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INLEDNING 

Föreliggande arbete är en sammanfattning av litteratur som berör faktorer av vikt för det 
trämaterial, från stock till bräda, som ger den slutliga träfasaden på våra hus. En läsare av 
detta arbete kommer kanske att tycka att en faktor som han eller hon vill veta mer om eller 
anser viktig är alldeles för summariskt behandlad. Detta betyder inte att just denna faktor i 
detta arbete anses oviktig utan visar på svårigheten att sammanfatta stora områden med 
komplex problembild. I ett översiktligt arbete som detta kan inte allt behandlas så djupt, 
brett och uttömmande som i specialarbeten, där ett problemområde belyses. För den som vill 
fördjupa sig inom ett problemområde är den inom detta område här refererade litteraturen en 
lämplig början. 

När det gäller oskyddad och skyddad lagring av sågtimmer har mycket av det redovisade 
materialet hämtats från Söderströms (1986) arbeten i detta ämne. I arbetena av Söderström 
finns även en gedigen referenslista att tillgå. 

I löpande text ges i denna publikation alla bilder i svartvitt. Där så krävs finns förtydligande 
bilder i färg i en bilaga i slutet av detta arbete. 

TRÄRÅVARAN 

Det för fasadvirke sedan lång tid tillbaka vanligaste träslaget i vårt land och i vårt närområde 
är gran. Detta val har av olika orsaker varit naturiigt och granens användbarhet för detta 
ändamål har egentligen aldrig ifrågasatts. Inte förrän idag då en "ny gran", eller rättare sagt 
grankvalitet, börjar komma ut på marknaden. Det är den s k åkergranen som har odlats fram 
på de stora arealer åker och betesmark som beskogats p g a att jordbruksmark har tagits ur 
produktion. Första generationens granar på dessa planteringar far en mycket snabb tillväxt 
p g a att de växer på för gran mycket näringsrika marker. Följden av detta blir att de far 
breda årsringar och i de flesta fall låg densitet. Detta ger egenskaper som skiljer dem från 
gran som växt upp på normal skogsmark med lägre näringsstatus och som genom detta har 
tätare mellan årsringarna, och i de flesta fall även högre densitet. 

Att åkergranen har andra egenskaper än vi är vana vid behöver däremot inte betyda att den 
är oanvändbar för byggnadsändamål utan bara att den skall användas där dess egenskaper 
passar, liksom vår normala skogsgran skall användas där dess egenskaper bäst kommer till 
sin rätt. 

Frågan är då: Vad passar skogs- respektive åkergran bäst till? Denna fråga är svår att be
svara kortfattat, men en grov generalisering kan göras. 

Skogsgranen passar antagligen bäst till konstruktionsvirke där styrka i förhållande till 
dimension är en viktig egenskap. Samt i de fall där granvirke är passande även till produkter 
inom snickerindustrin. 

När det gäller åkergranen kan dess i många fall förhållandevis låga densitet innebära att den 
kan passa till fasadvirke väl så bra som virke från det som vi här har kallat för skogsgran. 
Det finns nämligen, som redovisas längre fram, arbeten som visar på ett samband mellan 



densitet, sprickbenägenhet och vattenupptagning hos både gran och furuvirke. Att just 
avsaknaden av sprickor, låg sprickbenägenhet, långsam vattenupptagning samt att virket ej 
är angripet av blånadssvampar är viktiga faktorer när det gäller en träfasads hållbarhet har 
visats i ett arbete av Ekstedt (1992). I detta arbete sägs att det klart visat sig att sprick
bildning och förekomst av blånadssvamp i hög grad påverkar uppbyggnaden av höga fukt
kvoter i trä. Undersökningen visade även att höga fuktkvoter kunde uppnås lokalt vid en 
spricka eller blånad. Det framgick även att trämaterialets egenskaper hade betydelse for 
uppkomsten av höga fuktkvoter. Paneler från vissa träd uppvisade betydligt större sprick
tendens än paneler från andra träd, detta oberoende av ytbehandlingssystem. 

För att fa ett kvalitativt bra fasadvirke krävs dock att hela produktionskedjan, från skog till 
färdig fasad, utformas för detta behov. Nedan tas därför olika faktorer upp som kan påverka 
den slutliga träfasaden. 

AVVERKNINGSTID 

De första vetenskapliga undersökningarna beträffande awerkningstidpunktens betydelse for 
virkeskvaliten (enligt Kollmann) gjordes av Duhamed du Monceau 1775 och visade att 
awerkningstidpunkten ej påverkade motståndskraften mot röta eller någon annan av virkets 
egenskaper. Under 1800-talets senare del gjordes ett antal undersökningar som verifierade 
dessa resultat. 

Kollmann (1950) anger dock att Gäumann 1930 efler omfångsrika och noggranna försök 
anser sig ha bevisat att den hävdvunna uppfattningen om det vinterawerkade virkets över
lägsenhet är riktig. Han fann vid jämförelser på rått virke (gran och ädelgran) att virke som 
avverkats under maj-juni ruttnar dubbelt så fort som vinterawerkat virke. Orsaken anges 
vara cellväggens olika svällningstillstånd vid skilda årstider. 

En viss tvetydighet råder alltså i fråga om awerkningstidpunktens betydelse for lagrings-
skadomas uppkomst. Oavsett denna tvetydighet har dock awerkningstidpunkten betydelse 
såtillvida att den påverkar tidpunkten for timrets lagring och därmed de yttre faktorer som 
kan påverka virkets kvalitet, t ex insekts-, svampangrepp och uttorkning med medföljande 
risk for sprickbildning. 



Figur 1. Uppkomsten av ändsphckor i sågat virke börjar redan direkt efter avverk
ningen. Sprickorna i timmerstockarna är relativt grunda och uppträder huvud
sakligen i kärnved. Ur Trätorkning 2, B Esping. 

A V V E R K N m G S S K A D O R 

Mekaniseringen av skogsbruket ledde under 1970-talets första hälft till att processorer och 
skördare blev vanliga hjälpmedel på skogsawerkningsplatserna. Ganska snart visade det sig 
dock att andelen skador på virket som förorsakade nedklassning av detsamma 
ökade. Detta gav upphov till en undersökning genomförd vid Trätek av Leithe-Eriksen 
(1986) om förekomsten och storieken av dubbskador från olika typer av engreppsskördare. 
Studien visade att olika typer av matarvalsar gav olika stora skador. Skadedjupet i virket 
under bark varierade mellan 13 mm och 0,5 mm. 

Resultaten bekräftar en tidigare undersökning där man fann att dubbhålen kunde bli upp till 
15 mm djupa (medeldjup ca 10 mm), beroende på maskintyp (Fryk & Jakobsson 1973, 
Wiklund & Grönlund 1973a). Fryk & Johansson redovisar en värdeföriust hos det sågade 
virket på 0,5 % för tall och 2 % för gran p g a dubbskadorna. I en teoretisk beräkning på
visar Wiklund & Grönlund (1973b) värdeföriuster på i extrema fall upp till 10 %. Vid ett 
dubbhålsdjup på 7 mm anges utbytessänkningen ligga mellan 1 och 4 %. 

Dessa skador har stor betydelse för virkets framtida kvalitet då de verkar som inkörsport för 
svampangrepp, i första hand blånadssvamp. 

I en studie av Helgesson och Lycken (1988) undersöktes blånadssvamparnas tillväxt på 
timmer som skadats av matarrullar och sedan lagrats oskyddat under sommarhalvåret. Slut
satsen i rapporten var att vill man undvika blånadsskador på virke skördat under somma
ren skall man se till att det inte ligger oskyddat längre än 3 till 4 veckor efter avverkning. 
Helst inte ens så länge. Man kan till detta tillägga att våtlagring av virket vid sågverk likaså 
skall undvikas. Det framkom även i undersökningen att också ett litet hål i barken kunde ge 
blånadssvampen tillträde och förorsaka nedklassning av stocken. 

Även maskinell kvistning av timmer kan öka risken för blånadsskador (Grönlund och 
Wiklund 1974, Grönlund 1974 samt Jacobsson 1976). 



Figur 2. Barksksador vid avverkningen ökar risken för biologiska angrep, vilka medför 
kvalitetssänkning av den sågade varan. Foto T Helgesson. 

De här refererade undersökningarna visar på vikten av att ha ett så oskadat barkskikt som 
möjligt for att skydda virket mot blånadssvampar och andra biologiska angrepp. Undersök
ningsresultaten visar även på betydelsen av att virket är friskt när det sågas eftersom en 
kvalitetssänkning av virket kan grundläggas redan under awerkningsfasen. På det tidiga 
stadiet kan det dock vara svårt att detektera skadorna. För en kvalitetssäkring av virket 
måste därför redan awerkningsmetodema anpassas till slutproduktens (panelbrädomas) 
kvalitetskrav. 



Figur 3. Virke som sågas ur timmer med stockblånad får djupgående och genomgående 
blånad. Ur Trätorkning 2, B Esping. 

LAGRINGSTID 

Utifrån den refererade litteraturen kan knappast några säkra slutsatser dras beträffande av
verkningstidpunktens betydelse for virkets egenskaper (såsom motståndskraft mot röta eller 
blånad). 

Awerkningstidpunkten har dock betydelse såtillvida att den påverkar vid vilken tid på året 
som timret lagras. Det är viktigt om det lagrade timret avverkats fbre eller efter virkes
skadeinsekternas svärmning. Det förefaller som om timmer far betydligt större skador vid 
lagring under juli-augusti än under maj-juni. Det bör dock påpekas att väder
leksförhållandena under enskilda år kan förskjuta dessa tidsangivelser. Flera undersökningar 
tyder även på att virke som avverkas från och med mitten av augusti löper liten risk att fa 
allvarliga skador vid efterföljande lagring, åtminstone i Norrland. Även här spelar dock 
givetvis väderleken under enskilda år en stor roll. 

När det gäller vinterawerkat virke är den gängse uppfattningen att sådant timmer måste vara 
vattenlagt eller uppsågat senast den 1 juni i norra Sverige. I södra Sverige torde mot
svarande tidpunkt vara från mitten av april-1 maj. 

Av undersökningarna framgår även att om timmer, oberoende av awerkningstidpunkt, upp
sågas inom 3-4 veckor efter avverkningen, behöver inga värdemässigt betydande skador 
uppstå. När det gäller samband mellan timrets ursprungskvalitet och lagringsskadomas 
värdemässiga betydelse, fmns flera faktorer att beakta. 

För det första är det känt att virke med barkskador och liten kärnvedsandel (i litteraturen 
ofta benämnt kvalitativt sämre timmer) i regel lättare angrips av blånads- och rötsvampar 
(Adlers 1961, Svensson 1962b, Johansson 1965, Wilhelmsen & Foslie 1968). Orsaken 
till barkskadoma är det våld trädet utsätts for vid fällning och kvistning. Ju större käm-
vedsandel en stock har desto större möjlighet har den att motstå ett svampangrepp eftersom 
kärnveden verkar hämmande på svamparnas tillväxtmöjligheter. (Johansson 1965, 
Wilhelmsen & Foslie 1968.) 



I flera undersökningar har konstaterats att mitt- och toppstockar lättare drabbas av lag
ringsskador än rotstockar (Butowitsch & Spaak 1939, Nenzell 1955, Svensson 1962c). 
Nylinder (1956, 1957) och Svensson (1962b, 1963) anger att skadorna blir större på klenare 
dimensioner. Svensson påpekar (1962b) att klenare timmer är mer känsligt for lagrings
skador därför att blånaden snabbare hinner tränga in till centrumutbytet. 

Timrets växtplats och lagringsplatsens geografiska belägenhet kan på flera sätt antas påverka 
lagringsskadornas omfattning. Detta gäller både vid en jämförelse mellan landsdelar och vid 
mer lokala jämförelser. 

Ur skadesynpunkt kan året grovt indelas i tre lagringsperioder. 

1. Vinter. Under denna period är temperaturen låg. Inga insekter angriper virket. De flesta 
blånads- och rötsvamparna är inaktiva. Vissa blånadssvampar kan dock växa, t o m i minus
grader, om än med starkt begränsad hastighet. 

2. Vår-forsommar. Detta är den period under vilken de flesta virkesskadealstrande insek
terna svärmar och lägger ägg. P g a låg luftfuktighet är dock aktiviteten hos flertalet 
blånadssvampar förhållandevis blygsam. Den vanligaste blånaden är den insektsspridda blå
naden. 

3. Eftersommar-höst. Denna period kännetecknas av höga temperaturer i kombination med 
hög luftfuktighet. Klimatet är därigenom synneriigen lämpligt for blånads- och rötsvampar, 
vars aktivitet under perioden är hög. Även luftens koncentration av svampsporer är som 
högst under denna period (Rennerfelt 1947 eller Mathiesen-Käärik 1955). De flesta 
virkesskadeinsekterna har dock spelat ut sin roll som skadegörare. 

Vad som dock är ganska klart är att det virke som awerkats i mitten av augusti klarar sig 
bättre än det tidigare under sommaren awerkade timret. Som mest uppgår skadorna till 
5-6 % av timrets värde. 

Nenzell (1955) anger att angrepp av blånadsspridande insekter endast konstaterades på det 
timmer som awerkades i maj och juni. På talltimret var det den skarptandade barkborren 
(Ips acuminatus) och på grantimret den åttatandade barkborren (Ips typographus) som stod 
for skadorna. Allra talrikast var insektsskadorna på det i maj awerkade virket. När det gäller 
skador p g a luftburen blånad, fanns dessa lokaliserade i anslutning till barkskador och änd-
ytor. Sådana skador var vanliga även på timmer awerkat i juni och juli. Först hos det 
augustihuggna timret avtog denna typ av blånad, for att helt saknas hos det timmer som 
avverkades i mitten av september. Nenzell drar från undersökningen även den slutsatsen att 
"obarkat och fläckbarkat sågtimmer, som awerkats i maj eller tidigare, måste vara vattenlagt 
antingen i flottled eller i timmermagasin vid sågverket senast den 

1 juni for att ej skadas av insekter och svampar". I denna slutsats instämmer for övrigt 
Adlers & Butovitsch (1961). 

Grantimmer som awerkades i början av juli skadades värdemässigt mindre än talltimmer 
som awerkats under samma period. Johansson (1965) drar utifrån sin och andras under 



sökningar slutsatsen att "....om timret försågas inom 3 å4 veckor uppkommer inga värde
förluster alls". 

I den tidigare refererade undersökningen av Grönlund (1975) framgick även lagringstid
punktens betydelse för blånadsutvecklingen. Författaren drar från undersökningen slutsatsen 
att "tiden under sommarmånaderna, mellan virkets upparbetning och tills det kan komma 
under vattenbegjutning eller vattendränkning, inte hör överstiga 2 ä3 veckor". 

V I R K E T S TRANSPORT 

Från awerkningsplatsen transporteras stockarna med lastbil till sågverk. I sällsyntare fall kan 
en del av transportsträckan utgöras av järnvägstransport. Detta medför ytterligare en 
omlastning. Oavsett transportsätt medför hanteringen av virket under i - och urlastning samt 
de påfrestningar det utsätts för under själva transporten att skador i klass med de vid avverk
ningen kan uppstå. Detta medför att blånadsskador eller andra biologiska angrepp kan 
etableras under den tid som virket ligger på sågverket i väntan på vidare bearbetning. Även 
inne på själva sågverket sker transport och hantering av virket som kan ge skador som 
underiättar angrepp. Exempel på detta är att virket transporteras med truck vid urlastning 
och fram till inmätning. Ifrån inmätningen transporteras virket på ett band fram till ett sorte
ringsfack där det släpps ned. Fallhöjden är relativt stor i sorteringsfacket och skador på 
stocken som ger möjlighet till biologiska angrepp kan även uppkomma här. Om angreppen 
kommer att utvecklas eller inte beror på den tid som går mellan skadans uppkomt och det att 
stocken sågas. 

Man måste alltså konstatera att även hanteringen av stockarna inne på sågverket kan ge 
skador liknande dem vid avverkningen. För att kunna kvalitetssäkra fasadpanel måste även 
virkeshanteringen på sågverket ske på ett sätt som inte skadar stockarna så att den sågade 
produktens lämplighet för sitt tänkta ändamål nedsätts. 

INSEKTSSKADOR 

Ett flertal insektsarter använder rundvirke av gran och tall som yngelmaterial. Äggen kläcks 
under barken och larverna livnär sig av veden, innerbarken eller i vissa speciella fall av svam
par som moderinsekten fört med sig in i veden vid äggläggningen. 
De skador som insekterna åsamkar virket kan delas in i två grupper, tekniska skador (hål 
och s k sting i virket) och missfärgning p g a medförda svampar. Vissa insekter åstad
kommer skador av båda slagen. 

Bland skadeinsekterna nämns den skarptandade barkborren (Ips acuminatus) som en mycket 
allvarlig skadegörare på talltimmer i Norrland (Nenzell 1955, Adlers & Butovitsch 1961, 
Adlers 1961 och Svensson 1962 c). Enligt Lekänder et al 1977 är denna insekt vanlig norr 
om 60:e breddgraden men sällsynt i de södra delarna av landet. En annan allvarlig skade
görare på talltimmer, den mindre märgborren (Tomicus minor), är enligt samma källa vanlig 
i Mellansverige, men sällsynt i både norra och sydligaste Sverige. 



10 

Den randiga vedborren (Trypodendron lineatum), som angriper både tall och gran, anges av 
Lekänder et al (1977) förekomma över hela landet men blir mer vanlig söderut. 

Granbarkborren (Ips typographus) angriper, som fi^amgår av namnet, huvudsakligen gran
timmer och sprider därvid en av de mest snabbväxande blånadssvamparna (Käärik 1976). 
Denna insekt är vanlig i hela den ursprungliga barrskogsregionen, men förekommer mera 
tillfälligt i de planterade granskogarna i sydligaste Sverige utanför denna region (Lekänder et 
al 1977). 

Beträffande de vanligaste blånads- och rötsvamparna lär sporer från dessa finnas i tillräcklig 
mängd i hela landet för att åstadkomma infektion på timmer. Hedqvist (1965) redovisar 
undersökningar beträffande barkborramas flygförmåga i Norriand. Man påträffade därvid 
vältor som var angripna av barkborrar på upp till 1 500 m avstånd från skog (större märg
borren, Tomicus piniperda). Randiga vedborren (Trypodendron lineatum) och skarptandade 
barkborren (Ips aciuminatus) påträffades i vältor liggande upp till 400 m från skogen. 
Hedqvist drar slutsatsen att det är mycket svårt att placera avläggsplatsen på sådant avstånd 
från skogskant att virket är skyddat från ditflygande insekter. Ett gammalt entomologiskt 
talesätt säger att "insekterna flyger så långt de behöver". Detta medför att det är praktiskt 
omöjligt att lagra rundvirke utom räckhåll för skadeinsekter. 
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L A G R I N G AV SÅGTIMMER 

Steget från att skydda timret genom sjöläggning till att artificiellt bevattna det verkar inte 
vara alltför långt. Ändå dröjde det till omkring 1930 innan denna metod introducerades. 
(Anon 1933, Runbäck 1936). 

Figur 4. Ca 40% av Sveriges årsförbrukrnng av timmer våtlagras under den varma år
stiden. Ur Kontroll av våtlagrat timmer. 

Om timret vid bevattningens början inte är angripet av insekter eller svampar, erhåller man 
genom bevattning i de flesta fall ett gott skydd. Detta dock under förutsättning att be
vattningen utförs på ett riktigt sätt. På grundval av studier gjorda vid bl a institutionen för 
virkeslära (Svensson 1962a, Johansson 1965, Nylinder 1969) drar Nylinder (1976) slutsatsen 
att erforderiig bevattningsmängd vid praktisk drift bör uppgå till minst 40 å 50 mm/dygn. 
Bevattningen bör, fortsätter Nylinder, börja i maj och fortsätta fram till oktober/november. 
Nylinder (1979) påpekar även att det är viktigt att bevattningen verkligen fortgår konti
nuerligt över hela sommarhalvåret: "Några dagars uppehåll i bevattningen är tillräckligt för 
att skador skall uppstå". Beträffande tidsfrister mellan avverkning och bevattning ger 
Nylinder (1969) följande råd: 
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"Sålunda bör vinterawerkat timmer vara framkört till sågen fbre april månads utgång. Under 
tiden maj-juli avverkat timmer bör vara levererat till sågen inom 2-3 veckor efter avverk
ningen och timmer avverkat under augusti-oktober inom ca en månad efter avverkningen." 

Om dessa rekommendationer (som primärt gäller Mellansverige) fbljs, kan man sannolikt 
klara timret i stort sett intakt. Om däremot begynnande skador uppkommit är det delade 
meningar om hur effektivt skydd bevattningen ger. Så ger t ex Björkman (1958) exempel på 
att skadeutvecklingen t o m kan accelereras vid bevattning av sådant virke. Även under
sökningar av Johansson (1965) ger exempel på detta. Å andra sidan ger Nilsson 
(1974) exempel på undersökningar vid vilka redan anlagda skador hejdats i utveckling ge
nom bevattning. Möjligen kan det vara så att bevattning av timmer som har lindriga skador 
och ej är alltför uttorkat snabbt hejdar vidare skadeutveckling. Om timret i stället lagrats en 
längre tid, med kraftig uttorkning som fbljd, är det tänkbart att bevattning i vissa fall t o m 
förvärrar situationen. 

Bakterieangrepp 

Våtlagrat timmer angrips lätt av bakterier. Efter längre tids lagring leder dessa angrepp till 
att vedens egenskaper och därigenom lämplightt for vissa användningsområden förändras. 
Effekterna av bakterieangreppen har varit föremål for undersökningar både inom och utom 
landet. Vid Trätek har under ledning av J Boutelje omfattande försök gjorts for att klariägga 
dessa effekter. 
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Figur 5. Figures visar rmgporer i cellvägen hos tall, som inte är bakterieangripna. 
Membranen är hela. Endast den övre vänstra porkammaren är öppen, p ga att 
membranet avlägsnats vidprepareringen av provet. 

Figur 6. Cellvägg hos tall som visar helt förstörda membran. Vätska leds fritt mellan de 
olika cellerna. 

Den permeabilitetsökning som blir följden av bakterieangreppen anses medföra att virket blir 
mindre lämpligt for användning i detaljer som tidvis kommer i beröring med vatten. Exempel 
på sådan virkesanvändning är fasadvirke, fönsterkarmar, vindskivor, vattlister och dylikt. 
Anledningen till att virket blir mindre lämpligt for sådana produkter är att sådant virke 
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lättare suger upp vatten och därigenom under längre tid far en fuktighet som befrämjar röt-
angrepp (Boutelje 1985, Söderström 1985). 

I 
Figur 7. Synlig rötskada i fönsterbåge. Våtlagring kan ha bidragit till skadan. 

Blånad 

Blånad hos virke har redan nämnts och kommer även att tas upp längre fram i texten. 

1 ett arbete av Helgesson och Lycken (1988) beskrivs blånad på följande sätt: 

Blånad förorsakas av svampar som lever på eller i veden. De livnär sig i huvudsak på 
innehållet i cellhålrummen. 

Man känner idag till ca 100 arter av blånadssvampar. Dessa svampar ger en missfärgning av 
stockar och/eller sågad vara. Missfärgningen kan vara vit, gråbrun, blågrå, grönaktig eller 
nästan svart men kallas ändå blånad. 

Blånaden kan indelas på bland annat följande sätt: 

Inträngningsdjup 

* Djupgående blånad 
* Ytblånad 
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Spridningssätt 

* Insektsblånad 
* Luftburen blånad 

Uppkomstplats 

* Stockblånad 
* Brädgårdsblånad 

Blånaden påverkar inte hållfastheten hos virket i någon nämnvärd grad varför det i kon
struktionsvirke mest betraktas som ett skönhetsfel. När det gäller fasad virke ställer sig dock 
saken annorlunda. Ett arbete av Ekstedt (1992) visar att paneler med blånadsskador acku
mulerar vatten varvid mycket höga fuktkvoter kunde konstateras. När det gäller fasadvirke 
måste en blånadsskada därför betraktas som ett så allvarligt fel att virket måste betraktas 
som oanvändbart för denna produkt. 

Figur 8. Psendofärgad bild av fuktfördelningen i panel. Notera den kraftiga fuktansam
lingen på panelens baksida där blånadsangreppet finns. Foto J Ekstedt. 

Blånaden angriper praktiskt taget endast splintveden och hellre tall än gran. De optimala 
tillväxtförhållandena för blånadssvampama är svåra att ange då det rör sig om så många 
arter. I stort sett kan man säga att fuktkvoten måste överstiga fibermättnadspunkten men 
understiga ca 100%. Den övre gränsen för tillväxt sätts ofta till ca 130 % fuktkvot. Det 
optimala temperaturintervallet ligger mellan 22 ° C och 28 °C, medan intervallet för tillväxt 
ligger mellan -3 °C och 40 °C. Blånad är förmodligen den vanligaste skadan som drabbar 
sågtimmer vid lagring. Genom missfärgningen av veden kan blånad även dölja andra fel, 
främst rötskador. 

Blånaden sprids på huvudsakligen två sätt. Antingen kan, som tidigare nämnts, svamp
sporerna spridas via insekter (s k insektsblånad) eller också sker infektionen via luftbuma 
sporer. Vid det senare fallet angrips virket i timrets ändytor, i kvistsår, sprickor eller på 
andra ställen där veden blottats. Infektion kan ej ske där barken fortfarande är intakt. 
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Figur 9. Under transporten av timret: från awerkningsplatsen - timmerupplag i skogen 
timmerupplag vid sågverket sker barkavslag på timret. Om barken avlägsnas, 
påbörjas genast både trämögeltillväxt och en successiv uttorkning. Torknings
sprickor - ofta små och jämnt fördelade över mantelytan (mikro/minisprickor) -
blir allt djupare. Timret infekteras alltmer när diasporer förankras och växer 
vidare i sprickorna. Foto T Helgesson. 

Timmer som angrips av blånad kan på relativt kort tid (2-4 veckor) fa skador som påverkar 
kvaliteten på det sågade virket. 

Liksom blånad förorsakas rötangrepp av svampar. Angreppssättet är likartat, liksom 
levnadsbetingelserna i övrigt. 

De faktorer som främst påverkar svampamas livsbetingelser är: 

- fuktighet i luften och i veden 
- temperatur 
- tillgång på syre. 
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L A G R I N G M E L L A N SÄG OCH T O R K 

Mellanlagringen av det sågade virket fram till torkprocessen och dess betydelse för slut
kvaliteten är ett område där det nästan inte finns några undersökningar gjorda. På senare tid 
har dock uppmärksamhet riktats mot området och man har börjat fa upp ögonen för att 
denna mellanlagring kan ha stor betydelse för virkets slutkvalitet. Den dokumenterade kun
skap som finns i ämnet är sammanställd i ett examensarbete av Erik Temnerud (1991). Om 
inte annat anges kommer de data som redovisas här att baseras på Erik Temneruds arbete. 

Figur 10 och 11. Det sågade virket kan utsättas för många påfrestningar innan det kom
mer in i torken. Foto B Esping. 

Det är inte ovanligt att det sågade virket kan fa vänta en vecka eller mer innan det går in i en 
tork. Detta medför att virket blir utsatt för okontrollerade torkkrafter under denna tid. 
Denna okontrollerade torkning ger upphov till små, många gånger inte synliga, sprickor. 
Dessa sprickor kan vid torkningen utvecklas till betydligt större sprickor som kan ge en 
ökning av andelen nedklassat virke från o/s till V. Sprickor som initieras vid mellanlagring 
uppträder ofta inte förrän virket är nedtorkat till skeppningstorrt och upptäcks först vid 
justeringen. Problemet är inte, som man lätt kan tro, årstidsbundet och beroende av att virket 
blir sprödare vid lägre temperatur och därmed känsligare för torkkrafterna. Vid låg tempe
ratur kan även luftfijktigheten vara låg. 
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Figur 12. Virke med kärnved som når ut på splintsidan spricker lätt innan det kommer in i 
virkestorken. Även märgsprickor upstår lätt under den varma årstiden om virket 
står länge mellan sågning och torkning. Ur Trätorkning 2, B Esping. 

Det av Temnerud (1991) använda fbrsöksmaterialet torkades till skeppningstorrt i en 
kammartork. Efter torkning har längden på förekommande sprickor mätts, varefter virket 
justerats. Torr-rå-densitet och kärnvedsandel noterades. 

Vid försöken fi-amkom att: 

* Virkespaket, som lagras utomhus på sågplan, mellan såg och tork, utsätts för tork
krafter, som i efterföljande torkning orsakar sprickor. 

* Det är möjligt att med åtgärder (lagring i magasin eller befliktning) nå liknande nivåer på 
sprickförekomst, som då virket torkas direkt. 

* Med rätt mellanlagring minskade nedklassningen från o/s till V med 3,5 % (o/s- gräns 
30 % rel. spricklängd). Avkapet minskade i relation till sågad volym med 
0,4%. 

* Med 1994 års prisnivå blir kostnaden för nedklassningar från o/s till V för dimensio
nen 63 X 150 mm på grund av sprickor orsakade av mellanlagringen 450 kr/m^sv. 

* Beftiktning eller magasinering av mellanlagrat virke har visat sig praktiskt genomförbart 
och även ekonomiskt försvarbart. Enligt Temneruds (1991) beräkningar av ett antaget 
fall blir skillnaden mellan kostnadsbesparing och investeringskostnad mellan de olika 
alternativen för att hindra nedklassning av virket på grund av sprickbildning 
och dylikt följande: 

- Beftiktning 156 000 kr/år 
- Magasinering 357 000 kr/år 
- Ny tork -250 000 kr/år 

Vid val av ny tork blir det vid Temneruds beräkningsfall ett betalningsunderskott, vid de 
två övriga alternativen ett betalningsöverskott. 

* Med en reglerad beftiktning, som ej behöver vara komplicerad, kan stora mängder 
vatten sparas. 

För närmare studier av beräkningssätt och underiag för detta, se Temneruds (1991) arbete. 
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Temnerud (1991) ger sammanfattningsvis i sitt arbete dessa råd: 

- Ta reda på vad virket utsätts för före torkning. 
- Påskynda hanteringen av specialsortiment fram till såg. 
- Optimera torkkapaciteten så att mellanlagring av sprickkänsligare dimensioner undviks, 

63: or och grövre. 
- Påbölja planerna på att magasinera virket. 
- Under tiden: Ordna bevattning eller befuktning som en snabb åtgärd mot nackdelarna 

med mellanlagringen. 

Sprickor 

Torksprickor uppträder på sågtimmer främst i ändytorna men även i kvistsår eller där barken 
skalats av vid avverkningen. Förutom att sprickorna direkt kan påverka sågutbytet utgör de 
en viktig inkörsport för blånads- och rötsvampar. Fuktighetsbetingelserna i sprickorna blir 
nämligen ofta gynnsamma för svamparna. Dessutom tränger svamparna på detta sätt snabbt 
långt in i virket, varför skadorna i regel blir omfattande. 

Om undantag görs för de sprickor som kan ha uppstått hos virket innan torkningen startas är 
det just vid torkningsprocessen som de första sprickorna hos virket kan uppstå. Att olika 
torkmetoder påverkar sprickmängd, krympning, kupning och kantkrok har framkommit i 
arbeten av Boutelje och Ihlstedt (1978) samt Samuelsson och Söderström (1991). Vid låg 
temperatumivå vid torkningen förefaller raksågat virke spricka mer än kurvsågat. Skillnaden 
är signifikant och påverkar nedklassningen (Söderström och Sederholm 1988). När det 
gäller sprickarea är det en starkt signifikant skillnad mellan medelvärdena för märg- och 
raksågat virke efter torkning (Söderström 1987). Om temperaturnivån höjs i torknings
processen spricker virket mindre (Malmquist 1984). I ett senare arbete av Esping och Rydell 
(1988) konstateras att torkning vid höga våttemperaturer (50 °C och högre) innebär färre 
sprickor om inte den höga temperaturen utnyttjas till kortare torkningstider. Det sägs även 
att högre våttemperatur innebär mindre besvär med kådlåpor och kådansamlingar kring 
kvistar. Torkas virket till lägre fuktkvoter än som är vanligt vid skeppningstort, går tork-
sprickorna successivt igen. Så sker även genom den uppfuktning i virkesytan som sker direkt 
efter uttaget av virket ur torken. 

Den generella sänkningen av sprickareanivån när temperaturen höjs i torken medför att skill
naden i relativ sprickarea mellan rak- och kurvsågat virke minskar, och skillnaden är inte 
längre signifikant (Söderström och Sederholm 1988). Det har även visats att sprick
bildningen är kopplad till densiteten (Malmquist 1984), men troligen med låg korrela-
tionskoefificient (Söderström 1990). Det har dock visat sig att virke med högre densitet än 
normalt är mer sprickbenäget och far större sprickor än vad virke med normal densitet för
väntas fa (Anders Samuelsson, uppdragsrapport). Det kan därför anses sannolikt att densi
teten på virket har betydelse för sprickbenägenheten. Nu är det inte så enkelt att ett träd är 
helt homogent ur densitetssynpunkt. Rotstocken har högre densitet än mellan- och topp
stock. Är man intresserad av att fa virke med låg densitet kan det därför vara nödvändigt att 
separera dessa stockdelar ifrån varandra. Någon sådan separation görs inte idag och det är 
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därför tveksamt om det är realistiskt att förvänta sig att en sådan kan införas. Vad som idag 
sker vid sågverken är i princip en separation efter dimension. 

De sprickor som uppkommer vid torkningen kan till en början vara relativt små och ur röt-
synpunkt, inte verka innebära någon större risk då de oftast synbarligen fullständigt täcks av 
färg vid ytbehandlingen av fasaden. De utgör dock en allvarlig risk då det är dessa små 
sprickor som när de utsätts för fukt- och temperaturväxlingar, med tiden kommer att växa i 
storlek, oavsett om vi har ytbehandlat virket eller ej. Man måste också tänka på att även en 
från början elastisk färgfilm blir hårdare och sprödare efter att en tid ha utsatts för sol och 
väderpåverkan. Detta medför att risken är stor för att ett färgskikt över en spricka som rör 
sig med fukt- och temperaturväxlingarna kommer att spricka sönder i förtid. Det medför i 
sin tur att vatten kan tränga in i virket och göra så att färgskiktet släpper över ett större 
område runt sprickan. Samtidigt som fukthalten stiger i virket runt sprickan och färgen even
tuellt faller bort ökar även risken för rötangrepp. Det är därför viktigt att redan från början 
använda så helt och sprickfritt virke som möjligt till ytterpanel. 

Panel 413 C 

Tacklasyr 

Figur 13. Exponerad färgyta på panel. Notera spricksystemet på ytan. Foto J Ekstedt. 
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Figur 14. Tomografibild av ett tvärsnitt genom panelen ovan. Notera de fyra sprickorna i 
panelens mitt. Foto J Ekstedt. 

r 

Figur 15. Pseudofärgad bild av panelen ovan. Foto J Ekstedt. 

1 

Figur 16. Pseudofärgad bild av fuktfördelningen i panel. Notera den mycket kraftiga och 
lokala vattenansamlingen runt sprickan.Foto J Ekstedt. 
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Det finns undersökningar som tyder på att virke med hög densitet är mer sprickbenäget 
under torkprocessen än virke med låg densitet (Malmquist 1984, Söderström 1990 och 
muntligt från Träteks torkgrupp). Det kan betyda att virke med låg densitet bättre klarar inre 
materialrörelser under torkningen utan att sprickor uppstår än vad virke av högre densitet 
gör. Det är även möjligt att virke av lägre densitet därmed också skulle klara de rörelser som 
uppstår genom ftikt- och temperaturväxlingar hos den uppsatta panelen bättre än jämförbart 
virke av högre densitet och därför vara mindre sprickbenäget även efter uppsättningen. Trä 
av högre densitet krymper/sväller mer än virke av lägre densitet (Rydell 1981), i genomsnitt 
är svällningen/krympningen direkt proportionell mot densiteten. Virke av lägre densitet 
skulle därför kunna vara att föredra som virke till ytterpaneler. En fråga som man måste 
ställa sig och som vi idag inte har svar på är om lågdensitetsvirke i sig är mer rötbenäget så 
att de eventuellt goda egenskaperna detta har beträffande sprickbenägenhet vägs upp av 
andra i detta avseende idag icke kända dåliga egenskaper ur rötbenägenhets- eller annan 
synpunkt. Det har t ex visats att virke med låg densitet eroderar snabbare vid ljuspåverkan 
än virke med högre densitet (Sell och Feist 1986). 

Förutom de sprickor som kan finnas i virket från början eller uppkomma vid torkningen är 
även kvistförekomsten i virket av betydelse för hur väl det passar för användning till ytter-
panelvirke. Här har det geografiska upptagningsområdet som sågverket hämtar sin råvara 
från stor betydelse. Söder om linjen Kalmar - Växjö - Ljungby är så kallad 
pärikvist (små kvistar) hos gran vanligt förekommande. Kring dessa kvistar uppstår lätt 
sprickor, det kan till och med förekomma att de lossnar och faller ur. På en målad yta utgör 
de en risk då den materialrörelse som sker i kvistområdet kan fa färgen att spricka med tidi
gare nämnda konsekvenser. 

Figur 17. A. Kåderuption, B. Kvistkrypning, C. Kvisturfall 
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GRAN FURU 

UARQ t o 

KVIST 

Figur 18. Kvistens krympning i olika riktningar jämfört med stamvedens krympning. 
I figuren anges den totala krympningen vid torkning från rått till O % fuktkvot. 
I fastvuxna (friska) grankvistar uppstår nästan alltid sprickor tvärs kvisten på 
grund av kvistens stora radie Ila krympning (10,9 %) jämfört med stamvedens 
lilla längdkrympning (ca 0,5 %). År kvisten mycket liten eller helt eller delvis 
lös, blir sprickbildningen mycket liten eller uteblir helt. Ur ytbehandlingssyn
punkt torde de spruckna kvistarna medföra nästan lika stor olägenhet som de 
lösa kvistarna. Ur Trätorkning 2, B Esping. 

För ytterpanel finns det ytterligare ett kritiskt moment i tillverkningskedjan som kan påverka 
det totala antalet sprickor i den färdiga ytterpanelen. Det är uppspikningen av panelen. Här 
används olika typer av tryckluftsdrivna spikpistoler som med ibland allt för stor kraft driver 
in spikarna i träet. Det gör att det uppstår skador på träet runt spikskallarna. Dessa skador 
kan bestå av att spiken slås in så djupt att ett flera millimeter djupt hål uppstår i panelen ner 
till spikskallen. Om inte färgen arbetas ner ordentligt i detta hål kommer vatten att kunna 
samlas här och med tiden kan ett rötangrepp starta från denna punkt. I andra fall slås inte 
spikarna in tillräckligt hårt utan det skiljer några millimeter mellan spikskalle och träyta. Som 
i det andra fallet gäller även här att färgen arbetas in ordentligt så att det inte bildas ett om
råde runt spiken som inte blir ytbehandlat. Vidare kan kapillärkraften runt spiken ge upphov 
till vatteninträngning. Sker detta kan ett rötangrepp utgå från detta område. Spikarna kan 
även spräcka träet. I dessa sprickor kan sedan fukt passera in och ett rötangrepp kan starta 
på samma sätt som hos de ovannämnda torksprickorna. 
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L A G R I N G AV SÅGAD VARA 

Även om det virke som används till ytterpanel är felfritt från sågverk och tork kan den vidare 
hanteringen av det ge upphov till defekter av olika slag. Innan virket når sin slutanvändare 
lagras det kortare eller längre tid vid sågverket. Detta sker i stora taktäckta öppna förråd. 
De virkespaket som ligger ytterst i dessa förråd är relativt fritt exponerade för väder och 
vind medan de mer centralt placerade är skyddade av de övriga virkespaketen. Hos de 
virkespaket i förrådet som är så placerade att de exponeras för väder och vind är det de lägst 
placerade som är värst utsatta. Dessa virkespaket utsätts mer för väta och solsken på grund 
av sin placering än de övriga paketen. I de fall de far ligga i förråd en längre tid kommer de 
upprepade uppfuktningama och uttorkningama att öka risken för att sprickor i virket ska 
uppstå. Det virke som används till fasader skall enligt Bygg-AMA vara av klass IV eller 
högre. I praktiken verkar det dock som om även virke av klass V kommer till användning 
som fasadvirke. Virke av klass IV och V är inte det som i första hand hamnar i täckta virkes
förråd om det råder platsbrist vid sågverket. Det hamnar istället ute på gården med (i värsta 
fall) någon form av skyddande emballage runt sig. Detta emballage kan bestå av plast eller 
papper. Går man och tittar på dessa virkespaket ser man många som bara är delvis täckta 
eller att emballaget är mer eller mindre sönder. I bägge fallen medför emballagebristema att 
ljus och vatten far tilhräde till virket. Det säger sig självt att detta försämrar virkeskvaliten, 
hur mycket beror på hur länge virket lagras under dessa betingelser. I olyckliga fall kan 
redan på detta stadium förutsättningarna för ett rötangrepp grundläggas, det innebär även att 
virke med för hög fuktkvot kan användas vid tillverkningen av huset. 

Figur 19. Ejcempel på taktäckta öppna förråd. Foto B Esping. 
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E M B A L L E R I N G 

För att skydda det sågade virket mot fukt, ljus och skador vid transporten har det blivit 
vanligare med någon form av emballering av virkespaketen. De vanligaste emballerings-
materialen är plast och papper. 

Plast 

Den använda plasten kan vara genomskinlig eller färgad. Krympfilm är det vanligaste plast
emballaget, det anses vara lämpligare för gran än för furu (Brodin et al 1988). Det är inte 
vanligt att sträckfilm används som emballage till virkespaket. De som använder det har dock 
goda erfarenheter av detta. Andra former av plastemballering är plasthuvar och slät plastfilm. 

Plastemballage anses fungera bra så länge plastfilmen är hel. Uppstår större eller mindre hål i 
den tränger vatten in som inte ventilerar bort igen på grund av att plasten är så tät i sig själv 
(Brodin et al 1988). 

Papper 

Pappersemballering förekommer som toppemballering, helemballering och som tillskuret 
med sidoflikar. Till emballeringen används vanligt kraftpapper eller armerat bitumenpapper. 
Bitumenpapper används ofta som heltäckning då det anses vara ett gott skydd mot meka
niska skador. Pappersemballering ger inte kondens varför det inte heller ger upphov till 
blånads- och fuktskador (Brodin et al 1988). Detta naturligtvis under förutsättning att 
pappen är hel och att inte virkespaketet lagras utomhus i regn så länge att pappen väts 
igenom. 

Med tanke på de goda erfarenheter man har av pappersemballering och de nya lagar som är 
på gång om att producenten skall ansvara för sitt förpackningsmaterial borde tekniken med 
papppersemballering av virkespaket utvecklas inom sågverksindustrin. 

i» l Bergkvist-
m *J \T\sm ab 

Bergkvst-
bxiöo Ib 

Figur 20. Emballage kring virkespaket består oftast av papper eller plast. Foto B Esping. 
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M I K R O B I E L L PÅ VÄXT 

För att en mikrobiell påväxt ska etableras krävs att trämaterialet utsätts för den aktuella 
organismen eller dess sporer (förökningskroppar). Risken för detta är olika stor i olika led i 
processen från helträd till panel. Vi utgår här ifrån att vi har ett helt fiiskt virke, det vill säga 
att virket inte har en redan etablerad infektion av en svamp eller bakterie som kan leva vidare 
i träet under de olika produktionsstegen och utöva en nedbrytande verksamhet på den 
färdiga panelen. All kontamination förutsätts bero på hanteringen av virket. 

Då virket inte är sterilt från början och inte hanteras med sterilteknik är det självklart att vi 
har ett på ytan kontaminerat virke. Detta behöver dock inte ha någon större betydelse, för
utsatt att följande villkor för mikrobiell tillväxt beaktas. 

1. En för organismernas tillväxt gynnsam temperatur undviks 

Detta villkor är svårt att uppfylla då det inte finns realistiska möjligheter att förvara virket på 
ett sånt sätt att temperaturen hålls under kontroll. Man måste tvärt om räkna med att tempe
raturen under långa tider är gynnsam för mikrobiell tillväxt. 

2. Man undanhåller mikroorganismerna den näring som är nödvändig för deras tillväxt 

Även detta villkor kan vara svårt att uppfylla då många mikroorganismer har någon eller 
några av de i träet ingående komponenterna som sin näringskälla. För att komma åt proble
met måste man försvåra för mikroorganismerna att under de olika tillverkningsstegen fa 
tillträde till den rena träytan. Detta kan åstadkommas genom att virket inte utsätts för jord
kontakt och inte förvaras i lokaler där det kan komma i kontakt med gammalt träavfall och 
annat skräp. 

3. Man undanhåller ljus för de organismer som kräver detta för sin utveckling 

Ljusfaktom är viktigast för fotosyntetiserande organismer. Dessa verkar i de flesta fall inte 
direkt nedbrytande på träet, men kan i sin tur vara inkörsporten till angrepp av andra orga
nismer. De indikerar även att virket har hanterats på ett felaktigt sätt. Kan dessa organismer 
växa på träet kan även andra av allvarligare art ha haft möjlighet att etablera sig. Det är även 
så att många svampars livscykel, om än inte direkta tillväxt, påverkas av ljus. 

4. Fuktkvoten hålls under den för mikroorganismer tolererade nivån för tillväxt 

Detta är en mycket viktig parameter och i praktiken den enda som vi kan påverka och hålla 
under kontroll. Förutsättningen för detta är emellertid att man konsekvent hanterar virket så 
att det inte utsätts för väta under något steg i hanteringen efter torkningen. Är inte materialet 
eller dess omgivning tillräckligt fuktigt för att tillfredsställa mikroorganismernas krav kom
mer inte mikroorganismerna att kunna tillväxa på det även om alla andra betingelser är opti
mala för deras tillväxt. 
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Figur 21. Om klimatet är gynnsamt för trämögeltillväxt under en längre tid, kommer ytor
na att täckas av trämögel. Foto B Esping. 

Under virkestorkningen förekommer perioder då temperatur och fuktighet är gynnsamma för 
mikrobiell tillväxt. Virkestorken är därför en kritisk punkt i hanteringen av panelvirke i 
många sammanhang. De flesta mikroorganismer tål inte hög temperatur under längre tid. 
Beroende på vid vilken temperatur virket torkas och vilket torkschema som följs samt vilka 
mikroorganismer det rör sig om kommer en större eller mindre mängd av dem att dö under 
torkprocessen. Deras sporer är dock mycket värmetåliga och kommer att i stor utsträckning 
överleva virkestorkningen. Det gäller därför att se till att dessa sporer inte far gynnsamma 
groningsbetingelser. Något av det viktigaste i detta sammanhang är att se till att hålla virket 
torrt från virkestork till bygge. 
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Figur 22. Om torkningsklimatet är gynnsamt för trämögeltillväxt, uppstår både ströav-
tryck och tillväxt av trämögel på splintsidan. Foto B Esping. 

TRANSPORT FRÄN SÄGVERK 

Från sågverket skall virket transporteras till husfabrikanten eller byggvaruhandlaren. Under 
förutsättning att virket emballeras eller transporteras på ett sätt som skyddar mot regn kan 
inte transporten sägas utgöra en fara för virkets kvalitet. Väl framme vid t ex husfabriken 
lagras på de flesta ställen virket på nytt på liknande sätt som vid sågverket. De problem som 
kan uppstå här är därför av samma art som de som kan uppstå vid sågverket. 

VÄDERGRÄNAD 

Den utomhuslagring som här nämns kan, om den far överskrida 2 veckor och virket utsätts 
för ljus och väta, börja ge upphov till vädergrånad och försämrad vidhäftning när det gäller 
ytbehandling (Williams et al 1987). Denna försämrade vidhäftning beror på fotooxidation av 
trämaterialet i kombination med vattenpåverkan. Fotooxidation är en process där luftens 
syre och ultraviolett ljus samverkar vid nedbrytningen av trämaterialet. Nedbrytningen sker 
snabbast i de tunnväggiga vårvedscellerna och långsammare i sommarveden (Feist och Mraz 
1978). Detta gör att det kan uppstå skillnader i vidhäftning av ett färgskikt beroende på om 
det ligger på vår- eller sommarved (Williams et al 1990). Ett färgskikt som läggs på en 
väderpåverkad yta kan uppvisa kvalitetsbrister redan efter några månader medan ett färg
skikt lagd på en opåverkad yta kan vara felfri många år. Vill man på ett väderpåverkat mate-
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material återskapa den opåverkade ytan måste 1-3 mm av den påverkade ytan avverkas 
(Kleive 1986). 

Figur 23. Virket har utsatts för ljusexponering med vädergrånad som följd. Reporna i 
ytan visar det opåverkade underliggande träet. Foto L Rudolfsson. 

Det finns exempel på att virkespaket tas in till monteringen när de är så våta att det ligger 
vatten på de yttersta brädorna. Att detta inte gagnar den färdiga varans kvalitet säger sig 
själv. 

Figur 24. Virket har utsatts för vatten. Foto L Rudolfsson. 
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I motsatts till för bara 30 år sedan är många småhus idag prefabricerade. Detta har ur 
kvalitetssynpunkt både för- och nackdelar. Positivt är att husen kan tillverkas under mer 
ideala förhållanden och att de ingående komponenterna kan kontrolleras mera noggrant. 

Om dessa goda förutsättningar alltid utnyttjas är däremot mera osäkert. Prefabricerade hus 
undertakmonteras ofta på byggplatsen under en arbetsdag och ytterpanelerna har ett väder
skydd. Detta till skillnad från lösvirkeshus som även vid koncentrerat arbete tar flera dagar 
att fa under tak och som far ett första väderskydd av sin ytterpanel relativt sent under bygg
tiden. Risken att bygga in fukt i ett lösvirkeshus är därför betydligt större än då det gäller 
prefabricerade hus, i synnerhet om man där har använt rätt hanterat utgångsmaterial. Risken 
för mikrobiell påväxt är också större då man uppför lösvirkeshus då virket ofta lagras på 
byggplatsen under otillfredsställande former. 

Ett sätt att förebygga dessa problem är att använda fabriksgrundad panel. 

V I R K E T S GENOMLOPPSTID 

I ett arbete av Bjurulf et al (1993) har möjligheterna till förkortade ledtider inom den trä
mekaniska industrin studerats. Det avsnitt som berör materialflödet skog, sågverk samt 
hustillverkning sammanfattas helt kort här nedan. 

Det studerade flödet innehåller två grankomponenter avsedda för hustillverkning, fasad och 
golvblock. Det tog 107 dagar från det att träden fällts i skogen tills dess produkter var 
monterade på/i huset. I potentialstudien nedan har arbetet fokuserats på fasadtillverkningen. 

Inköps
bolag Sågverk 

O Operation ®Fjärrtransport 
^ Lager O Processlager 

Hustillverkare 

fasad 
gran 47x125 

golvblock 
gran K 7 x l 6 0 

Figur 25. / flödesexemplet har flöden som resulterar i panelträ 47 x 125 och golvblocks-
trä 47 x 160 mm kartlagts. Ur Förstudie Trä 50. 

För att kunna halvera genomloppstiden i flödet behöver man vidtaga en rad åtgärder. 
Mycket av det arbete som bör göras för att reducera ledtiderna bör fokuseras kring gräns
snitten mellan hustillverkaren och sågverket och mellan sågverket och skogen. 
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I detta fall är det av stor vikt att sågverket kan tillgodose behovet av rätta längder till ståen
de panel. Detta i sin tur kan bäst ske genom att redan apteringen i skogen är anpassad för 
detta ändamål. Idag uppkommer stort spill vid fasadtillverkningen p g a felaktiga längder. 

Hos hustillverkaren kan fasadbrädernas lagringstid kortas genom säkra leveranser av färdig 
panel i kapade längder. 

Internt på sågverket bör man i första hand koncentrera sig på åtgärder i färdigvaru- och 
råvarulagren. För dessa mycket kundorderstyrda produkter borde tiden kunna minskas med 
hjälp av god planering. Genomgående i processen behöver också en ännu mer noggrann 
planering göras för att klara en genomloppstidsreduktion. För detta krävs avancerade 
planeringssystem som tar i beaktande alla de delflöden som tillsammans utgör sågverkets 
komplexa flöde. 

Att halvera liggtiden i skogslagret borde gå. Även tiden i bilvägslagret skulle man kunna 
halvera, men då krävs en fokusering på och uppföljning av liggtidema. 

En beräkning på panelvirke visar att besparingen i ren kapitalkostnad (15 % ränta), vid 
halverad ledtid, för de ingående företagen fördelar sig på följande sätt: hustillverkaren 
9 kr/m^sv, sågverket 11 kr/m^sv och skogsbruket 1,50 kr/m^fpb. Än större besparingar är 
möjliga om man dessutom tar inkurans p g a lagringstiden och lageromkostnader med i be
räkningen. 
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E N G L I S H SUMMARY 

Factors of importance to the quality of the wood material intended for wood sidings 

This work has been carried out by means of literature studies. It deals with factors that are 
of importance to the quality of the wood material intended for wood sidings. The factors 
discussed are: 

- Damage to the timber caused by the handling processes. 

- Storage of saw logs. 

- Storage of the boards before and after kiln drying. 

- Attacks by insects and/or fungi. 
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