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Vi har ambitionen att vara den trä-
mekaniska industrins främsta sam-
arbetspartner i utvecklingsfrågor, 
säger SP Träteks chef, Carl-Johan 
Johansson.  

Tel 010-516 51 17
E-post: cajo@sp.se

Riksdag och regering har beslutat om en nationell strategi för ökat trä-
byggande. Det visar vilken betydelse man ger träsektorn. Den ger stora 
exportintäkter, men kan ge ännu större om vi förädlar mer inom landet. Ett 
ökat träbyggande i Sverige innebär bara marginellt ökat behov av trä, men 
för att nå framgång på exportmarknaderna, där den stora potentialen 
fi nns, måste vi kunna demonstrera här hemma vad som kan åstadkommas 
med trä inte minst inom byggsektorn. Nya träbyggsystem har dessutom 
potential att ge billigare bostäder, bl a genom en effektivare byggprocess. 
Förnybarhet och andra miljöfördelar är viktiga argument för ökat träbyg-
gande.

Skog- och tränäringens betydelse betonas ytterligare med den satsning 
som staten och näringslivet gör genom ett särskilt branschforskningspro-
gram som startar under 2007 och omfattar totalt 500 miljoner kronor på 
6 år.

Träteknik och träbyggande är ett av SPs profi lområden. Till största delen 
utgörs profi len av forskningsinstitutet Trätek, som blev en del av SP 2004. 
Den trärelaterade verksamheten inom SP heter SP Trätek.

SP Träteks verksamhet omfattar hela kedjan från sågverk via olika slags 
vidareförädling till träbyggande. Vi arbetar inom forskningsområdena:

 
•  Förädling och processer handlar om att mäta och styra virkes- och 

torkningskvaliteten i sågverk. Spårbarhet i hela träkedjan ingår också.

•   Material och produkter omfattar nya typer av trämaterial, t ex 
kompositer av trä och plast samt kemiskt modifi erat trä. Vidare ingår 
ytbehandling, limning, impregnering och beständighet.

•     Byggande och boende har tonvikt på brandsäkerhet, stabilitet, aku-
stik, vibrationer, massivträbyggande, fuktsäkert byggande och träbroar.

SP Trätek har verksamhet i Skellefteå, Stockholm, Borås och Växjö. Totalt 
ca 80 personer, varav hälften är forskarutbildade, arbetar med träteknik 
och träbyggande inom SP.

I broschyren presenterar vi nyheter från vår forskningsverksamhet, våra 
tjänster, den utrustning vi förfogar över och vad som händer inom interna-
tionell standardisering.

Limnologen i Växjö är Sveriges hittills högsta nybyggda 
hus med trästomme. Fyra åttavåningshus uppförs. 
Stomresning pågår 2007 och 2008.

Derome Förvaltning AB bygger höga trähus i 
Rydebäck utanför Helsingborg.

Göran Fahlén är biträdande chef för 
SP Trätek och var tidigare vice VD för 
AB Trätek

Tel 010-516 62 06
E-post: goran.fahlen@sp.se

Här fi nns vi

Skellefteå

Stockholm

Växjö

Borås
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Richard Uusijärvi är koordinator för 
EU-projektet Indisputable Key och 
konstaterar att det fi nns en mycket stor 
outnyttjad potential i den träindustriella 
förädlingskedjan.

Tel: 010-516 62 22
E-post: richard.uusijarvi@sp.se

Indisputable Key – ett europeiskt projekt

Vid industriell produktion av trä och trävaror är dagens 
råvaru- och processutnyttjande onödigt lågt. Vad gäller 
råvaruutnyttjandet kan så mycket som 20 % bli till spill med 
ett betydande intäktsbortfall och onödiga produktionskost-
nader och miljöbelastningar.

Problemet är att trä är ett inhomogent material med 
individrelaterade egenskaper som inte kan tas till vara med 
dagens traditionella produktionsteknik.

Indisputable key utvecklar, introducerar och demonstrerar 
ett nytt koncept för träproduktion. Konceptet bygger på 
automatisk spårning av råvaruegenskaper, processbeting-
elser och produktspecifi kationer där kärnan är kunskap om 
enskilda träindivider (stockar, plankor och paket).

I delprojekten utvecklas bland annat kodmärkningstek-
nik för stockar och plankor. Bilden nedan visar plankkoder 
använda i LINESET, ett tidigare EU-projekt. För stockmärk-
ning utvecklas RFID-transpondrar anpassade speciellt för 
stockmärkning vad gäller bl a material och pris. Användar-
programvara, kommunikationsteknik och kommunikations- 
standard är viktiga pusselbitar som utvecklas inom ramen 
för projektet för att till fullo utnyttja de möjligheter tekni-
ken erbjuder och kunna ge en övertygande demonstration 
av konceptet, dess resultat och ingående komponenter. 

Anders Lycken arbetar med spårbarhet 
och sortering av virke. Han har dess-
utom gjort ett prisbelönt arbete för att 
förbättra belysningen i sågverk.

Tel: 010-516 62 13
E-post: anders.lycken@sp.se

Indisputable key

•  3-årigt EU-projekt (FP6-IST)
•  6:e ramprogrammet
•  Område: ICT (Informations- och 
 kommunikationsteknik) 
•  Startdatum 1 oktober 2006
•  Slutdatum 30 september 2009
•  Kostnad 12.5 miljoner Euro varav EU 7.7 miljoner Euro
•  29 partners:
 – 9 teknikutvecklare
 – 8 teknikanvändare
 – 12 forskningsinstitutioner varav 8 institut 
•  Deltagarländer: Estland, Finland, Frankrike, Norge 
 och Sverige.
• Koordinering: SP Trätek

www.indisputablekey.com

För stockmärkning utvecklas RFID-transpondrar (Radio Frequency Identifi cation).

Exempel på plankkodmärkning.
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Johan Oja, som ansvarar för området 
Förädling och processer, konstaterar att 
sågverken kan tjäna mycket pengar på att 
introducera nya mätmetoder.

Tel: 010-516 62 37
E-post: johan.oja@sp.se

För att uppnå en effektiv produktion måste man kunna  
styra råvaran till rätt produkter och det sågade virket till rätt 
kunder. Detta kräver dels avancerad mätteknik, dels teknik 
för att analysera och utnyttja informationen. Idag kan 
timrets egenskaper mätas med till exempel 3D-teknik eller 
röntgenteknik medan det sågade virkets egenskaper ofta 
mäts med hjälp av ytskanning. Gemensamt för alla dessa 
metoder är att de för varje stock eller planka producerar 
en stor mängd relativt komplex information, som måste 
analyseras för att därefter ge underlag till sorteringsbeslu-
tet. I den praktiska driften är det ofta ett stort problem att 
kalibrera sorteringsalgoritmerna så att man uppnår önskat 
resultat. SP Trätek har därför utvecklat metoder för att om-
vandla komplex information till lättanvända kvalitetsindex. 
Metoderna baseras på PLS (Partial Least Squares regression) 
och har gett goda resultat vid sortering av såväl timmer 
som sågat virke. Den mest spridda tillämpningen är SP 
Träteks system för kvalitetssortering av timmer baserat på 
data från 3D-mätramar (Kvalitet On-Line™) som används 
på 19 sågverk.

I bilden ovan representerar varje blå symbol en friskkvistplanka, 
varje svart en O/S-planka medan de röda är V-plankor och de 
gröna är utskott. Bilden visar hur man genom att med hjälp av 
PLS-analys får plankor med olika kvalitet att gruppera sig i olika 
delar av diagrammet. Positionen knyts sedan till ett kvalitetsindex.
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Johan Skog är forskarstuderande och 
arbetar med att kombinera information 
från 3D- och röntgenmätramar.

Tel: 010-516 62 47
E-post: johan.skog@sp.se

Kvalitetssortering av timmer med hjälp av röntgen. När stocken passerar mätramen 
(bilden till vänster) blir resultatet två stycken röntgenbilder (bilden till höger är exempel på 
röntgenbilder av två olika stockar). Med hjälp av bildanalys och PLS- analys kan informa-
tion från röntgenbilderna användas till att sortera fram timmer med bestämda egenskaper 
som till exempel hög hållfasthet och/eller hög kärnvedsandel.
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Traditionellt tryckimpregnerat virke kringgärdas alltmer 
av restriktioner vilket ökar behovet att fi nna även andra 
beständiga trämaterial. För användning ovan mark är furu-
kärnveden, med sin förhållandevis goda naturliga bestän-
dighet, ett tänkbart alternativ. Ett användningsområde är 
fönster där furukärnved traditionellt har varit det naturliga 
valet. För att industriellt kunna producera virke med en 
säkerställd kärnvedsandel krävs dock industriellt anpassad 
mätteknik. SP Trätek utvecklar sådan teknik och idag fi nns 
färdiga utrustningar för att sortera fram kärnvedsvirke med 
hjälp av röntgen i timmersorteringen eller med hjälp av laser 
i råsorteringen. Dessa metoder bygger på att splintved har 
väsentligt högre fuktkvot jämfört med kärnved och meto-
derna fungerar därför endast på rått virke. För att göra det 
möjligt att mäta kärnvedsinnehåll även i torrt virke pågår 
arbete med att utveckla en metod baserad på UV-fl uore-
scens. Genom att belysa kärnveden med UV-ljus får man 
pinosylvinet i kärnveden att fl uorescera och kan därigenom 
skilja på kärn- och splintved. Eftersom pinosylvinhalten på-
verkar beständigheten kan det eventuellt också vara möjligt 
att bedöma kärnvedens beständighet.

Utrustning för att mäta kärnvedsandel monterad i råsortering. 
Mätningen görs med hjälp av laser och bildanalys och utnyttjar 
den stora skillnaden i fuktkvot mellan rå kärn- och splintved.

Tre olika bilder av samma tvärsnitt av en tallstock. Bilden längst till vänster är tagen i vanlig belysning, i 
denna bild är det inte möjligt att se skillnad på kärnved och splintved. Bilden i mitten är tagen i UV-belys-
ning och tack vare att kärnveden innehåller pinosylvin som fl uorescerar i UV-belysning är kärnveden något 
ljusare än splintveden. Längst till höger har mittenbilden analyserats med hjälp av multivariat bildanalys, här 
är skillnaden mellan kärnved och splintved tydlig.

Per Anders Fjellström har många 
strängar på sin lyra, bl a tillståndsbe-
dömning av träbroar och installation av 
mätsystem i sågverk.

Tel: 010-516 62 32
E-post: peranders.fjellstrom@sp.se

Per Berg utvecklar mjukvaran till våra 
mätsystem.

Tel: 010-516 62 01
E-post: per.berg@sp.se

Att mäta kärnved

Datortomografi bild av stock-
tvärsnitt. Ljusa områden har 
hög densitet och mörka låg 
densitet. Skillnaden mellan 
kärn- och splintved är tydlig 
tack vare den stora skillnaden i 
fuktkvot. Splintveden inne-
håller mycket mer vatten 
och har därför mycket högre 
densitet.
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Produktorienterad torkningskvalitet

Torkningen av virke är en komplicerad fysikalisk process 
med värmetransport, fukttransport, krympning och spän-
ningar som i hög grad påverkar träproduktens kvalitet. 
Egenskaper kan även förbättras och de sämsta defekterna 
samt oönskade egenskaper kan undvikas om torknings-
förloppet är det rätta. Idag har vi bättre förståelse för hur 
torkningen påverkar den slutliga användningen av träkom-
ponenten. Med den kunskapen tillsammans med bättre 
dimensionerade torkar ute på sågverken och simulerings-
modeller för de olika torktyperna kan vi på ett bättre sätt 
optimera torkningen med mindre nedklassning och bättre 
träprodukter som följd. 

Förädling och processer jobbar med hela kedjan

Utvecklingen går mot att sortera råvaran enligt olika 
egenskaper så tidigt i kedjan som möjligt, det ger ett bättre 
utgångsläge för ännu effektivare torkning. Homogenare 
torksatser som på sågen styrs till olika typer av torkanlägg-
ningar, som nu i mycket stor utsträckning är stora vand-
ringstorkar, men även kammartorkar, gör att processen blir 
mer kostnadseffektiv.

SP Träteks datormodeller TORKSIM, TorksimGlobal och 
TorksimLC för simulering av torkningsprocessen i kam-
martorkar respektive vandringstorkar, är värdefulla verktyg 
för optimering av processen. Med hjälp av dessa program 
kan man bestämma den mest energi- och kostnadseffek-
tiva metodiken i ett aktuellt fall. Vi har påvisat vandrings-
torkarnas höga energi- och kostnadseffektivitet vid de 
temperaturnivåer som idag är aktuella. Detta återspeglas i 
vandringstorkarnas ökade popularitet.

Några större utvecklingsprojekt har bevisat att sortering 
enligt fi bervinkel och kärnvedsandel eller andra egenskaper 
ger ett bättre virke ut ur tork. Inom projekt både på EU-nivå 
och inom TräCentrum Norr, har fi bervinkelns betydelse 
för åtgärder vid skevningsbenäget virke tagits fram. Nya 
europeiska torkningsstandarder är även klara, vilka till viss 
del påverkar bedömningen av slutfuktkvotens noggrannhet 
och spridning. De påverkar även kontraktsskrivningen vilket 
ökar behovet av noggrannare torkning.   

Nära samarbete mellan torkleverantörerna och SP Trätek 
gör att vi kan ge sågverken och snickeriindustrin förutsätt-
ningar att torka på bästa möjliga sätt för att uppnå produk-
torienterad torkningskvalitet till lägsta kostnad.

Bättre virkestorkning med simuleringsteknik

Jarl-Gunnar Salin utvecklar nya mate-
matiska modeller som gör det möjligt 
att förbättra torkprocessen.

Tel: 010-516 62 18
E-post: jarlgunnar.salin@sp.se

Thomas Wamming hjälper sågverken 
att utveckla produktstyrd torknings-
kvalitet.

Tel: 010-516 62 39
E-post: thomas.wamming@sp.se

Homogenare torksatser ger bättre kvalitet och kostnadseffek-
tivitet.

Torkningsförsök i laboratoriet. Mätning av de krafter som upp-
står i samband med torkningen.



EcoBuild är ett kompetenscentrum för eko-effektiva och be-
ständiga träbaserade material med lokalisering till SP Trätek 
och KTH-området i Stockholm. Här kommer uppemot 25 
forskare att ha sin bas under sex år från 2007. 

EcoBuild handlar om att ta fram nya träbaserade produk-
ter, vilket kommer att gynna svenska företag och samhäl-
let i stort. EUs biociddirektiv har medfört att det blivit allt 
svårare och kostsammare att utveckla och introducera nya 
typer av träskyddsmedel på marknaden. Detta har i sin tur 
medfört att det blivit intressantare att utveckla biocidfria 
alternativa material med hög beständighet mot träförstö-
rande organismer.

Målsättningen är att EcoBuild ska vara ett ledande inter-
nationellt kompetenscentrum för trämaterialutveckling om 
sex år. Det ska vara en länk och mötesplats mellan högsko-
lor, universitet och industrin. Forskningen ska ge företagen 
ett lyft. Efter de sex åren ska förhoppningsvis rönen om-
sättas rent kommersiellt i form av nya patent, produkter 
och företag. EcoBuild består av följande integrerade delar:

• Biobaserade limmer
• Biobaserad ytbehandling
• Biokompositer
• Modifi erat trä och modifi erade fi brer
• Beständighet och eko-effektivitet *)

EcoBuild – nytt kompetenscentrum

Mats Westin är biträdande centrum-
ledare för EcoBuild och har lång 
erfarenhet av modifi ering av trä.

Tel: 010-516 51 40
E-post: mats.westin@sp.se

Magnus Wålinder är centrumledare 
för EcoBuild och delar sin tid mellan SP 
Trätek och KTH.

Tel: 010-516 62 23
E-post: magnus.walinder@sp.se

Budget

Ca 100 miljoner kr på 6 år, varav 40 % från staten och 
60 % från medverkande företag och andra aktörer.

Huvudfi nansiärer

• Vinnova
• KK-stiftelsen
• Stiftelsen för strategisk forskning
• IKEA of Sweden AB
• Casco Adhesives AB
•  Kebony ASA 
•     Perstorp Specialty Chemicals AB
•     Akzo Nobel Industrial Coatings AB
• Södra
• Norrskogs Forskningsstiftelse/NWP.

www.ecobuild.se

M
A

TE
RI

A
L 

O
C

H
 P

RO
D

U
K

TE
R

7

Trappa med steg av träkomposit vid SP i Borås.

*) Med eko-effektiva material avses ”gröna” material där 
ekonomiska och ekologiska aspekter balanseras.



Nya typer av impregnerat trä, som betraktas som mera 
miljöanpassade, har introducerats på marknaden under det 
senaste decenniet. Dessutom har olika alternativa träma-
terial lanserats som ersättning till impregnerat trä för olika 
ändamål. Intresset har främst varit fokuserat på kärnved av 
lärk samt olika tekniker för kemisk modifi ering av trä såsom 
värmebehandling, acetylering och furfurylering. Inget av 
alternativen bedöms för närvarande kunna ersätta impreg-
nerat trä annat än för särskilda nischprodukter.

SP Träteks arbete är främst inriktat på att undersöka och 
dokumentera de alternativa trämaterialens egenskaper 
avseende beständighet mot röta och missfärgande svampar 
samt samverkan med andra material. Egenskaper av bety-
delse för miljö och hälsa, 
t ex emissioner till mark, 
vatten och luft, undersöks 
också.

Livslängdsfrågor för trä 
och träkonstruktioner har 
fått ökad aktualitet. I nystar-
tade projekt (nationellt och 
europeiskt) jobbar SP Trätek 
för att utveckla metodik som 
möjliggör livslängdsberäk-
ningar för trä.
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SP Trätek utför provningar av be-
ständighet och tekniska egenskaper 
hos träskyddsbehandlat virke enligt 
ackrediterade metoder. Beständig-
hetsprovningar utförs i såväl fält som 
laboratorium.

Fasadbeklädnad av furfurylerat furuvirke. Furfuryleringen inne-
bär en tryckimpregnering med furfurylalkohol, som bl a kan 
framställas ur restprodukter från rörsockertillverkning. 
Foto: Kebony ASA

Jöran Jermer har arbetat i över 30 år med 
träskyddsfrågor. Han har dessutom ett 
omfattande internationellt kontaktnät 
genom att han är generalsekreterare i The 
International Research Group on Wood 
Protection (IRG).

Tel: 010-516 56 03
E-post: joran.jermer@sp.se

Ingvar Johansson är väl förtrogen med 
träimpregneringsindustrin och ansvarar 
för SP Träteks kvalitetskontroll och 
certifi ering av impregneringsverken.

Tel: 010-516 51 12
E-post: ingvar.johansson@sp.se

SP Trätek har avancerad utrustning för försöksimpregneringar.
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Kritiska fukttillstånd

Virke som är fuktigt under tillräckligt lång tid kommer att 
angripas av mikroorganismer. Ofta går dessa mikroorga-
nismer under beteckningen mögel. Mikroorganismerna kan 
orsaka såväl problem med hälsa som estetiska problem i 
form av missfärgning. 

SP har nyligen sammanställt aktuella forskningsresultat 
kring olika materials kritiska fukttillstånd, dvs det fukttill-
stånd där tillväxt kan uppkomma. Det kritiska fukttillståndet 
för obehandlat trä är 75 % RF. Hur snabbt trä angrips av 
mögel beror på olika faktorer, såsom hantering och tidigare 
historia. SP har visat att trä från gamla hus angrips snabbare 
av mögel än nytt trä. Detta beror till en del på det äldre 
träets tidigare behandling samt på tidigare fukthistorik i 

Mögel på trä

Annika Ekstrand Tobin är byggnads-
fysiker med mögel och hälsa som 
specialitet.

Tel: 010-516 51 45
E-post: annika.ekstrand-tobin@sp.se

Pernilla Johansson är biolog och sam-
verkar med byggnadsfysiker för att 
utreda betingelserna för mögelpåväxt i 
byggnader.

Tel: 010-516 51 50
E-post: pernilla.johansson@sp.se

byggnaden. SP har också visat att en hantering av virke som 
innebär att trä smutsas ner med jord medför ökad risk att 
elak lukt, ”mögellukt” alstras från fuktskadat trä.

Orsaken?

Under senare år har problem med påväxt av missfärgande 
svamp på undersidan av underlagstak i ventilerade vindar 
och undersidan av tak i carportar ökat. En typisk bild är att 
enstaka bräder har omfattande mörk påväxt, medan andra 
ser helt opåverkade ut. Ofta fi nns en skarp gräns för påväx-
ten just där ströläkten legat an mot trät. Forskning pågår
för att fi nna orsaken till denna ökade förekomst av kraftiga 
angrepp.

En fuktskadad yttervägg med 
synlig påväxt av mögel.

Spånskiva, två sorters 
gipsskivor och cement-
baserad skiva i mögel-
resistensprovning. Kraftig 
påväxt på alla utom de 
cementbaserade.

Lägsta nivå av relativ 
fuktighet, RF i om-
givande luft vid vilket 
olika byggmaterial 
riskerar att mögla.

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd

Trä och träbaserade 75-80 % RF
samt försmutsade material
Gipsskivor med papp 80-85 % RF
Mineralullsisolering 90-95 % RF
Betong 90-95 % RF
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Jan Ekstedt konstaterar att utmaningen 
för färgindustrin är att utveckla ytbehand-
lingssystem som klarar ett fuktigt klimat 
utan mögelpåväxt och samtidigt uppfyller 
kravet på minimal miljöpåverkan.

Tel: 010-516 62 03
E-post: jan.ekstedt@sp.se

Tommy Sebring har ett förfl utet inom 
färgindustrin och ansvarar för labora-
torie- och utomhusprovningar av färg.

Tel: 010-516 62 19
E-post: tommy.sebring@sp.se

Nära samverkan med färgindustrin

SP Trätek har under mer än 20 år samarbetat med såväl 
träindustrin som färgindustrin med forskning och utveck-
ling av mer miljöanpassade, men ändå funktionella och 
beständiga färger. Projekten genomförs dels i form av 
forskningsrådsfi nansierad forskning, dels i FoU-uppdrag för 
enskilda eller grupper av uppdragsgivare. Ett viktigt arbete 
är standardisering inom ytbehandlingsområdet. En standard 
för bestämning av kvistgulning på trä utvecklad av SP Trätek 
har nyligen blivit europastandard.

Olika ytbehandlingar utvärderas både i laboratoriet med 
accelererade metoder (Weather-o-meter, QUV) och i utom-
husexponeringar. Fukt och vatten är en mycket väsentlig 
faktor för beständighet, t ex studeras fukttillståndet i det 
tunna gränsskiket mellan färg och trä. 

Ytbehandling

Mögelangrepp på målat trä

Under senare tid har missfärgning av målade träytor 
fått stor uppmärksamhet och trä som fasadmaterial har 
ifrågasatts. Vid SP Trätek pågår ett projekt som syftar till 
att ge färgindustrin kunskap för utveckling av framtidens 
färgsystem. Projektet utgår från nuvarande situation med 
missfärgning på utomhusträ och baserar sig på kommande 
EU biocidproduktdirektiv och dess konsekvenser för såväl 
färg- och träindustrin som byggindustrin. Målet är att 
skapa kostnadseffektiva tekniska lösningar som balanserar 
miljöaspekter med prestanda. För kostnadseffektiv lösning 
på lång sikt krävs att man kan jämföra miljöbelastningen 
för olika tekniska lösningar under hela dess livstid med den 
tekniska prestandan. 

SP Träteks provfält i Bogesund, Stockholmstrakten. Provhus för 
provning av fasadfärger.

Fukttillståndet i tunna gränsskikt, t ex mellan färgskikt och trä-
ytan kan bestämmas med MRI (Magnetic Resonance Imaging). 
Den röda kurvan visar fukttillståndet efter att färgytan utsatts 
för fukt.

Scandinavian Coatings Center 

Scandinavian Coatings Center 
(SCC) samlar SP-koncernens 
resurser inom färg, lack och 
övrig ytbehandling. Dessa 
innefattar resurser hos tidigare 
AB Trätek, numera SP Trätek, 
hos YKI, Ytkemiska institutet, 
ett dotterbolag inom SP-koncernen och hos övriga SP. 
SCC har i och med denna samordning unika resurser 
och erbjuder uppdragsforskning, teknisk utvärdering, 
utredning och produktutveckling. Personal och utrust-
ning är främst samlade på våra laboratorier i Borås 
och Stockholm. 

För mer information, se www.sp.se/scc
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Limning av otorkat virke – våtlimning

Traditionellt har trä alltid torkats före limning. Nya lim-
typer gör det nu möjligt att limma otorkat virke, direkt efter 
sågning. Våtlimning kan ge stora vinster genom rationell 
produktion och ökat utbyte av råvaran samtidigt som det 
kan ge en högre kvalitet på produkten. Metoden passar 
dock inte för alla produkter och tekniken ställer höga krav 
på sortering av råvara, limning och torkning. Produktion av 
våtlimmade fi ngerskarvar är idag etablerad, men begränsad 
till icke bärande applikationer. Detta beror på att gällande 
standarder för konstruktionsvirke inte tillåter limning av 
otorkat virke. Flera studier utförda under senare år har visat 
att våtlimmade fi ngerskarvar blir lika starka eller starkare än 
motsvarande torrskarvade. En orsak kan vara att våtlim-
made fi ngerskarvar får bra inträngning av limmet (se bild) 
och de våta fi ngrarna bildar en ”tät”, sammanhållande fog. 
Våtlimning kan även användas för lamell- och kantlimning, 
men detta är ännu på utvecklingsstadiet. 

Lim och limning

Mikroskopibild av våtlimmad fi ngerskarv med polyuretanlim.

Erik Serrano är professor på Växjö uni-
versitet och arbetar deltid på SP Trätek 
med bl a limrelaterade frågor.

Tel: 010-516 52 63
E-post: erik.serrano@sp.se

Magdalena Sterley anser att våtlimning 
har mycket stor potential, särskilt i 
samband med fi ngerskarvning.

Tel: 010-516 62 20
E-post: magdalena.sterley@sp.se

Egenskaper hos trälimfogar med polyuretanlim ...

... ett tvärvetenskapligt mikro/makro angreppssätt för att 
förstå egenskaper och beteende.

För att kunna använda limningsteknik för lastbärande till-
lämpningar inom träbyggande krävs att limfogarnas egen-
skaper är välkända vad gäller bärförmåga och beständighet. 
För att få nya kunskaper om hur fysikaliska/kemiska feno-
men påverkar limfogars beteenden, har vi i ett forsknings-
projekt använt ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Arbets-
metodiken baserades på samarbete mellan kemister och 
mekanister och förfi nade experimentella metoder för ke-
misk och mekanisk karakterisering. De för bärande ändamål 
relativt nya polyuretanlimmen ingick i studien. För kemisk 
karakterisering användes följande metoder: FTIR (Fourier 
– Transformed infrared spectrometry), TOF-SIMS (Time Of 
Flight Secondary Ions Mass Spectrometry) och LC-MS/GC-
MS (Liquid and Gas Chromatography). En mikromekanisk 
metod DMA (Dynamic Mechanical Analysis) och DCS (Dif-
ferential Scanning Calorimetry) användes för bestämning av 
mjuknings (glasomvandlings) temperatur och limmets me-
kaniska egenskaper som funktion av temperatur och tid. De 

Provning av lim under långtidslast.

mekaniska provningarna innehöll bestämning av hållfast-
het, styvhet och brottenergi. Provningarna har utförts vid 
normal och förhöjd temperatur både för korttidshållfasthet 
och för långtidsbelastning (krypning). Studien har visat att 
man genom att kombinera provnings- och analysmetoder 
från olika vetenskapsområden, kan få en nyanserad bild av 
trälimmers egenskaper och förklaringar till skillnader mellan 
olika limmers beteende.

Ett intressant resultat var att polyuretanlim vid 70–90°C 
börjar omstrukturera sig vilket resulterar i en delvis ny poly-
mer med förändrade egenskaper. För ett av de provade lim-
merna blev den nya uppvärmda limfogen betydligt starkare 
än före uppvärmningen.
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SP Trätek bidrar till utvecklingen av tekniska lösningar och 
byggprodukter för byggnader, P-hus, bullerskärmar, fasad- 
och balkongsystem. Pågående projekt inkluderar dimensio-
nering av massiva fl erskiktsskivor, alternativa stomsystem 
och samordning av nordiska träbyggregler.

SP utvärderar fl ervåningshus i trä

Utvecklingen av fl ervåningshus i trä startade i mitten av 
90-talet. Ett antal hus har byggts både med platsbyggnads- 
och prefabriceringsteknik. Regelsystem och massivträsystem 
eller kombinationer av båda systemen har utnyttjats. Valet 
av byggsystem bestäms av funktion och ekonomi i bygg- 
och bruksskedet. Varje byggobjekt är unikt. Det fi nns därför 
inget givet svar på vilket system som är bäst. SP Trätek har 
på olika sätt medverkat i fl era träbyggprojekt och utvärderat 
några av dem. 

Inre hamnen, Sundsvall

Under 2004–2006 uppfördes i Sundsvall de hittills högsta 
trähusen. Massivträskivor (korslimmade brädor) utgör den 
bärande stommen. SP Trätek medverkade bl a genom att 
studera planlösningarna och möjligheterna att enkelt och 
billigt klara vindstabiliseringen. Vidare visade SP Trätek att 
montagekostnaderna kunde reduceras avsevärt om bygg-
delarna levererades med färdiga ledningsdragningar.

Rydebäck, Helsingborg

2006–2007 uppfördes ett femvånings bostadshus med en 
relativt traditionell träregelstomme. Tält användes för att 
skydda mot regn. Huset stabiliserades med stålstänger från 
bottenplattan i betong till översta våningen. SP Trätek mätte 
krafterna i stängerna för att kontrollera rimligheten i gjorda 
beräkningar av krafter i stagen.

Anders Gustafsson har arbetat med att ut-
veckla massivträtekniken under snart 10 år. 

Tel: 010-516 62 35
E-post: anders.gustafsson@sp.se

Eva Sikander, som är byggnadsfysiker, 
betonar vikten av fuktsäkerhetsprojek-
tering i samband med stora träbygg-
projekt.

Tel: 010-516 51 62
E-post: eva.sikander@sp.se

Fyravånings bostadshus i Mölnlycke med traditionell träregel-
stomme och putsad fasad. För att klara stegljudskraven utveck-
lades ett bjälklagselement med en fjädrande plywoodremsa. Uppförande av femvånings bostadshus med tält som väder-

skydd för att garantera ett fuktsäkert byggande.

Limnologen, Växjö

Under 2007 uppförs fyra åttavåningshus med stomme av 
massivträ. SP Trätek medverkar i en omfattande uppföljning 
tillsammans med Växjö universitet. Bl a mäts vibrationer i 
träbjälklag och sättningar i trästommen.

Sexvåningshus med bärande stomme av massivträ i Sundsvall. 
Träfasad kunde användas eftersom husen har boendesprinkler.
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Foto saknas

Anders Rosenkilde arbetar med fuktrö-
relser och menar, att om vi bygger med 
torrt virke, vilket är fullt möjligt undviks 
många problem med ojämna golv och 
sprickbildning.

Tel: 010-516 62 17
E-post: anders.rosenkilde@sp.se

Trä och fukt
Produktanpassade fuktkvoter

Dagens trähus kräver i allt större utsträckning att de ingå-
ende träprodukterna har anpassade fuktkvotsnivåer för att 
minska problem med fuktrelaterade rörelser och deforma-
tioner. Ny utformning av husen och andra system för upp-
värmning och ventilation ställer andra krav på träprodukter 
som t ex träbjälklag med golvvärme eller fl ytande trägolv i 
stora öppna planlösningar. 

Genom att minska fuktkvoten från 18 % till 12 % i kon-
struktionsvirke halveras de initiala fuktrelaterade rörelserna i 
ett trähus under det första året efter byggnation.

Mäta fukt i trähus

Det är viktigt att inte bygga in trä med för hög fuktkvot, 
HusAMA säger max. 18 % fuktkvot vid inbyggnad. Höga 
fuktkvoter i träets yta ökar risken 
för mikrobiell tillväxt, mögel. 
Det är viktigt att veta var man 
skall mäta och hur man skall 
mäta. Detta beskrivs utför-
ligt i handboken Fukt i trä för 
byggindustrin.

Beräkning av fukt och deformationer

Med hjälp av avancerade beräkningsverktyg kan exempelvis 
fukt, spänningar och deformationer i lamellparkett beräk-
nas. Figuren till höger visar beräknade deformationerna i en 
tre-stav ekparkett som ligger på golvvärme under klimatför-
hållanden som råder inomhus vintertid. 

Hus i Upplands Väsby, Stockholm med extra nedtorkat virke i 
mellanbjälklaget för utvärdering av skillnader i fuktrelaterade 
rörelser i huset.

Fukt i trä för byggindustrin
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SP Trätek

Björn Esping, Jarl-Gunnar Salin, SP Trätek

Peter Brander, Skanska Teknik AB 

Fuktegenskaper, krav, hantering och mätning

Beräknade deformationer i 3-stavs ekparkett på golvvärme, 
deformationerna är förstorade 5 gånger.

Karin Sandberg är forskarstuderande 
och arbetar med konstruktionstekniskt 
träskydd i utomhusmiljöer.

Tel: 010-516 62 41
E-post: karin.sandberg@sp.se

Handbok om fuktegenskaper, 
krav, hantering och mätning 
för trä i byggindustrin.

Konstruktionstekniskt träskydd

Konstruktionstekniskt träskydd innebär att man skyddar 
konstruktionen från fukt, t ex genom att leda bort neder-
börd, hindra utfällning av fuktig luft på träytor eller skydda 
mot fukt från andra material t ex betong eller mark i nära 
kontakt med trä. 

Syftet är att hålla en låg fuktkvot för att minska risken 
för biologisk nedbrytning (röta) och att hålla variationerna i 
fuktkvot små för att undvika problem med svällning, krymp-
ning och sprickor. Vanliga konstruktionsdetaljer som kräver 
speciell granskning är förband, anslutningar, avslut på 
fasader, balkar etc. Det är huvudsakligen ändträ som måste 
skyddas mot vatten genom en väl utformad konstruktion. 

En ny handbok, Handbok om träfasader (SP Rapport 
2007:09), innehåller rekommendationer för att utforma 
vackra och hållbara träfasader. Boken ger exempel på mate-
rial, ytbehandling och konstruktionsdetaljer för stående och 
liggande panel, anslutningar vid skarvar, hörn och fönster 
samt avslutning mot mark.  

Ett trähus med ett väl utformat konstruktionstekniskt fuktskydd 
genom stora taksprång, delad fasad med droppbleck, fasad-
avslut väl ovan mark och en horisontell bräda längst ned som 
kan göras av mer beständigt trä och dessutom är lätt utbytbar.
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Kirsi Jarnerö är forskarstuderande och 
menar att det är viktigt att inte bara 
se på bjälklagets vibrationsegenskaper 
utan även ta hänsyn till upplagens 
egenskaper.

Tel: 010-516 62 49
E-post: kirsi.jarnero@sp.se

Akustik – ljud i trähus 

Ljudisolering är en av de väsentliga funktionerna för att 
högre och större trähus ska få ett genomslag på den 
svenska marknaden. Om ljudisoleringen inte blir tillräckligt 
bra fi nns stor risk att trähusbyggandet inte blir framgångs-
rikt, trots god ekonomi och stora miljöfördelar. Luftljuds- 
och framförallt stegljudsisolering är ofta kritiska problem 
som omedelbart märks, särskilt i bostäder. 

Trähus har ett antal ljudtekniska egenskaper som skiljer 
sig markant från framför allt hus med tung stomme. Trä-
konstruktioner är lättare att sätta i rörelse och överför mer 
av sina vibrationer till omgivande luft. Därför måste man 
kompensera med andra åtgärder för att öka ljudisoleringen. 
T ex kan man öka tjockleken på väggen och därmed minska 
risken for att hela konstruktionen sätts i samma rörelse. In-
stallationer som fungerar bra i tunga konstruktioner kan ge 
bullerproblem i lätta träkonstruktioner då stomljud överförs 
annorlunda. Dessutom kan människans upplevelse av ljudet 
i ett hus med trästomme skilja sig mot upplevelsen av ljudet 
i ett hus av betong, trots likvärdiga mätresultat.

SP arbetar med forskning om hur ljud sprider sig i trähus 
för att möta moderna krav på ljudisolering. Vi samverkar 
med ledande universitet och SP medverkar också i ut-
vecklings- och byggprojekt för att främja goda akustiska 
lösningar.

Svikt och vibrationer 

Vibrerande och sviktande bjälklag i enfamiljshus är ofta 
acceptabla, men i fl erfamiljshus är det mer känsligt. Risken 
för vibrationer borde även uppmärksammas i kontorsmiljö 
för att få ostörda arbetsmiljöer. Lätta träbjälklag i kombina-
tion med korridorer kan ge problem där dataskärmar börjar 
vibrera bara någon går förbi. Balkarnas styvhet påverkar i 
stor utsträckning vibrationsegenskaperna hos bjälklag. SP 
Trätek i Växjö studerar svikt och vibrationsegenskaper hos 
bjälklag på upplag med olika styvhet under kontrollerade 
förhållanden. Bjälklagselementens dynamiska egenskaper 
beräknas och mäts experimentellt. Analysen visar att bjälk-
lag, som har helt tillfredsställande egenskaper på oeftergiv-
liga stöd, kan få helt oacceptabla egenskaper när de läggs 
upp på balkar med en styvhet som skulle vara rimlig vid 
verkliga förhållanden.

Akustik och vibrationer

Utrustning för mätning av vibra-
tioner i träbjälklag

Modellering av vibrationer i 
träbjälklag

Många människor är störda av buller i sina hem eller på sina 
arbetsplatser. Ljudmiljön är en mycket viktig komponent i inne-
miljön. Bilden visar en utrustning avsedd för att mäta stegljud 
från ett träbjälklag.

Krister Larsson som är akustiker ansva-
rar för SPs akustiksektion och forskar 
bl a om ljud och vibrationsegenskaper 
hos lätta konstruktioner. 

Tel: 010-516 57 29
E-post: krister.larsson@sp.se
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SP Trätek arbetar med byggnadstekniskt brandskydd, allt 
från antändning av ytskikt till konstruktioners bärförmåga, 
både aktivt och passivt brandskydd. Våra kompetenser 
omfattar bl a brandteknisk dimensionering, riskvärdering, 
boendesprinkler, brandskyddat trä och brandbestämmel-
ser. Vår erfarenhet från forskningsprojekt och uppdrag har 
gett oss ett gott anseende och nätverk över hela världen. 
Arbetet inriktas nu allt mer mot länder utanför Norden, 
där brandfrågor fortfarande är ett stort hinder för ökad 
träanvändning.

Brandsäkra trähus

Den nordiska handboken Brandsäkra trähus inriktas på de 
nya möjligheterna att bygga fl ervåningshus i trä. Den ger 
konkreta anvisningar om hur man utformar ett brandsäkert 
trähus och har bl a lett till alltmer funktionsbaserade brand-
normer i samtliga nordiska länder. En ny utgåva planeras, 
Brandsäkra trähus 3.

Nationella brandkrav begränsar träanvändningen

Brandbestämmelser i Europa och i några utomeuropeiska 
länder har kartlagts med avseende på möjligheter att 
använda trä, särskilt i högre hus. De kan användas både för 
att identifi era befi ntliga exportmöjligheter och för att på sikt 
kunna påverka bestämmelserna. 

Europeisk brandklassning av träprodukter

Förenklad europeisk brandklassifi cering för produkter med 
s k ”stabilt och känt beteende” vid brand har tillämpats på 
träprodukter. Brandklassningen behövs för att byggproduk-
ter ska kunna CE-märkas. Fem produkter har brandklassats: 
träskivor, konstruktionsvirke, limträ, träpaneler och trägolv. 

Bruksklasser för brandskyddat trä

Arbetet fokuserar på fuktbeständighet och funktion hos 
brandskyddat trä. Nya bruksklasser för inom- och utom-
husbruk har fastställts som Nordtestmetoder. De är ett 
komplement till den vanliga brandklassningen. Bruks-
klasserna utgör ett kraftfullt hjälpmedel både för tillverkare 
att dokumentera brandskyddets beständighet hos sina 
produkter och för användare att kunna ställa relevanta krav.

Boendesprinkler räddar liv

Boendesprinkler har introducerats i ett stort nationellt 
projekt och används mest i grupp- och handikappboende.  
Boendesprinklers främsta uppgift är att rädda liv genom 
att kontrollera branden och säkerställa trygg utrymning. 
Installation av boendesprinkler medger även ett fl exiblare 
materialval, t ex mer synligt trä in- och utvändigt.

Brandsäkert träbyggande

Birgit Östman ansvarar för området 
Byggande och Boende. Hennes specialitet 
är brandsäkert träbyggande. 

Tel: 010-516 62 24
E-post: birgit.ostman@sp.se

Jürgen König forskar om trähuskon-
struktioners brandmotstånd. Han är 
dessutom ordförande för Eurokod 5, 
Dimensionering av träkonstruktioner.

Tel: 010-516 62 11
E-post: juergen.koenig@sp.se

Träkomponent efter brandprovning. Innanför kolskiktet fi nns 
normalt trä, som upprätthåller träets bärande funktion vid 
brand.

Trägolv har endast begränsad brandspridning. Bilden visar ett 
grangolv som brandprovats enligt den nya europeiska metoden 
för golvbeläggningar.

Modellering av brandmotstånd hos konstruktion med I-balkar.
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Dimensionering av träkonstruktioner med Eurokod 5

SP Trätek driver tillsammans med industrin projekt för att 
ytterligare förbättra och effektivisera byggandet av trähus. 
Internationaliseringen av byggmarknaden öppnar för svensk 
export av produkter. Men det ställer också högre krav på 
prefabricerade produkter i form av bland annat CE-märk-
ning och högre kunskap om dimensionering av träkon-
struktioner enligt den europeiska beräkningstandarden 
Eurokod 5. 

Branddelen i Eurokod 5 bygger till stor del på Träteks 
arbeten inom brandteknisk dimensionering av träkon-
struktioner. Metodiken ingår i den nordiska handboken 
Brandsäkra trähus.

SP Trätek planerar omfattande informationsinsatser om 
Eurokod 5, bl a utbildningar och handböcker.

Stabilitet och bärförmåga

Stabilitet och bärförmåga blir ofta avgörande för möj-
ligheterna att dimensionera högre och större hus med 
trästomme. SP Trätek arbetar med avancerade beräknings-
metoder för stabilitet och bärförmåga för såväl enskilda 
byggnadselement som för hela byggnader. Vi analyserar 
även egenskaper hos bjälklag med långa spännvidder och 
utvecklar olika typer av projekterings- och dimensionerings-
hjälpmedel. En handbok för stabilisering av trähus håller på 
att tas fram.

Träbroar

Nästan 500 nya träbroar har byggts i Sverige under de 
senaste tio åren. Vägverkets anvisningar för inspektioner av 
broar gäller dock i huvudsak för broar av betong och stål. 
Broar av trä skiljer sig materialmässigt väsentligt från de 
vanligaste betong- och stålbroarna. Medan stålets korrosion 
utgör den största risken för betong- och stålbroar är träets 
fuktabsorption och risk för angrepp av röta de faktorer, 
som man särskilt måste uppmärksamma vid träbroar. Om 
träkonstruktionerna hålls torra, dvs träfuktkvoten inte över-
stiger 20 % under längre perioder, så har konstruktionerna 
en mycket lång livslängd. Med regelbundna inspektioner 
kan fel uppdagas i ett tidigt skede. Inspektionerna möjlig-
gör därmed att skador kan åtgärdas tidigt och att ett bra 
underhållsarbete kan utföras.

SP Trätek har arbetat med träbroar under mer än tio år. 
Vi har bl a utvecklat de första moderna träbroarna i Sverige. 
Vår kompetens omfattar dimensionering, projektering och 
underhåll av träbroar.

SP Trätek anordnar utbildningar om inspektion av 
träbroar. I utbildningen får man lära sig mer om träbroar, 
trämaterialet och vad som är speciellt för inspektion av 
träkonstruktioner. Utbildningen riktar sig till berörda inom 
Vägverket, Banverket, kommuner, konsulter och övriga som 
har behov av kunskap om träbroar och deras underhåll.

Stabilitet och bärförmåga

Bo Källsner utvecklar metoder för beräk-
ning av byggnaders stabilitet och bärför-
måga. Han är också adjungerad professor 
vid Växjö universitet.

Tel: 010-516 62 10
E-post: bo.kallsner@sp.se

Anna Pousette har träbroar som en av 
sina specialiteter.

Tel: 010-516 62 38
E-post: anna.pousette@sp.se

Modellering av stabilitet hos vägg.

Träbroar kan användas för allt från lätta gång- och cykelbroar 
till broar för tung trafi k. 

Foto: Moelven



Mikael Calestam ansvarar för möbel-
verksamheten och för andra konsu-
mentprodukter inom SP.

Tel: 010-516 51 39
E-post: mikael.calestam@sp.se

Bengt-Åke Andersson provar bl a  
möbler för Möbelfaktasystemet.

Tel: 010-516 54 34
E-post: bengt-ake.andersson@sp.se

SP Trätek har ett välutrustat möbellaboratorium. Modern 
möbeldesign ställer stora krav på den tekniska utformning-
en. Olika material kombineras ofta och krav på låg vikt gör 
att möbler dimensioneras i slanka dimensioner. Knutpunkter 
i möbeln utsätts för stora belastningar och knutpunkterna 
blir ofta kritiska vid dimensionering av möbeln. 

Med SP Trätek som samarbetspartner under produkt-
utvecklingen kan ledtiderna kortas. Utifrån säkerhetskrav, 
marknadskrav och vår erfarenhet kan bedömningar göras 
på ett tidigt stadium. Vi kan även hjälpa till med beräkning-
ar av hela eller delar av möbler och på så sätt undvika fl era 
led av prototyptillverkning.

SP Trätek utför provningar som underlag för Möbelfakta 
och vi skräddarsyr även möbelprovningar utifrån kundbe-
hov.

Säkerhet är en aspekt som sätter allt större prägel på 
möbler. Exempel på sådana produkter är barnstolar, grindar 
och barnsängar. SP Trätek hjälper till med såväl ren provning 
som riskanalys/bedömning av säkerhetsrelaterade möbelfrå-
gor. Även på möbelsidan tar vi hjälp ifrån andra delar på SP 
t ex då det gäller brandfrågor eller EMC (ElectroMagnetic 
Compability).

Möbler

Glaskulor simulerar innehållet i en kökslåda under 
utmattningsproven.

Viktigt att barnet inte kan fastna mellan spjälorna.

En tung trärulle simulerar mänsklig aktivitet i en säng.

En stol måste klara belastningar för att kvalifi ceras för 
Möbelfaktasystemet.
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SP Trätek har välutrustade och 
ackrediterade laboratorier. Vi har 
stor erfarenhet av utveckling av 
experimentell teknik för såväl 
standardiserade provningar som 
provningar för speciella ändamål 
i forsknings- och utvecklingspro-
jekt. Vår utrustning klarar allt 
från provning av bärförmåga och 
brandegenskaper hos fullskaliga 
konstruktionsdelar såsom bjälklag 
och knutpunkter i byggnader till 
utvärdering av fuktprofi ler, röta, 
mögel och limfogar i mikroskop. 
Försök utförs i våra laboratorier i 
Borås, Stockholm och Skellefteå 
eller i fält i naturlig miljö. 

Laboratorieresurser

Charlotte Bengtssons specialområde är 
maskinell hållfasthetssortering av virke. 
Hon ansvarar dessutom för SP Träteks 
provningsverksamhet och för området 
Material och produkter.

Tel: 010-516 54 91
E-post: charlotte.bengtsson@sp.se

Stefan Lindskog ansvarar för träskive-
området och ser stora fördelar med 
gemensamma europeiska standarder.

Tel: 010-516 56 05
E-post: stefan.lindskog@sp.se

Analys av impregnerat trä och impregneringslösningar med 
avseende på metaller (koppar, järn, fosfor och bor) och orga-
niska ämnen, exempelvis propikonazol och tebukonazol. 

Hårdhetsprovning utförs för t ex golv 
och nya träslag.

Bestämning av limfogens skjuvhållfasthet 
inför t ex godkännande av ett nytt kon-
struktionslim.

Provning av fönster med avseende 
på regntäthet.

Speciell behandling får furukärna att fram-
träda. Ett moment som ingår i tillverknings-
kontrollen av impregnerat virke.
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Lars Boström ansvarar för brandprovning 
av konstruktioner i ett av Europas största 
och modernaste brandlaboratorier.

Tel: 010-516 56 08
E-post: lars.bostrom@sp.se

Annette Hjorthage är kemist och analy-
serar träskyddsmedel och impregnerat 
trä.

Tel: 010-516 52 86
E-post: annette.hjorthage@sp.se

Provning av fi ngerskarvat virke som under-
lag för certifi kat.

Rymliga lokaler medger provning i full 
skala. Här studeras sättningar i olika slags 
trästommar.

Provning av limmat trä. Först impregnering 
med vatten. Sedan torkning i het luft.

Avancerad mätning av deformationer. 
Med hjälp av två CCD-kameror (A) och 
väldefi nierad belysning (B) tas bilder av ett 
objekt (C) under provning. Bilden visar en 
uppställning för provning av träförband. För 
det betraktade området, streckat i bilden, 
kan sedan förskjutningar, deformationer 
och töjningar beräknas. I klimatskåp kan de fl esta klimat 

simuleras.

Konstruktioner i en byggnad ska kunna 
motstå brand under en bestämd tid. Här 
provas en dörr. 



Bertil Stenman ansvarar för CE-märk-
ning av konstruktionsvirke. Han menar 
att CE-märkningen kommer att inne-
bära ökad export av konstruktionsvirke.

Tel: 010-516 51 22
E-post: bertil.stenman@sp.se

Bertil Johansson har ett förfl utet inom 
trähusindustrin och ansvarar bl a för 
certifi eringsfrågor.

Tel: 010-516 56 07
E-post: bertil.johansson@sp.se

CE-märkning av byggprodukter

Från år 2003 är det möjligt att CE-
märka träskivor. Nu är det möjligt 
att CE-märka fl er träprodukter, 
t ex limträ, hus, takstolar och 
konstruktionsvirke. Fram till dess att 
CE-märkning kan starta gäller tillverkningskontroll och 
gaffelmärkning som tidigare. SP är anmält organ med 
särskild behörighet för provning, kontroll och certifi ering av 
byggprodukter. Kontakta SP Trätek för att få aktuell infor-
mation gällande CE-märkning av träprodukter.

P-märkning – nu för alla byggprodukter

P-märket är SPs eget certifi eringsmärke för produkter. Det 
förutsätter att produkt- och kvalitetssäkring granskats och 
godkänts enligt gällande certifi eringsregler. SP utför åter-
kommande revisioner av att kraven uppfylls.

Med CE-märkningen försvinner ett väl etablerat system 
som redovisar hur produkten uppfyller 
kraven i svensk bygglagstiftning. Genom 
att komplettera CE-märkningen med 
P-märkning överbryggas denna lucka. 
CE-märkningen innebär att tillverkaren 
deklarerar vissa egenskaper och P-märk-
ningen kompletterar genom att knyta 
dessa egenskaper till svensk lagstiftning.

Helheten

SP Trätek har specialkompetens då det gäller produktcer-
tifi ering på träområdet. Många företag har också behov 
av kvalitets- och /eller miljöledningssystem. Vi har möjlig-
het att samordna uppföljande revisioner av kvalitets- och 
miljöledningssystem med tillverkningskontroll för produkt-
certifi eringen. På så vis kan antalet besök vid företaget och 
därmed kostnaden minskas.

NTR-märket borgar för kvalitet hos impregnerat trä

SP Trätek har ansvaret i Sverige för kvalitetskontroll och cer-
tifi ering av impregnerat trä som produceras enligt Nordiska 
Träskyddsrådets (NTR) regelverk som i sin tur baseras på 
europeiska standarder.

Företag som producerar kvalitetskontrollerat, impregne-
rat trä får märka sitt virke med det s k NTR-märket, som 
också visar till vilka huvudsakliga användningsområden 
virket kan brukas. De vanligaste märkningarna NTR A och 
NTR AB innebär att virket kan användas i kontakt med mark 
och sötvatten respektive ovan mark.

Certifi ering

Vad innebär CE-märkning?

Kraven ställs i EUs byggproduktdirektiv och i specifi -
kationer såsom standarder och tekniska godkännan-
den. En CE-märkt produkt får föras in i alla EU-län-
der. Lagstiftningen länderna emellan är emellertid 
inte harmoniserad och det är därmed inte säkert att 
produkten kan användas överallt. Det är tillverkaren 
som intygar att alla aktuella produktkrav som ska 
deklareras uppfylls.

CE-märkning kan ske via en s k harmoniserad 
standard. Detta är fallet för t ex limträ, träskivor och 
konstruktionsvirke. För produkter där harmoniserad 
standard saknas kan CE-märkning ske via ett euro-
peiskt tekniskt godkännande (ETA). ETA fi nns för t ex 
träbaserade I-balkar och småhus.

Exempel på P-märkta träprodukter

• Spikplåtsförbundna trätakstolar
• Träskivor 
• Prefabricerade trähus
• Träfönster

20
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NTR A NTR AB CE-märkning av sågat konstruktionsvirke är ett område på stark 
frammarsch.

Exempel på CE-märkta produkter

• Träbaserade skivor för byggnader
• Limträ
• Sågat konstruktionsvirke
•  Förtillverkade takstolar och andra konstruktionsele-

ment med spikplåtsförband
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Jan Brundin jobbar mycket aktivt med 
standardisering och CE-märkning samt 
normfrågor.

Tel: 010-516 62 02
E-post: jan.brundin@sp.se

Lars-Erik Wikström samordnar 
SP Träteks aktiviteter i Japan.

Tel: 010-516 62 40
E-post: lars-erik.wikstrom@sp.se

Svensk export av träprodukter är betydande. Som exempel 
kan nämnas export av limträ till Japan och konstruktions-
virke till Storbritannien och andra europeiska länder. SP 
Trätek har lång erfarenhet av rådgivning, provning, kontroll 
och certifi ering för olika exportmarknader. Det innebär att 
SP kan spela en viktig roll då det gäller att nå nya markna-
der.

Standardisering

SP Trätek deltar på uppdrag av Skogsindustrierna ak-
tivt i standardiseringsarbete, såväl inom den europeiska 
standardiseringsorganisationen CEN som inom ISO, den 
internationella standardiseringsorganisationen. För den 
svenska samordningen av detta arbete svarar SIS, Swedish 
Standards Institute genom tekniska kommittéer, TK 182 Trä, 
TK 181 Brand och TK 162 Lim. I samtliga kommittéer och 

Internationellt

Aktuella CEN- och ISO-kommittéer

CEN/TC 139/WG2 (via SIS/TK 433) Trämålning
CEN/TC 175 och ISO/TC 218 Rundvirke och sågat virke (terminologi, rundvirke, fuktmätning, 
 handelssortering, snickerivirke, träpaneler, trägolv m m)
CEN/TC 124 och ISO/TC 165 Träkonstruktioner (konstruktionsvirke, provningsmetoder, 
 karakteristiska värden, hållfasthetsklasser, fi ngerskarvning, träförband, 
 limträ, LVL, trästolpar m m)
CEN/TC 112 och ISO/TC 089 Träbaserade skivor
CEN/TC 127 och ISO/TC 92 (via SIS/TK 181) Brandsäkerhet
CEN/TC 038 Beständighet (träskydd)
CEN/TC 250 Eurokoder (i första hand Eurokod 5 – beräkning av träkonstruktioner)
CEN/TC 193/SC 1 (via SIS/TK 162) Trälim
CEN/TC 33 (via SIS/TK 179) Dörrar och fönster

arbetsgrupper fi nns en eller fl era deltagare från SP Trätek 
som bidrar med teknisk sakkunskap till stöd för övriga 
deltagare, huvudsakligen från industrin och branschorga-
nisationer. De svenska kommittéerna och arbetsgrupperna 
utgör spegelgrupper till tekniska kommittéer och arbets-
grupper inom CEN och ISO. 

En del av de standarder som tas fram blir s k harmonise-
rade standarder som först medger frivillig CE-märkning av 
produkterna men efter en övergångsperiod krävs obliga-
torisk CE-märkning (dock än så länge med ett svenskt 
undantag). Exempel på sådana produkter är träbaserade 
skivor, spikplåtstakstolar, LVL, limträ, konstruktionsvirke, 
träpaneler och trägolv.

SP Trätek och Skogsindustrierna ger tillsammans ut ett 
nyhetsbrev om internationell standardisering med 3–4 
nummer per år.

Certifi ering för japanska marknaden

Japan skärpte 2003 drastiskt kraven på innemiljön. En 
konsekvens är att leverantörer av byggprodukter av trä 
för inomhusbruk måste kunna uppvisa certifi kat. SP har 
som första organisation i Europa godkänts av det japanska 
ministeriet MLIT att genomföra provningar av formaldehyd-
avgivande byggprodukter. Välutvecklade kontakter med 
japanska institut och myndigheter och kunskap om japansk 
lagstiftning/byggregler och japanskt tänkande innebär 
också att SP Trätek kan ge råd och stödja svensk träindustri 
som vill in på den japanska marknaden. SP är en godkänd 
OPEO (Overseas Performance Evaluation Organization) för 
certifi ering och provning av produkter med avseende på 
formaldehyd för den japanska marknaden. Det innebär att 
hela godkännandeprocessen kan genomföras i 
Sverige. Certifi eringskontoret fi nns i Skellefteå.

Forskningssamarbete

SP Trätek har ett omfattande och ökande internationellt 
forskningssamarbete inom alla teknikområden. Samarbetet 
inkluderar både forskningsinstitutioner och industriföretag.

Interiör från ett japanskt hem.
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Thomas Claeson arbetar med provning 
och kontroll av bl a limträ.

Tel: 010-516 52 60
E-post: thomas.claeson@sp.se

Roger Qvist har varit produktionschef 
inom trähusindustrin, både i Sverige 
och Tyskland, innan han kom till SP. 
Nu jobbar han med kvalitetsfrågor.

Tel: 010-516 51 27
E-post: roger.qvist@sp.se
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Samverkansgrupper

SP Trätek har genom åren byggt upp en nära samverkan 
med de olika delbranscherna inom den trämekaniska indu-
strin. Tyngdpunkten ligger på teknik- och produktutveckling 
men även kvalitets- och marknadsfrågor.

SP Trätek har en väl etablerad samverkan med branscherna:

• Sågade och förädlade trävaror
• Fingerskarvat och maskinsorterat virke
• Träskydd
• Trähus
• Spikplåtsförbundna trätakstolar 
• Limträ
• Träskivor

Samverkan sker i grupper med representanter från industrin 
och dess leverantörer samt andra berörda aktörer. Här 
initieras forsknings- och utvecklingsprojekt, informations-
aktiviteter såsom produktdagar, temadagar och faktablad 
och olika typer av utbildningssatsningar.

TCN – Träcentrum Norr

Den träförädlande industrin i norra 
Sverige, Luleå tekniska universitet 
och SP Trätek samverkar i TCN. 
Det gemensamma målet för alla 
intressenter i TCN är en svensk träindustri som genom 
nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka 
förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för 
såväl företagen som hela samhället. Arbetet fokuseras för 
närvarande på mätteknik och processtyrning, träbyggande 
och beständighet. 

CBBT – Centrum för Byggande och 
Boende med Trä 

Sågverk och och trähusindustri i södra 
Sverige har tillsammans med Växjö 
kommun, Växjö universitet och 
SP Trätek bildat CBBT, som fi nansierar forskning med fokus 
på träbyggande och boendemiljö. 

Industrisamverkan

Nationella Trärådet 

Nationella Trärådet bildades 2007 och samlar större delen 
av den trämekaniska industrin och intresserade forsknings-
aktörer. Här informeras om planerad och pågående forsk-
ning, bl a med syfte att koordinera insatserna och undvika 
dubbelarbete. Skogsindustrierna svarar för ordförande-
skapet och SP Trätek för sekretariatet.

Utbildningar

SP Trätek har en omfattande utbildningsverksamhet med 
allt från schemalagda kurser till företagsanpassade och 
företagsinterna kurser. Genomgående har vi alltid målet 
att varva teoretiska genomgångar med praktiska övningar 
antingen i våra laboratorier eller i industrimiljö.

Kurserna som hålls företagsinternt kan med fördel 
innehålla pass där företagets specifi ka frågeställningar kan 
diskuteras. Därigenom blir användningen av nya kunskaper 
i det egna arbetet mer påtaglig. Både kursernas innehåll 
och omfattning anpassas efter behov.

Exempel på kurser i vårt utbud är :

• Trähusbyggande med prefabteknik              
• Certifi ering av trähusbyggare
• Virkestorkning på olika nivåer
• Sortering  manuellt och maskinellt
• Trämateriallära
• Inspektion av träbroar
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Publikationer
SP Trätek ger ut en rad olika publikationer som redovisar 
resultaten av vårt arbete för olika målgrupper.

Handbok/Handledning

Praktiska råd och tips för användning i industrin. 

Kontenta

Kortfattad översiktlig beskrivning av resultat från 
SP Träteks arbete. Enstaka exemplar är gratis. 

Rapporter och papers

Redovisning av resultat från SP Träteks FoU-arbete.
Vetenskapliga publikationer, konferensbidrag och papers, 
ofta på engelska.

Samtliga publikationer fi nns på www.sp.se

Wood Material Science and Engineering 

En ny vetenskaplig tidskrift, Wood Material Science and 
Engineering startade under 2006. Den ges ut med fyra 
nummer per år.

Specifi ka områden är trämodifi ering, beständighet och 
livslängdsbedömning, trä-vatten-relationer, trämekanik, 
träkompositer, EWP, eko-effektiva nya träbaserade material 
och trä som ett ingenjörsmässigt material.

SP Träteks bibliotek är unikt inom den internationella 
trätekniska litteraturen. Böcker, avhandlingar och kon-
ferenstryck är sökbara i bokkatalogen Tradok och egna 
rapporter och vetenskapliga artiklar i Publikationer, båda 
under www.sp.se. Alla är välkomna att få hjälp att hitta 
information inom området, kontakta Britt Nyström 
britt.nystrom@sp.se. Biblioteket fi nns på vår Stockholms-
adress och är öppet efter överenskommelse.

Samverkan med universitet och högskolor – nationellt 
och internationellt

SP Trätek bygger nätverk med starka kompletterande 
kompetenser inom och utom landet. I Sverige samverkar vi 
främst med:
•  LTU med träinstitutionen i Skellefteå och bygg-
 institutionen i Luleå
• KTH i Stockholm
• Växjö universitet

På samtliga orter har vi delade tjänster, forskarstuderanden, 
examensarbeten och gemensamma projekt. Vi samverkar 
också med CTH, LTH och SLU.

Internationellt samverkar vi med forskningsaktörer på 
många olika sätt, t ex:

•  Medverkar i EU-fi nansierade projekt, bl a inom EUs ram-
program för forskning och utveckling och EUs regionala 
strukturfonder

•  Har sekretariatet för The International Research Group on 
Wood Protection (IRG), ett internationellt nätverk inom 
området träskydd och beständighet

•  Deltar aktivt i standardisering i Europa (CEN) och interna-
tionellt (ISO) till förmån för svenska träprodukter 

•  Presenterar resultat vid tekniskt vetenskapliga konferen-
ser, t ex CIB-W18, IUFRO, Timber Engineering 

 Conference, Interfl am, Fire & Materials och COST
•  Skriver artiklar i utländska vetenskapliga tidskrifter, t ex 

Holz als Roh- und Werkstoff, Fire and Materials, Holzfor-
schung och Forest Products Journal.

Magnus Wålinder är editor för den nya tidskriften 
”Wood Material Science & Engineering”. Information om 
prenumeration, gratisnummer och hur man lämnar in 
bidrag fi nns på: www.tandf.no/woodscience
Varmt välkommen till denna nya tidskrift!

SP Träteks bibliotek är unikt när det gäller internationell trätek-
nisk litteratur och sökningar kan göras i fl era databaser.



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för näringslivets 

utveckling och konkurrenskraft och för säkerhet, hållbar tillväxt och god miljö i samhället. Vi har 

Sveriges bredaste och mest kvalifi cerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och 

utveckling. Vår forskning sker i nära samverkan med högskolor, universitet och internationella kol-

leger. Vi är drygt 850 medarbetare som bygger våra tjänster på kompetens, effektivitet, opartisk-

het och internationell acceptans.
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YKISIK SMP SITAC

SP är organiserat i åtta tekniska enheter och fyra dotterbolag.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Trätek
Adress Besöksadress Telefon Telefax  
Box 857, 501 15 BORÅS  Brinellgatan 4 010- 516 50 00 (alla kontor) 033-13 55 02 
Box 5609, 114 86 STOCKHOLM  Drottning Kristinas väg 67   08-411 83 35 
Videum Science Park, 351 96 VÄXJÖ  Lückligs plats 1   0470-59 97 01
Skeria 2, 931 77 SKELLEFTEÅ  Laboratorgränd 2  0910-28 56 01

www.sp.se


