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Sammanfattning 
I projektet "Vattenabsorption i gran och dess inverkan på beständigheten" har vattenabsorp-
tion i ändträ undersökts. För att verifiera att vattenupptagning och uttorkning i trä påverkar 
beständigheten och därmed lämpHgheten för utomhusbruk, har provbitar exponerats i utom-
huskhmat under 1,5 år. Försöket startade i maj 2002. Försöken kommer att fortgå under 
ytterligare 2 år. 

Med hjälp av personal fi-ån Vindelns försökspark i Västerbotten togs 20 granar fi-ån två 
bestånd till försöket. 

Granama valdes så att hälften hade vuxit med god tillgång ti l l vatten (F) och hälften utan fritt 
markvatten (T). Av de tio träden i grupp T var fem härskande (H) och fem undertryckta (U). 
Provbitar, 20 x 50 x 300 mm, från kärna respektive splint, hälften obehandlade och hälften 
målade med akrylatlatexfärg, placerades horisontellt liggande i Träteks provgård i Skellefteå. 
Följande parametrar registrerades 6 gånger under försöksperioden; vikt, spricklängd, antal 
sprickor och visuell förändring. 

- Provemas fiiktkvot, och därmed vikt, varierade starkt under försöksperioden. Detta beror 
på normal variation i relativ luftfuktighet mellan årstidema. Störst variation över året hade 
obehandlade provbitar. De hade en lägre fuktkvot vid mätningama i maj och augusti än 
utgångsftiktkvoten på 12 % vid starten och stor viktökning vid mätningama i oktober både 
år 2002 och 2003 för både kärna och splint. De målade provbitama ökade i vikt i både 
splint och kärna under mätningama i maj och augusti 2003 och ytterligare i oktober. 

- Det var en signifikant skillnad i medelviktsändring mellan käm- och splintpanel respek
tive mellan målad och obehandlad panel vid mätningama i oktober 2003. 

- Spricklängd och antal sprickor mättes och räknades på provbitamas ovansida. De målade 
provbitama hade någon enstaka spricka och därav nästan ingen spricklängd. För de obe
handlade var antalet sprickor stort och lång spricklängd framförallt i splinten. 

- Provbitama av obehandlad splint hade 5-6 gånger så många sprickor som de från kärnved. 
På samma sätt var spricklängden ungefär 4 gånger längre för splint än för kärna. Gmppen 
TH har i genomsnitt tre gånger så många sprickor som FU, den gmpp som har minst antal 
sprickor. TH hade i genomsnitt tre gånger längre spricklängd än FU som hade kortast 
spricklängd. 

- Den visuella bedömningen visade inga synliga rötangrepp utan endast påväxt av mögel
svamp. 

- Provbitama från splint, både obehandlat och målat, var gråare och mer angripna av mögel 
på undersidan än provbitama från kärnved. 

- Sammanfattningsvis har kämvedspanelema, både obehandlad och målad, mindre vikt
variation över försöksperioden, färre och kortare sprickor, mindre grånad och mögel
angrepp på undersidan än splintvedspanelema. 



1 Inledning 
1.1 Allmänt 
Virke som långsamt anpassar sig t i l l förändringar i sin omgivning, t ex genom långsam 
vattenabsorption, får mindre fuktrörelser och dimensionsförändringar i ett klimat med 
fluktuerande luftfiiktighet. Det blir också motståndskraftigt mot biologisk nedbrytning på 
grund av dåliga levnadsbetingelser för mikroorganismer. Båda egenskapema påverkas av 
absorberad vattenmängd och vattentransporthastigheten. Trä som har små ftiktbetingade 
rörelser är också mindre benäget att spricka och därigenom leda in vatten i virket. Granens, 
och då framförallt kärnans, egenskaper vid användning utomhus ovanjord är ur beständig
hetssynpunkt inte lika väl kända som fiirans kämvedsegenskaper. Detta beror antagligen på 
att det är svårt att skilja kärnved från splintved i gran med bara ögat. 

Utomhusexponeringen av gran är en del i projektet "Vattenabsorption i gran och dess inver
kan på beständigheten". I projektet har vattenabsorption och uttorkning i ändträ på gran 
undersökts med hjälp av datortomografi och bildbehandling. Målet är att hitta virke med 
egenskaper som medverkar t i l l en fuktkvotsnivå och fuktkvotsfördelning som är mest gynn
sam för användning av trä i utomhuskonstruktioner och därigenom förbättra träkonstruktio
ners beständighet genom att öka livslängden och minska underhållsbehovet. 

Hypotesen är att det framförallt är skillnader i vattenupptagningshastighet som åstadkommer 
livslängdsskillnadema. 

Syftet med studien var att undersöka om skillnader i vattenupptagning och uttorkning som 
uppmätts vid laboratorieförsök motsvaras av skillnader i mikrobiell aktivitet och sprick
bildning utomhus. 

Försöket kommer att fortgå under minst två år t i l l . 

1.2 Beständighet 
Beständighet är en komplex egenskap som påverkas av många variabler. En träprodukts be
ständighet beror, förutom på konstruktiv utformning, bland annat på träets naturliga resistens, 
fuktkvot, temperatur, nedbrytoing av UV-ljus och mekanisk erosion av t ex snö och hagel. 
Utöver den mekaniska nedbrytningen på grund av väder och vind, kan trä brytas ned av 
svampar och andra mikroorganismer. Biologisk nedbrytning av trä förorsakas av organismer 
såsom röt-, blånads- och mögelsvampar, bakterier, insekter och marina skadedjur. Vilka av 
dessa organismer som träet måste skyddas mot beror på miljö och det träslag som används. 
Trä är, när förutsättningarna är de rätta, ett hållbart material, men hållbarheten beror följakt
ligen också på den omgivande miljön. Det fmns många exempel på trä som är begravt i 
jorden, fullt exponerat för väder och vind, nedsänkt i vatten eller gömt i pyramider, som har 
bevarats i tusentals år. Det fmns också byggnader, skepp och andra träobjekt som har använts 
i hundratals år. (Browne 1960, Kryzysik 1968, Borgin 1971, Richardson 1971). Men samma 
typ av trä kan i ofördelaktiga miljöer erodera och försvinna under några fa år utan att lämna 
ett spår. 

Obehandlat trä kan många gånger klara sig bättre än trä som målats med en olämplig färg som 
gör att materialet fuktas upp men inte torkar ut. Nedbrytningen av obehandlat trä på grund av 
solljus (UV) har en relativt liten betydelse, eftersom det efter ett par år bildas ett silvergrått 



ytskikt som har en skyddande effekt genom att det absorberar och reflekterar solljus (Borgin, 
1971). Nedbrytningen p g a solljus sker relativt långsamt. Den silvergrå ytan uppkommer då 
ligninet vittrar ner (0,05-0,5 mm) och sedan sköljs bort av regn. Det som återstår är cellulosa
fibrer som är vitaktiga/grå t i l l färgen (Lindberg, 1990). Den silvergrå ytan är 0,08-0,2 mm 
tjock (Browne 1960, 0,1-0,25 mm Feist et al 1984). Den grå färgen på trä uppstår företrädes
vis på en yta utsatt för solljus i ett kallare klimat med lite regn (Feist 1982). Värdena på ero
sion varierar mellan 1 och 6 mm på 100 år i utomhusapplikationer (Feist et al 1984). 

1.3 Vattenabsorption 
Trä kan alltså förstöras genom fysikalisk påverkan i träets mikrostruktur genom samverkan 
mellan mekanisk, fukt- och värmepåverkan. 

För att mögel och röta ska kunna angripa trä krävs det att virket har en förhöjd fuktkvot. Det 
konstruktiva träskyddet har därför stor betydelse. Det innebär att träkonstruktioner inte ska 
kunna utsättas för långvarigt hög fuktighet utan möjlighet att torka ut mellan uppfuktningama. 
Beständigheten för träprodukter avgörs inte enbart av träets beständighet mot mikroorga
nismer, utan i lika hög grad träets benägenhet att ta upp vatten i ändträ (Sell 1982) och dess 
exponering (Arndt et al. 1969). Den största andelen fuktskador i byggnader uppkommer 
genom att fritt vatten tas upp kapillärt i ändträ. Skadorna på t ex fönster kan ha olika utseende 
beroende på träslag. Fönsterbågar av furu kan bli helt genomruttna medan bågar av gran 
endast får lokala skador intill profiländar. (Sell 1976) Trots att t ex furu har relativt låg bio
logisk beständighet så klarar sig virket bra i utomhuskonstruktioner och detta anses bero på 
furukämans låga vattenupptagningsförmåga. Enligt Piihringer (1979) kan kärnvedens resi
stens delvis beror på dess mikrostruktur. Kärnvedens porvolym är betydligt mindre än splint-
vedens porvolym och därigenom skulle inte vissa mikrobiologiska processer kunna inträffa. 
Detta skulle kunna vara genom minskad fuktmängd p g a minskad porvolym, minskning av 
kapillariteten, genom inlagring av hydrofoba ämnen samt minskning av syre- och kvävetill
gång p g a nedsatt diffusions förmåga för gaser m m. 

1.4 Biologisk nedbrytning 
Förutsättaing för svamppåväxt i ved är vatten, tillgång ti l l syre, sur miljö, tillgång ti l l nedbryt-
bart trä och tillgång till vitaminer och då framförallt B12. Generellt kan man säga att den 
optimala fuktkvoten för rötsvampar ligger mellan 28-45 % och den optimala temperaturen 
ligger kring 25-32 °C. En förutsättning för att trä skall kunna fungera som näringsämnen för 
svampar är att det först måste sönderdelas. Cellulosan bryts ner med hjälp av enzymer. Enzy
mer är proteiner som har aminosyror som beståndsdelar och innehåller kväve. Cellulosans 
nedbrytande enzymer spaltar upp cellulosan i sina beståndsdelar genom att bryta bindningar 
mellan de i cellulosan ingående sockermolekylema. Sockerarter är sedan lösliga i vatten och 
kan diffundera genom cellväggen och sedan tjänstgöra som näringsämne för t ex mögel
svampar. 

1.5 Extraktivämnen 
Extraktivämnen återfinns bl a i harts och kåda. Kåda och harts utgör förutom trädens närings
förråd också trädens immunförsvar som aktiveras vid mekaniska eller biologiska skador av 
insekter eller svampar. Extraktivämnen påverkar vedens farg, lukt, permeabilitet, fiiktupptag-



ningsförmåga samt vedens beständighet mot nedbrytning. Extraktivämnenas sammansättning 
är starkt träslagsberoende men varierar också inom ett och samma träd samt mellan splint och 
kämved (Sehlstedt-Persson 1997). Skillnaden i granens extraktivämneshalt finns samman
s t ä m i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på tidigare mätningar av extraktivämnen i gran. 
Extraktivämnen i Picea Abies 
Extraktivämneshalt (% av torrvikt) 

Referens 

Kärna Splint Både splint och kärna 

1,0-2,0% Lindgren et al. 1969 

0,5-1,7% 1,4-4,2% Pensar 1967 
2,22 % acetonextrakt 
l,24%etyleterlösligt 

Assarsson et al. 1966 

0,47 % 0,91% Sehlstedt-Persson 2001 

Kådan eller hartset finns i veden hos barrträd som fiiru och gran som 1) kanalharts i harts
kanaler 2) parenkymharts i märgstrålarnas levande parenkymceller (näringsförråd) i splint-
veden 3) i kådlåpor inne i en årsring 4) i kämveden där parenkymhartset "impregnerar "veden 
(Sehlstedt-Persson 1997). 

axiella 
hartskanaler epitelceller 

kämved 

kådlåpa märgstråle med 

horisontell hartskanal^^/^^^^JST^ -^...^^ 

epitelceller ""^J^^^t^— -

parenkymceller'^ / \_ 

märgstråletrakeider / 

Figur 1. Tvärsnitt som visar förekomst av kåda och harts i furu och gran (Sehlstedt-Persson, 
1997). 

För fiiru och gran startar kämvedsbildning efter 20-30 år närmast märgen. Enligt en teori om 
kämvedsbildning (Manion, et al 1979) dör de levande parenkymcellema och dess innehåll av 
extraktivämnen omvandlas t i l l kämvedssubstanser som impregnerar veden. Ansamling av gas 
(emboli) i närliggande vattenledande celler avbryter vattentransporten. Därmed isoleras 
parenkymcellema och dör. I en övergångszon på 1 -3 splintårsringar närmast kämvedsgränsen, 
råder det i parenkymcellema en sista aktivitet (Back 1969). Stärkelsekornen försvinner 
samtidigt med en intensiv produktion av hartskomponenter som slutligen mer eller mindre 
distribueras över hela vedstrukturen. Fumvedens hartshalt vanligen mer än fördubblas genom 
denna parenkymaktivitet i splint/kämgränsen medan gran och andra piceaarter har betydligt 
mindre hartsbildning i kämveden. Pensars (1967) undersökning visar att gransplint håller 
högre halt av eterlösliga extraktivämnen än i grankäma. Gran har bl a två fenoler, konidendrin 



och pinoresinol, som inte är fungicida. I en sammanställning av (Svensson 1989) saknar gra
nen pinosylvin som finns i tall men innehåller i kärnan lignaner som är fenoliska. Pinoresinol 
har visat sig ha effekt på en rötsvamp medan ämnet är ineffektivt mot andra svampar i för
söket. Liovil har hämmande effekt på tillväxt av en typ av rotrötesvamp. Konidendrin och 
pinoresinol påstås inte ha effekt på blånadssvamp. 

2 Försöksmaterial 
Till försöket togs 20 granar från Vindelns försökspark i Västerbotten med hjälp av personal 
från försöksparken. Träden har valts för att få en stor densitetsgradient och åldersskillnad. 
Hälften av träden har vuxit med dålig tillgång på vatten (T) och hälften har vuxit med god 
tillgång på vatten (F). Undergmppema TH, TU, FH och FU, med fem träd vardera, bildades 
genom att välja härskande (H) respektive undertryckta (U) träd. Träden valdes så att varje 
gmpp var så homogen som möjligt med en brösthöjdsdiameter representativ för området. Före 
fällning markerades norrsidan på provträden. Träden apterades i 5 m långa stockar. Därefter 
genomsågades stockama i nord-sydlig riktning t i l l 30 mm tjocka plank. Plankoma torkades 
ti l l 12 % fuktkvot och konditionerades. 

Område 78 i Vindelns försökspark består av torr mark 175 m över havet och var en typisk 
tallhed. De härskande träden hade en medelbrösthöjdsdiameter på 29 cm och de under
tryckta 18 cm. Medelålder för TH var 158 år och TU 137 år. 

Område 63 i Vindelns försökspark var fuktig skogsmark med god tillgång på vatten, 
250 m över havet med en marklutning på 2-4°. De härskande träden hade en medelbröst
höjdsdiameter på 31 cm och de undertryckta 19 cm. Medelålder för FH och FU var 67 år. 

I tabell 2 finns en sammanställning av provbitamas ålder, årsringsbredd, densitet, brösthöjds
diameter, diameter vid 6 meters höjd samt trädets totala höjd. 

Tabell 2. Karaktäristik för provgrupperna: FU (fuktig undertryckt), TU (torr undertryckt), FH 
(fuktig härskande), TH (torr härskande). Medelvärde samt standardavvikelse inom parentes. 

Test grupp 
medelvärde 

Ålder 

(år) 

Årsringsbredd 

(mm) 

Densiteti2% 

(kg/m^) 

Diameter 
brösthöjd 

(cm) 

Diameter 
vid 6 m 

(cm) 

Trädhöjd 

(m) 
FU 67 (8) 1,5 (0.3) 407 (30) 19 (1.3) 15,6 (0,8) 18,3(1,4) 
TU 137 (25) 0,6 (0,2) 484 (30) 18 (1,0) 13,5 (1,2) 14,3(1,2) 
FH 66 (2) 2,6 (0,2) 378 (26) 31 (0,8) 25,7 (0,8) 21,8 (2,1) 
TH 158 (10) 0,96 (0,2) 440 (34) 29(1,2) 24,2 (2,4) 22,2(1,2) 

Provmaterialet t i l l försöken togs från rotstocken, se figur 2. Eftersom det inte gick att få ut två 
bitar med splint på varje nivå för de undertryckta träden togs provbitama konsekvent i två 
nivåer efter varandra E l och E2. El togs 1,2 m från rotskäret. 



Rotstock 5 m E2S 

E l K 

Provbitar av splint respektive kärna, 
300 mm långa. 
E2 målade 
E l obehandlade 

Figur 2. Beskrivning av uttag av provbitar. 

Splintzonen var ca 20 mm in från barken för de undertryckta träden och cirka 40 mm för de 
härskande träden. För att inte blanda ihop käm- och splintved tillverkades provbitama enligt 
figur 3. Provbitama med kämved togs om möjligt minst 25 mm från märgen. Provbitama 
hyvlades till 20 x 50 x 300 mm och konditionerades i 65% RH 22°C motsvarande 12% fiikt-
kvot tills jämvikt uppnåtts. Från varje träd togs två provbitar från splinten samt två provbitar 
från käman. Från ett av träden från gruppen TU gick det inte att ta ut provbitar från splinten 
därför är det 78 provbitar med i försöket. Hälften av provbitama målades med akrylatlatexfärg 
utan grundning, Alcro Stugfärg vit kulör. Färgen lades på i ett ca 60 ^im tjockt torrskikt. 
Färgen har en något ogynnsam fuktdynamik, vilket i just detta fall dock är en fördel, eftersom 
det kan påskynda försöket. Ändytoma förseglades inte, samma farg användes på ändträytoma 
samt den väderexponerade ytan, undersidan lämnades obehandlad, se figur 4. 

Mittplankan 
30 mm 

Färgskikt 

Nord 

kärna 

Mässingsbricka placerad mot 
rotsidan 

Figur 3. Beskrivning av läget i stocken Figur 4. Tvärsnitt av den målade provbiten. 
Färg på tre sidor samt ändträytoma. 

Efter målning konditionerades samtliga provbitar tills jämvikt uppnåddes. Provbitama vägdes 
före utplacering i provgården. Provbitama märktes på följande sätt: samma nummerbeteck
ning som den genomsågade plankan följt av ett E för exponering utomhus, samt kärna eller 
splint. Beteckningen TH191Ö3E1S betyder följande: Torr; härskande, nummerordning 19, 
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1 rotstock, tredje plankan i östlig riktning, exponeras utomhus med färg, splint. Märkning 
skedde med numrerade mässingsbrickor som fastes på provbitens undersida. 

2.1 Tilläggsförsök med provbitar från Flakaliden 
Försöket kompletterades med 10 träd fi-ån Vindelns försökspark, Flakaliden. Hälften av träden 
hade bevattnats med näringsberikat vatten (I) under 15 år. De andra träden kom fi"ån en kon
trollyta (C) utan bevattning. Medelålder för träden var 37 år. Träden togs fi"ån kappan på 
försöksytoma. Provbitar lades ut 2003-06-19, drygt ett år senare än de tidigare beskrivna 
provbitama. Från de två mittersta genomsågade plankoma togs provbitar 300 mm långa, tagna 
1.2 m M n rotskäret. Provbitama separerades inte i kärna och splint och var obehandlade. 
Provbitama placerades i försöksgården horisontellt liggande med kämvedssidan upp. I tabell 
3 finns en sammanställning av provbitamas ålder, årsringsbredd, densitet, brösthöjdsdiameter, 
diameter vid 6 meters höjd samt trädets totala höjd. 

Tabell 3. Karaktäristik för provgrupperna: I (näringsbevattnad från Flakaliden) och C 
(kontrollgrupp Flakaliden). Medelvärde och standardavvikelse inom parentes. 

Test grupp Ålder Årsringsbredd Densiteti2% Diameter Diameter Träd höjd 
medelvärde brösthöjd vid 6 m 

(år) (mm) (kg/m^) (cm) (cm) (m) 
1 37 (0) 2,0 (0.2) 361 (21) 16(1,3) 9.1 (1,3) 9,8 (0.6) 

C 36 (0) 1.7 (0.1) 410 (14) 13(1.0) 6.7 (0,5) 8.9 (0.3) 

2.2 Besiktning i provgården 
Efter placeringen i provgården 2002-05-16 har provbitama undersökts tre gånger per säsong, 
maj, augusti och oktober. Besikmingen utfördes vid uppehållsväder så att inte regn eller snö 
låg kvar på ytan. 

Vid besiktning av provbitama har följande undersökts: 

- Sprickor på flatsidomas ovansida har noteras och räknats. Antalet sprickor och den totala 
spricklängden har registreras. Från maj 2003 har även sprickor på flatsidomas undersida 
registrerats men redovisas inte i denna rapport. 

- Provbitama har vägts och utifi-ån resultatet beräknades viktförändringen under försökets 
gång. 

- Visuell besiktning och fotografering av provbitama innefattande en beskrivning av 
förändring i utseende samt registrering av rådande väderstatus har gjorts. Från maj 2003 
har även mögeltillväxt på undersidan noterats. 

Bild på provuppställningen se figur 5. 



11 

Figur 5. Uppställning provgård. Obehandlade till vänster, tilläggsförsöket "Flakaliden " i 
mitten och målade till höger fotograferade augusti 2003. 

3 Resultat 
3.1 Viktförändring 
Viktförändringen relateras till provbitamas startvikt vid placering i provgården (motsvarande 
12% fuktkvot) den 16 maj 2002. Skillnader i viktförändringar under försöksperioden kan ses i 
figur 6. Variationerna i vikt beror på växlingarna i väderleken, oktober är en månad med 
mycket nederbörd och hög relativ fuktighet medan somrarna 2002 och 2003 var ovanligt 
varma och soliga. Students t-test med a-värde 0,05 har används för statistiska jämförelser om 
inget annat anges. 

Största variation i vikt över försöksperioden hade de obehandlade provbitama, de hade en 
lägre vikt i augusti 2003 än vid starten av mätningarna och stor viktökning vid mätningarna i 
oktober både år 2002 och 2003. De målade provbitama, både splint och kärna, hade ti l l skill
nad från de obehandlade provbitama en viktökning vid mätningarna i maj och augusti 2003. 
Provbitama från målad splint ökade mer i vikt än de från målad kämved under mämingama i 
oktober. 
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SÖ 

20 

I Kärna målad 
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Figur 6. Medelvärde av viktförändring (g) i provbitar separerade i målade och obehandlade, 
splint och kärna. 

• Det var en signifikant skillnad i medelviktsförändring mellan målad och obehandlad 
kämvedspanel vid mätningama i oktober 2003 baserat på 40 observationer. De målade 
kämvedspanelema hade en medelviktförändring på 21.6 gram och obehandlade på 18.1 
gram. Detta kan relateras t i l l medelvärdet av startvikten på 148 gram för de målade samt 
144 gram för de obehandlade. 

• Det var ingen signifikant skillnad i medelviktsförändring mellan målad och obehandlad 
splintvedspanel vid mätningama i oktober 2003 baserat på 38 observationer. Medel
viktförändring för den målade splintvedspanelema var 31.6 gram och för den obehandlade 
29.9 gram. 

• Det var en signifikant skilbiad i medelviktförändring mellan obehandlad panel beroende 
på om det var splint- eller kämved vid mätningama i oktober 2003 baserat på 39 observa
tioner. Kämvedpanelema hade en medelviktförändring på 18.1 gram och splintveds-
panelen hade en medelviktförändring på 29.9 gram. 

• Det var en signifikant skillnad i medelviktförändring mellan målad panel beroende på om 
det var splint- eller kämved vid mätaingama i oktober 2003 baserat på 39 observationer. 
Kämvedspanelema hade en medelviktsförändring på 21.6 gram och splintpanelema hade 
en medelviktförändring på 31.6 gram. 

För obehandlad panel var den största skilhiaden i medelviktförändring under oktober månad, 
framförallt år 2003 vilket redovisas i figur 7. Materialet är uppdelade i käma och splint och 
gmppema FU (fuktig undertryckt), TU (torr undertryckt), FH (fuktig härskande) och TH (ton-
härskande). 

Provbitama från kämveden hade mindre viktförändring än provbitama från splintveden för 
samtliga gmpper under oktober månad. Provbitama från FU gmppen hade den minsta vikt-
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ändringen både i splint och kärna. Den största viktförändring mellan gmppema (FUkäma t i l l 
THspiint) var ungefär 19 gram vid mätningama oktober 2003. 

•=! 20 
O) 

• FU kärna obeh 

• FH kärna obeh 

• TU kärna obeh, 

• TH kärna obeh 

O FU splint obeh. 

• FH splint obeh. 

• TU splint obeh. 

• TH splint obeh. 

2003-10-06 

Kärna Splint 

Figur 7. Viktforändring (g) i obehandlade provbitar i kärna respektive splint (medelvärden) 
för provgruppema FU (fuktig undertryckt), TU (torr undertryckt), FH (fuktig härskande), TH 
(torr härskande) vid mättillfället oktober 2003. 

• För kämvedspanelema förelåg det en signifikant skillnad i medelvärde mellan H och U 
baserat på 20 observationer. H hade en medelviktsändring på 19,4 gram och U 16,7 gram. 

• För kämvedspanelema förelåg ingen signifikant skillnad i medelvärde mellan bestånden F 
och T, baserat på 20 observationer. F hade en medelviktsändring på 17,3 gram och T 18,9 
gram. 

• För splintvedspanelema fanns en signifikant skillnad i medelvärde mellan bestånden F 
och T baserat på 19 observationer. F hade en medelviktsändring på 26,9 gram och T 33,2 
gram. 

• För splintvedspanelema fanns ingen signifikant skillnad i medelvärde mellan H och U 
baserat på 19 observationer. H hade en medelviktsändring på 31,5 gram och U 28,0 gram. 

Medelviktförändringen i målade provbitar uppdelade i provgmppema FU, TU, FH och TH, 
käma och splint, se figur 8. 

Provbitama från kämveden hade mindre viktförändring än provbitama från splintveden för 
samtliga gmpper under oktober månad. FU gmppen hade minsta viktförändringen i käm
vedspanelema, i splintvedspanelema hade FU och TH den minsta viktförändringen. Den 
största (lägsta t i l l högsta) medelviktskillnaden var mellan gmppema FUkäma och TUspiint och 
var ungefär 15 gram vid oktober 2003. 
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Figur 8. Viktförändring (g) i målade provbitar i kärna och splint (medelvärden) för prov
grupperna FU (fuktig undertryckt), TU (torr undertryckt), FH (fuktig härskande), TH (torr 
härskande). 

• För kämvedspanelema förelåg ingen signifikant skilhiad i medelvärde mellan H och U 
eller mellan bestånden F och T, baserat 20 observationer. Observationerna från H hade en 
medelviktsändring på 22,6 gram och U 20,6 gram. För F var medelviktsändring 21,1 gram 
och T 22,0 gram. 

• För splintvedsobservationema förelåg ingen signifikant skillnad mellan H och U eller 
mellan bestånden F och T, baserat på 19 observationer. Observationerna från H hade en 
medelviktsändring på 31,6 gram och U 31,6 gram. För F var medelviktsändring 31,6 gram 
och T 31,7 gram. 

3.2 Sprickbildning 

Sprickbildningen på ovansidan av provbitama redovisas i figur 9.1 oktober 2002 gick det inte 
att mäta sprickorna eftersom de var igensvällda. Antalet sprickor är relativt konstant över 
tiden och ökar något för de obehandlade provbitama vid mättillfällena i augusti och oktober 
2003. Målad kämved var i det närmaste sprickfii medan obehandlad splint hade mest 
sprickor. För statistiska jämförelser har Students t-test med a-värde 0.05 används om inget 
annat anges. 
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Figur 9. Medelvärden av antal sprickor i målade och obehandlade provbitar separerade i 
splint och kärna. 

• För de målade provbitama var det en signifikant skillnad i medelantal sprickor mellan 
kämved och splintved vid mätningen i oktober 2003, baserat på 38 observationer. 
Medelantal sprickor i målad kämved var 0,0 stycken och splintveden 0,7 stycken. 

• Den obehandlade splinten hade 5-6 gånger så många sprickor som obehandlad kämved. 
Vid mätningarna i oktober 2003 var det en signifikant skillnad i medelvärde mellan 
obehandlad käm- och splintved baserat på 39 observationer. Kämvedspanelema hade i 
medeltal 2,7 stycken sprickor och splintvedspanelema 15,7 stycken. 

I figur 10 redovisas antal sprickor i obehandlade provbitar av splint, uppdelade i gmppema 
FU, FH, TU och TH. Antalet sprickor och förhållandet mellan gmppema är relativt konstant 
över provperioden. Panelema ft^ån gmppen FU hade minst antal sprickor medan TH hade 
störst antal sprickor. Panelema fi"ån TH gruppen hade imgefär 3,5 gånger så många sprickor 
som FU-gmppen efter ett år. 
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Figur 10. Antal sprickor i obehandlade provbitar av splint, medelvärden för provgrupperna 
FU (fuktig undertryckt), TU (torr undertryckt), FH (fuktig härskande), TH (torr härskande). 

• Vid mätningama i oktober 2003 var det en signifikant skillnad i medelvärde av antal 
sprickor beroende på bestånd F och T baserat på 19 observationer. Panelema från F hade i 
medeltal 11 stycken sprickor medan panelema från T i medeltal hade 21 sprickor. 

• I oktober 2003 fanns en signifikant skillnad i medelvärde beroende på om träden hade 
vuxit härskande eller undertryckt (H/U), baserat på a-nivå 0.10 och 19 observationer. De 
härskade träden hade i medeltal 19 sprickor medan de undertryckta i medeltal hade 12 
sprickor. 

Den uppmätta spricklängden redovisas i figur 11. Det är skillnad i spricklängd mellan målade 
och obehandlade provbitar. Spricklängden i de obehandlade provbitama av splint var ungefar 
4 gånger så långa jämfört med obehandlad käma. 
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Figur 11. Spricklängd - provbitar målade och obehandlade separerade i splint och kärna 
(medelvärden). 

• Det var en signifikant skillnad i medelspricklängd mellan obehandlade kärna och splint 
vid mätningen i oktober 2003, 39 observationer. Medelspricklängden var för obehandlad 
splint 414 mm och för kärna 96 mm. 

• Det var en signifikant skillnad i medelspricklängd mellan målad kärna och splint vid 
mätningen i oktober 2003, 39 observationer. Medelspricklängden var för obehandlad 
splint 8 mm och för kärna 0,8 mm. 

I figur 12 visas spricklängden i obehandlade provbitama från splintved uppdelade i grupperna 
FU, FH, TU och TH. Gruppen TH hade ungefär 3 gånger längre spricklängd än FU som hade 
kortast spricklängd. 
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Figur 12. Spricklängd i provbitar av obehandlad splint (medelvärde). 

• Det var en signifikant skillnad i medelspricklängd beroende på växtplats (F/T), vid 
mätningen i oktober 2003, 20 observationer. Medelspricklängden var för panelerna från F 
288 mm och från T 555 mm. 

• Det var ingen signifikant skillnad i medelspricklängd beroende på om träden hade vuxit 
härskande respektive undertryckt, 19 observationer. Medelspricklängden var för H 510 
mm och U 308 mm. 

3.3 Visuell förändring 
Ovansidan på de målade provbitama hade efter 1,5 år ett relativt enhetligt utseende utan några 
anmärkningar. Efter ett år hade samtliga obehandlade provbitar ett helt täckande silvergrått 
skikt på ovansidan. De största förändringarna kunde iakttas på undersidan av provbitama. I 
figur 13 utförs en visuell besiktning av undersidan på provbitama. Provbitama sorteras i en 
fallande skala så att de med mest påväxt ligger bredvid varandra för en bedömning av grå
skala och påväxtandel. Det obehandlade materialet delades in i tre gmpper och det målade i 
tre grupper numrerade från 1 t i l l 3. 
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Figur 13. Visuell besiktning av provbitarnas undersida. För att utvärdera påväxten och 
gråskalan lades provbitarna i en fallande gråskala från ljus till mörk. Närmast ligger målade 
provbitar sorterade i fallande skala, mörk till ljus. 

Efter 1,5 år fanns det inga synliga rötangrepp på provbitama utan endast påväxt av mögel
svamp och vädergrånad. Det är troligen två typer av mögelpåväxt, Cladosporium och 
Aureobasidium (som hjälper till att färga veden grå) (Nilsson 2003). Några provbitar har 
betydligt mörkare undersida än de andra, detta är speciellt tydligt för de obehandlade bitarna. 
I figur 14 nedan visas obehandlade provbitar som bedömdes ha mest och minst påväxt på 
undersidan. Fotografering utfördes vid mätning i oktober 2003. 

Figur 14. Undersida obehandlade provbitar med mest påväxt i klass 3 till vänster och minst 
påväxt i klass 1 till höger. 
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I figur 15 nedan visas undersidan av målade provbitar som bedömdes ha mest och minst 
påväxt. Fotografering utfördes vid mätning i oktober 2003. 

Figur 15. Undersida målade provbitar enligt klass 3 till vänster och klass 1 till höger. 

Bedömningen av klasserna var subjektiv där tillhörigheten t i l l klass 2 i vissa fall var svår att 
bedöma och det finns variationer inom varje klass. De obehandlade provbitama i klass 1 hade 
en gul ton som dominerade med ljusgrå inslag framförallt längst med kanterna och vid änd-
ytoma. Provbitama i klass 2 var helt grå med några enstaka mörkare punktformiga mögel
fläckar. I klass 3 var provbitama mörkgrå t i l l gråsvarta med mörka (svarta) stråk eller punkt
formiga mögelpåväxt. 

De målade provbitama i klass 1 hade en gul ton som dominerade med ljusgrå inslag fram
förallt längst kantema och närmast ändama. Provbitama i klass 2 hade en gulaktig bottenfärg 
och med ljusgrå ton med inslag av gråsvarta stråk och punktformiga mögelpåväxt framförallt 
längs med årsringamas sommarved. I klass 3 bestod mögelpåväxten av större omfattande 
områden eller stråk. 

Skillnaden i gråskala på undersidan både för målat och obehandlat berodde i huvudsak på om 
provbiten kom från kämved eller splintved, testat med chi^-test med a-nivå 0.05. Klass 1 
dominerades av provbitar från käman för både obehandlat och målat. Klass 3 bestod av prov
bitar från splint för både obehandlat och målat. Klass 2 bestod av både splint och käma. Det 
var ingen signifikant skillnad i gråskala beroende på växtplats (F/T) eller om träden vuxit som 
härskande eller undertryckta (HAJ). Detta gällde för både de målade och obehandlade prov
bitama. 

Anmärkningsvärt var att nästan samtliga provbitar från Flakaliden, som lades ut juni 2003, i 
oktober samma år hade en nästan heltäckande mörkgrå undersida, mörkare än de övriga 
provbitama. Provbitama från Flakaliden var antagligen angripna av Cladosporium på den 
mörkgrå undersidan se figur 17 och Aureobasidium på den ljusgråa ovansidan se figur 16. 
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Figur 16. Ovansida av provbitar från Flakaliden fotograferade i augusti 2003. Ett silvergrått 
skikt har bildats efter 2 månaders utomhusexponering. Mitt på provbiten syns ett ljusare 
område längs med kärnveden. 

Figur 17. Undersidan av provbitar från Flakaliden exponerade utomhus 4 månader. Provbit 
med mest mögelangrepp till vänster och en provbitar med mindre mögelpåväxt till höger. 

Efter ytterligare 2 månader (december 2003) var påväxten på undersidan mer omfattande och 
svartgröna fläckar täckte mer eller mindre det område som i oktober fortfarande var gult, se 
figur 18. 
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Figur 18. Samma provbitar som i figur 17 fotograferade 2 månader senare, december 2003. 

4. Slutsatser och diskussion 
Efter 1,5 år kan man inte se några rötangrepp på provmaterialet utan endast påväxt av mögel
svamp. Mögelpåväxten är troligen förorsakade av Cladosporium (svarta prickar) och 
Aureobasidium (färgar veden grå tillsammans med vädergrånad). På undersidan har skillnader 
i mögelangrepp börjat framträda speciellt på obehandlat virke där några provbitar har blivit 
betydligt mörkare än de andra. Ovansidan var ljusgrå för de obehandlade och vita för de 
målade och det var ingen stor skillnad mellan provobjekten. 

Samtliga provbitar från "Flakaliden" var redan efter 4 månader mörkgrå på stora delar av 
undersidan. Träden från Flakaliden var unga och hade en liten kämvedsandel och "mellan-
ved" som kan betraktas som inte fiillt utvecklad kärnved (Sandberg 2004). Antagligen kan 
skillnaden i mögelpåväxt vara åldersberoende och bero på att extraktivämnen som förhindrar 
mögelpåväxt inte har hunnit utvecklas i provbitama från Flakaliden. Att de äldre träden (ca 
150 år), i figur 14, missfärgats mest på undersidan kan bero på att extraktivämneshalten börjat 
avta. Enligt Svensson (1988 ) avtar halten av fria kämvedsfenoler med trädets ålder på grund 
av oxidation eller nedbrytning och detta antas bidra t i l l att åldrad kämved är mer rötbenägen. 
Enligt Alcubilla et al (1988) ger gödsling en ökad halt lösliga kväveföreningar i splintveden 
som ger ett bättre substrat för svampar och bör därigenom minska beständigheten. I en littera
turstudie (Kärenlampi et al 1986) har ingen skillnad i kväveinnehåll eller rötbeständighet hos 
virke noterats från gran och tall som vuxit upp i gödslade respektive ogödslade bestånd. 
Eftersom skillnaden i svamppåväxt mellan näringsbevattnat och kontrollgruppen efter 1,5 år 
är liten beror den antagligen inte på kväveinnehållet. 

Viktförändringen varierade med årstiden för både kärna och splint samt målat och obehandlat. 
Under den fiiktigaste mätperioden, oktober, var viktökningen mindre i kämvedsprovbitama än 
i de från splintved. Störst viktändring var det i provbitama av obehandlad splint. 

Antal sprickor och spricklängd skilj de stort mellan målat och obehandlat samt käma respek
tive splint. Det var få sprickor i de målade provbitamas både käma och splint. Mest sprickor 
var det i provbitama av obehandlad splint som hade i genomsnitt 5-6 gånger fler sprickor än 
obehandlad käma. Att det är mest sprickor i obehandlad splint beror antagligen på de stora 
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viktförändringama över året i dessa provbitar som därigenom haft de största ftiktrelaterade 
rörelserna. 

Efter denna relativt korta försökstid kan man se tendensen att provbitama från FU, framförallt 
kärna, klarar sig bättre än de andra provbitama. FU har minst viktförändring över tiden och 
likaså spricklängd och antal sprickor. Vid den visuella besiktningen av undersidan hade prov
bitama lite grånad jämfört med de andra. Provbit FUOl 1 var den provbit som bedömdes som 
minst grå och splinten både obehandlat och målat bedömdes som en klass 1. De fortsatta 
försöken får utvisa om skillnaden kvarstår. 
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