3 2–3 2–3 2–3

UV-skydd 5 9 5 9 5 9 4–5 3–4 2–3 1 1–2 2–3

Mek. skydd 4–5 5 4–5 2–3 3–4 2–3 1 1 1–2

Användningsområden Fasader Fasader Fasader Fasader Fasader Fasader Yttertrappor Endast Spåntak
Staket Staket Staket Staket Staket Staket Utegolv utvändigt Faltak
Plank Plank Plank Plank Plank Plank Badbryggor i träskyd- Fasader
Grindar Grindar Grindar Grindar Fönster Kryprum o.d. dande syfte
Fönster Fönster Fasaddetalj. Fönster Yttertrappor
Fasaddetalj. Fasaddetalj. Räcken Fasaddetalj. Utegolv
Räcken Räcken Räcken

Nymålning
Obehandlat, nytt ■ ■ ■ 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Obehandlat, ytåldrat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Saltimpregnerat, klass A ■ ■ ■ 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vakuumimpregnerat, klass B 13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kreosotimpregnerat, klass A 11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Underhåll
Tidigare målat, linoljefärg ■ ■ ■ 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tidigare målat, alkrydfärg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tidigare målat, alkrylatfärg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tidigare målat, slamfärg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tidigare målat, lasyrfärg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tidigare oljat, träskyddsolja ■ ■ ■ 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tidigare oljat, petroleumolja ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tjärbehandlat, trätjära ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Järnvitriolbehandlat ■ ■ ■ 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■

1) Till utvändiga träytor rekommenderas i första hand feta alkydfärger. Lösningsmedelsburen, men även vatten
2) Alkydoljemodifierad akrylatfärg kan förekomma. Vattenburen. Vid målning med akrylatfärg på tidigare obehandlat trä grundas med speciell alkydoljegrundfärg.

Risk för missfärgning på ljusa färgskikt. Målning på horisontella träytor avrådes.
3) Vanligen Falu Rödfärg, men andra pigment förekommer. Vattenburen. Endast på ohyvlade träytor. Linoljehalt högst 8% av den våta färgens vikt.
4) En vidareutveckling av den traditionella lasyrfärgen. Kan ha olika bindemedel t.ex. alkyd, akrylat eller alkyd + akrylat. Vattenburen eller lösningsmedelsburen.
5) Framhäver träets struktur och ådring. Olika bindemedel förekommer t.ex. alkyd, akrylat eller alkyd + akrylat. Vattenburen eller lösningsmedelsburen.

Träskyddslasyrer är registrerade hos Kemikalieinspektionen. Vissa fabrikat är godkända av SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut – med avseende på
rötskydd. Korta underhållsintervaller.

6) Kommersiella preparat är vanligen en kombination av olika torkande och icke torkande oljor samt fungicider. Relativt korta underhållsintervaller.
7) Olika benämningar förekommer, t.ex. kreosotolja eller mellanolja. Icke torkande. Stark lukt.
8) Olika kvaliteter förekommer. Torkar mycket långsamt. Stark lukt.
9) Gäller täckande färger.

10) Träytor skall grundas med penetrerande grundolja och därefter en strykning med alkydoljegrundfärg.
11) Kreosotimpregnerat trä får inte användas till husbyggnader på grund av svettning och stark lukt.
12) Underlaget ska vara fritt från stoft, smuts och fett. I tveksamma fall rekommenderas grundning med speciell alkydoljegrundfärg.
13) Förekommer i bl.a. fönster och trädgårdsmöbler av furu.

Några vanliga byggbeslag. Balksko till vänster överst, vinkelbeslag till
vänster nederst och till höger överst, stolpsko i mitten, spikningsplåt till
höger nederst.

Några typer av byggbeslag

Det finns ett tjugotal typer av byggbeslag. De är som regel
varmförzinkade och försedda med ett stort antal hål av-
sedda för spik, vanligen ankarspik, eller skruv.

Hur många spik eller skruv som behövs och vilka hål
som ska utnyttjas beror på vilka krafter som beslaget ska
överföra. Detta bestäms genom dimensionering eller i
enklare fall genom tillverkarnas information.
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Miljö

Miljöfrågor har blivit en drivande marknadskraft i såväl
Sverige som Europa. Miljöarbetet omfattar hela bygg-
området och alla aktörer, beställare, entreprenörer, projek-
törer och materialleverantörer.

Kretsloppstänkandet innebär att vi skall hushålla med
resurser och inte smutsa ner vår omgivning.

En handlingsplan har tagits fram för att miljöanpassa
byggsektorns verksamheter, produktutveckling, projekte-
ring, byggande, förvaltning, ändring och rivning. Målsätt-
ningen är att de mängder som lämnas på deponi skall vara
halverade år 2000.

Miljö kan definieras som yttre miljö, inre miljö och ar-
betsmiljö. Yttre miljö handlar om naturresurser, t.ex. råva-
ror, insatsmaterial samt energi. Det gäller också påverkan
på mark, luft och vatten. Byggvarudeklarationerna kom-
mer att behandla dessa frågor från materialsynpunkt.

Med inre miljö menas boende-/brukarmiljö. Den inre
miljön är mera komplex än den yttre och stora forskning-
sinsatser kommer att krävas innan området blir helt utrett.

Arbetsmiljön regleras genom lagstiftning.

Trä som miljövänligt byggmaterial

Frågor om den svenska skogen behandlas i avsnittet ”Från
skog till såg”.

I sågverket tas hela stocken till vara. Ungefär stockens
halva volym blir sågat virke. 35% blir flis och 9% sågspån.
Viss volymförlust uppkommer genom att virket krymper
vid torkning. Biprodukterna bark, flis och spån används
inom massa- och pappersindutrin, som råvara i träskivor
och som bränsle.

Vid tillverkningen av sågade trävaror förbrukas betyd-
ligt mindre energi än vid tillverkning av många andra
byggmaterial, t.ex. stål, aluminium och betong.

Torkningen av bräder och plank är det mest energikrä-
vande processteget, ca 350 kwh/m3 åtgår. Torkluften värms
upp främst genom eldning av bark och spån. I hela såg-
verksprocessen är ca 80% värmeenergi och 20% elenergi.

Trä och träprodukter är ett från kretsloppssynpunkt
riktigt material genom god beständighet och enkelhet i
återanvändning och återvinning. Trä är dessutom biolo-
giskt nedbrytbart. Begagnat trä kommer i framtiden att
spela en stor roll i Sveriges energiförsörjning.

Den växande skogen binder koldioxid vid fotosyntesen.
I den producerar de gröna växterna kolhydrater och syre,
O

2
, med hjälp av vatten och luftens koldioxid. Denna fri-

görs först när trä förbränns eller bryts ner biologiskt. Kol-
dioxiden kan då tas upp igen av den nya växande skogen.

Skogen är en förnyelsebar naturresurs och eftersom av-
verkningen är betydligt mindre än tillväxten varje år så blir
skogsförrådet större och större. Detta innebär att allt mera
koldioxid binds i våra skogar.

För att värdera en produkt från miljösynpunkt måste
hänsyn tas till hela livscykeln – från råvara till avfall.

Återanvändning av träprodukter, t.ex. fönster, dörrar
och golvbjälkar, är inget nytt utan sker dagligen. Förpack-
ningar av trä, t.ex. lastpallar återanvänds gång på gång, re-
pareras då och då tills de slutligen förbränns.

Vid förbränning av träbränsle återförs den, en gång via
fotosyntesen, upptagna koldioxiden , CO

2
, till luften. Vid

förbränningen genereras lika stor mängd koldioxid som
vid förmultning av trädet i skogen och nettotillskottet till
atmosfären blir noll. Trä fungerar helt enligt naturens
kretslopp.

I ved finns endast små mängder svavel. Vid förbränning
blir därför emissionerna av svaveldioxid obetydliga.

Deklaration av trä som byggmaterial från miljösyn-
punkt, byggvarudeklaration resp. miljödeklaration finns.
Livscykelbedömingar av byggnader görs hela tiden och vid
dessa framstår träbyggnader som resurssnåla och miljö-
vänliga.

Att läsa

Byggvarudeklaration av sågat och hyvlat virke, Trätek & Träinformation

Miljödeklarationer från Trätek, t.ex: Sågat virke
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Ordlista

c 1,2 m Betecknar inbördes centrumavstånd 1,2 meter

Densitet Kvot av massa och volym

Dimensionshyvlat virke Virke som hyvlats för att erhålla ett visst

tvärsnittsmått. Har utseendemässigt lägre kvalitet än planhyvlat

virke. Används företrädesvis för inbyggnad

Dubbelfasspont Spontat virke med fas på den ena flatsidan intill

såväl not som spont

Elasticitetsmodul Beskriver samband mellan last och töjning hos ett

material

Enkelfasspont Spontat virke med fas på den ena flatsidan intill

sponten

Fibermättnadsgräns (fibermättnadspunkt) Den gräns ovanför

vilken trä innehåller både fritt och bundet vatten men under

vilken det endast innehåller bundet vatten

Fingerskarv Limmad längdskarv av virkesstycken, utformad med

fingerliknande kilar. Fingerskarvning utförs industriellt under

kontrollerade former.

Finsågat virke Virke som sågats efter torkning. Minst en flatsida har

band- eller cirkelsågad yta

Fuktkvot Kvot av vattnets massa i fuktigt material och massan av det

uttorkade materialet, uttrycks i procent

Hyvlat virke Virke med rektangulärt tvärsnitt och alla sidor hyvlade

Impregnering Behandling av virke med träskyddsmedel som ger hög

upptagning av medlet i veden

Jämviktsfuktkvot Trä som befinner sig i luft med konstant tempera-

tur och konstant fuktighet antar så småningom en bestämd

fuktkvot, jämviktsfuktkvot

Konstruktionsvirke Virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig

uppgift att bära last

List Hyvlat eller profilhyvlat virke med litet tvärsnitt

Mättnadsånghalt är den största mängd ånga luften kan innehålla vid

en viss temperatur

NTR Nordiska Träskyddsrådet

Nominellt mått Mått som används för att ange avsedd storlek hos

t.ex. byggnadselement eller byggnadsdel

Planhyvlat (släthyvlat) virke Virke med alla fyra sidor hyvlade.

Har utseendemässigt högre kvalitet än dimensionshyvlat virke.

Används företrädesvis för synliga träytor.

Profilhyvlat virke Hyvlat virke med speciellt tvärsnitt

Relativ luftfuktighet Kallas också relativ ånghalt, är förhållandet mel-

lan aktuell ånghalt och mättnadsånghalt, uttrycks i procent

Råhyvlat (råplanat) virke Virke med rektangulärt tvärsnitt, en flatsida

ohyvlad och övriga sidor hyvlade

Råspont Spontat virke med en flatsida ohyvlad och övriga sidor

hyvlade

SIS Standardiseringskommissionen i Sverige

SS Svensk standard

Slätspont Spontat virke med alla sidor hyvlade

Slätspont med underfog Slätspont där den ena flatsidan är något bre-

dare än den andra så att fogarna blir tätare utmed den bredare

sidan

Spontat virke Virke med spont (fjäder) på den ena kantsidan och

not (ränna, spår) på den andra för sammanfogning

T-virke Konstruktionsvirke som sorterats och märkts enligt

T-virkesföreningens regler

Värmekapacitet (specifikt värme) för ett material menas den

värmemängd i Ws eller kJ som behövs för att värma 1 kg av

materialet 1oC

Värmeledningsförmåga (λ-värde) anger det antal W som per tidsen-

het leds genom 1 m2 av ett 1 m tjockt material när temperatur-

skillnaden mellan materialets sidor är 1oC

Värmevärde anger den mängd värme som uppkommer vid en full-

ständig förbränning av materialet

Ånghalt är förhållandet mellan ångans massa och gasblandningens

(luftens) totala volym, uttrycks i kg/m3

Ändspontat virke Virke med alla kantsidor spontade
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Organisationer på träområdet

Nordic Timber Council

Drottning Kristinas väg 71

114 28 Stockholm

Tel 08-440 85 60

Fax 08-411 2676

SNIRI, Snickerifabrikernas Riksförbund

Grevgatan 5

114 53 Stockholm

Tel 08-667 80 00

Fax 08-660 9394

Svenska Träskivor

Tingvallavägen 9M

195 31 Märsta

Tel 08-591 201 10

Fax 08-591 228 02

Svenska Träskyddsföreningen

Box 56 73

114 86 Stockholm

Tel 08-791 23 60

Fax 08-791 2215

Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund

Box 14037

104 40 Stockholm

Tel 08-663 3601

Fax 08-66338 96

Träinformation

Drottning Kristinas väg 71

114 28 Stockholm

Tel 08-440 8550

Fax 08-41126 76

AB Trätek,

Institutet för träteknisk forskning

Box 5609

114 86 Stockholm

Tel 08-762 1800

Fax 08-76218 01

Svenska Trävaruexportföreningen,

STEF

Gustavslundsvägen 12, 4tr

167 51 Bromma

Tel 08-25 85 00

Fax 08-25 85 27

Svenskt Limträ AB

Box 5886

102 40 Stockholm

Tel 08-663 28 60

Fax 08-660 57 15

Sveriges Bygg- och

Trävaruhandelsförbund

(Bygghandlarna)

Box 24149

104 51 Stockholm

Tel 08-663 34 00

Fax 08-660 05 96


