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Sammanfattning 
 

Trä används ofta utomhus i olika konstruktioner, både på fasader och som trall. Med tiden gör 

sig vädrets påverkan påmind. Sol och regn är bidragande faktorer som ger rötangrepp. Jämfört 

med andra konstruktionsmaterial är trä ett naturligt levande material och känsligare för 

nedbrytning. 

Granvirke har en lång tradition av användning som fasadvirke, men en lägre beständighet än 

furu och oförmögenhet att tryckimpregneras har gjort granveden olämplig som trall. 

 

Forskningen idag visar att kärnved av gran är mer beständig än splintved vilket kan möjliggöra 

trall som ett användningsområde. Samtidigt har årsringsbredden av tradition setts som en viktig 

kvalitetsfaktor.  

Det har lett till syftet med denna studie som är att undersöka möjligheten att producera virke av 

gran som enbart består av kärnved och därmed öka kvaliteten för fasadvirke. 

 

För att uppnå syftet har flera olika metoder kombinerats. Metoderna var enkät, analys av data 

från experiment, simulering och validering.  

Enkätundersökningen gjordes för att utreda om det finns en maximal tillåten årsringsbredd för 

fasadvirke. 

För att undersöka årsringsutveckling och kärnvedsdiameter i granskog analyserades data från 

ett fältexperiment. Här fanns data från mätningar utförda i ett tidigare grantimmerprojekt, 

”STUD”, att tillgå. Årsringsbredden har mätts på 4 och 13 meters höjd och dessa mätdata 

ansågs vara lämpade för den här studien.  

Med hjälp av data från bestånden gjordes en simulering av hur långa omloppstiderna behöver 

vara för att kunna såga brädor av enbart kärnved. Det beräknade antalet årsringar kärnved av 

Gjerdrums kärnvedsformel, Gjerdrum (2003), jämfördes med uppmätt antal årsringar kärnved 

på 10 grantrissor för att validera simuleringen, Gjerdrum (2010). 

 

Resultaten visar att det inte verkar finnas någon gräns på maximal årsringsbredd för att det ska 

duga till fasadvirke. 

Kärnvedens diameter beror på ålder/antal årsringar och årsringsbredd. Eftersom årsringarna 

normalt är bredast i början av omloppstiden finns här en chans att påverka kärnvedsdiametern. 

Bredare årsringar närmst märgen innebär en större diameter kärnved vid kärnvedsbildningen 

och en större diameter kärnved vid avverkning. 

 

Det är möjligt att producera virke av gran som enbart består av kärnved. Det innebär emellertid 

att omloppstiderna kan behöva bli längre för att uppnå dimensioner av 120 – 195 mm breda 

brädor och reglar till fasadbeklädnad och trallvirke. Avgörande för kärnvedsandelen är 

tillväxten i ungdomen där årsringarna är som bredast. 
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Abstract 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten att producera virke av gran som 

enbart består av kärnved och därmed öka kvaliteten för fasadvirke. 

För att uppnå syftet har flera olika metoder kombinerats. Metoderna var enkät, analys av 

data från experiment, simulering och validering. 

 

Kärnvedens diameter beror på ålder/antal årsringar och årsringsbredd. Bredare årsringar 

närmst märgen innebär en större diameter kärnved vid kärnvedsbildningen och en större 

diameter kärnved vid avverkning. 

 

Det är möjligt att producera virke av gran som enbart består av kärnved. Det innebär 

emellertid att omloppstiderna kan behöva bli längre för att uppnå dimensioner av 120 – 

195 mm breda brädor och reglar. Avgörande för kärnvedsandelen är tillväxten i 

ungdomen där årsringarna är som bredast. 

Nyckelord: Kärnved – fasadvirke – årsringsutveckling – beständighet – trallvirke– gran – 

Picea abies. 
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Carl Arnström & Henrik Blom 

1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Materialet trä används ofta utomhus i olika konstruktioner, två vanliga 

användningsområden är fasadvirke och trall. Påfrestningar i form av 

solexponering och regn gör dock att virket långsamt bryts ned. Solen gör att 

träytan torkar ut och spricker. Då fukt och smuts anrikas i sprickorna initieras 

rötangrepp av svampar och nedbrytningen träet blir ett naturligt förlopp 

(Träguiden, 2014).  

Olika sätt har studerats för att framställa ett beständigare material av trä. Ett 

förslag är att använda 100 % kärnved av gran (Azoulay m.fl. 2011). 

Kärnveden kan beskrivas som den inre delen av trädstammen ”kärnan” och 

dess egenskaper anses idag beständigare än splintveden, de yttre delarna av 

stammen. Tillskillnad från träslaget tall med sin synliga kärnved har 

granveden ofta betraktats som ett homogent material. Anledningen till detta 

har varit att det inte är möjligt att se någon visuell skillnad mellan kärna och 

splint när granveden är torr (Arkitekt, 2014). 

 

1.1.1 Sioo – Ett hållbart träskydd 

 
För att förbättra beständigheten hos trä har det vanligen skyddats med 

målarfärg. Numera har behandling med andra typer av träskydd än målarfärg 

blivit vanligare och på senare år har flera typer av impregneringsskydd 

utvecklats. Av dessa är det framförallt ett miljövänligt alternativ som kommit 

att uppmärksammas allt mer. Det Sioo impregnering som är ett effektivt 

system för skydd av trä. Skyddet innehåller Kisel (kemisk beteckning Si), som 

är ett naturligt grundämne i jordskorpan. 

 

Sioo impregnering ger en ljusgrå färgnyans som ofta uppfattas som vacker 

samtidigt som det är ett effektivt förebyggande skydd mot smuts, mögel, alger 

och rötsvamp.   

Lämpliga användningsområden är altaner och bryggor men även andra 

utomhuskonstruktioner (figur 1.1) som staket, väggpaneler, vindskivor och 

trädgårdsmöbler (figur 1.2). Enligt uppgifter lämpar sig dessutom Sioo särskilt 

väl för granpaneler. Detta enligt Sioo Wood Protection (2014). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Altantrall behandlad med Sioo. Källa: Sioo Wood Protection (2014).  
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1.1.2 Faktorer för att höja livslängden hos träfasader 

 
Mycket krävs för att få en fasad så beständig som möjligt. Behandling av 

virket med rätt träskydd/målarfärg är en viktig del, men långt ifrån den enda. 

Det finns nämligen många andra faktorer att tänka på.  

 

En faktor är konstruktionen som gör att vatten och fukt avleds från fasader och 

närliggande mark. En åtgärd kan vara att snö skottas bort runt huset innan den 

smälter och blöter ned fasaden. Takutsprång är något annat att tänka på när 

huset byggs. Det är viktigt att utsprånget är väl tilltaget så att fönster, fasader 

och dörrar får mesta möjliga skydd mot regn och direkt solljus. 

 

Buskage tätt intill fasaden är vanligt. Alltför ofta planteras buskar, 

klätterväxter och träd för nära byggnadens fasader. Problem som uppstår är att 

växterna skuggar och hindrar en god luftväxling samtidigt som dräneringen i 

närliggande mark försvåras.  

 

Fasaden bör vara minst 250 mm ovan mark. Om avståndet blir för litet finns 

risk för nedsmutsning vilket leder till att olika mikroorganismers tillväxt 

gynnas vilket leder till fuktskador och nedbrytning.  

 

Vad gäller själva träytorna så är det viktigt att de är finsågade. En grov yta 

skall alltid slipas eftersom grova ytor lättare håller fukt och ansamlar smuts, 

vilket leder till mögelangrepp (figur 1.3) (Ekstedt & Karlsson, 2009). 

 

 

Figur 1.2. Bilden visar en träfasad behandlad med Sioo. Källa: Sioo Wood 

Protection (2014).  

 



 

 

 

3 

Carl Arnström & Henrik Blom 

Figur 1.4. Trall som i huvudsak utgörs av grankärnved. 

(Foto: Harald Säll, 2013). 

 
 
 

 

1.1.3 Kärnved som ett alternativ  
 

Med nya forskningsrön har intresset för att ta fram nya fasadsystem av trä 

börjat växa. Tidigare kunskaper har ansett att såväl kärn- som splintveden i 

gran har varit väl lämpad i konstruktioner som träfasader. Nya kunskaper från 

studier förklarar emellertid att kärnveden är mer rötbeständig (Sandberg, 

2009). 

Genom att hitta en lösning där man i sågad trävara kan garantera 100 % 

kärnved av gran är tanken att höja livslängden på träfasader och andra 

utomhuskonstruktioner. En längre hållbarhet innebär samtidigt minskade 

underhållskostnader och ett miljövänligare alternativ till tryckimpregnerat trä. 

Figur 1.4. visar ett exempel på när grankärnved ersatts av tryckimpregnerad 

trall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3. Grovsågad målad träyta med mögelbeväxning (till vänster) och finsågad målad 

träyta till höger utan mögelbeväxning (till höger). Källa: Ekstedt & Karlsson (2009). 
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1.1.4 Splintved och kärnved – egenskaper hos gran och tall 

 
Kärn- och splintveden består i huvudsak av döda celler och en mindre del 

levande parenkymceller i vedens märgstrålar. I den yttre splintveden sker 

vätsketransporten från trädets rot till kronan. I början av trädets omloppstid, 

den unga veden, består trädstammen enbart av splintved. Då trädet bildat 10-

30 årsringar slutar emellertid vedcellerna i de inre årsringarna att transportera 

vätska och övergår till att bilda den så kallade kärnveden  

(Nylinder & Fryk, 2011). 

 

Det som gör kärnveden beständigare är att extraktivämnen inlagras i 

vedcellerna. Dessa ämnen bidrar till motståndskraften mot svampar och 

insekter. Kärnan är även torrare än splinten och detta gör att torkning och 

vattenupptagning går avsevärt långsammare (Nylinder & Fryk, 2011). 

 

Storleken på kärnvedsdiametern påverkas främst av trädens ålder/antal 

årsringar, trädslag och årsringsbredd. Genom skogsskötsel och val av tidpunkt 

för avverkning går det att styra utfallet av kärnved. Kärnvedsdiametern 

varierar inom ett träd. Figur 1.5 illustrerar att kärnvedsdiametern är störst i 

trädets nedre hälft för att sedan avta uppåt i stammen i takt med avsmalningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1.5. Kärnvedsgräns (blå linje) respektive ungdomsvedsgräns  

(röd linje) vid olika höjder i en gran. Källa: Nylinder & Fryk (2011). 
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1.1.5 Kärnveden och sprickbildning 
 

Det finns även nackdelar med att använda enbart kärnved. Ett vanligt problem 

är nämligen att veden har förmåga att spricka vid torkning. Längsgående 

torksprickor vill gärna uppkomma under torkprocessen på sågverken.  

 

Enligt Gustavsson (2014) är det framförallt en för dålig basning som ligger 

bakom företeelsen. Basning kan beskrivas som en metod där värme och 

vattenånga tillförs. Metoden används under uppvärmningsfasen i 

konventionella virkestorkar. Vid för dålig basning torkar virket för snabbt och 

följden blir sprickbildning. Fukttransporten inuti kärnveden hinner helt enkelt 

inte med i samma takt som fukten lämnar ytveden (Skogsaktuellt, 2007). 

Anledningen är att kärnved tar längre tid att torka än splintved. 

Till skillnad från splintved består kärnved av stängda cellväggar. Gustavsson 

(2014) menar att det inte alltid går att basa i den utsträckning man önskar 

eftersom risken för mögelangrepp ökar markant vid för hög luftfuktighet under 

en längre tid. 

 

 

1.1.6 Tidigare forskning 
 

Sandberg (2009) jämförs skillnader i sprickbildning mellan kärn- och 

splintved på fasadvirke. Likaså jämförs sprickbildning mellan virke som växt 

på torr mark med hög densitet och virke som växt på fuktig mark med lägre 

densitet. Studien innefattade både behandlat och obehandlat virke. Resultaten 

visade att sprickbildningen inte skiljde sig åt mellan virke med högre och lägre 

densitet. Förklaringen till sprickbildningen och dess längd berodde istället på 

om virket var av kärnved eller splintved, där splintveden hade fler och längre 

sprickor. Sandberg (2008) anges vidare att kärnveden har färre kvistar samt 

suger upp mindre vatten, torkar fortare än splintved och får mindre 

fuktinducerade rörelser och sprickor. 

 

 

1.1.7 Postning 
 

I Sverige är det vanligaste sättet att posta, såga upp, en stock så kallad 

fyrsågning. Processen börjar med att ett block sågas ut för att därefter vridas 

för sågning av plank och brädor (Nylinder & Fryk, 2011) (figur 1.6). 

Sågutbytet blir maximalt då blocket sträcker sig ut till yttersta årsringen under 

bark, vilket därför inte är helt optimalt om enbart sågat virke med kärnved ska 

utvinnas. 
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Figur 1.7. visar hur fyrsågning av kärnved skulle kunna se ut. Det utsågade 

blocket skulle utgöras av 100 % kärnved, eventuellt även fyra brädor av 

klenare dimensioner. För att såga ut fasadbrädor av rätt dimension måste 

kärnvedsdiametern vara tillräcklig. Brädans dimension, krympningen vid 

torkning och hur mycket sågsömmarna tar styr vilken kärnvedsdiameter som 

krävs. 

I den resterande yttre delen av stocken skulle sidobrädor av enbart splintved 

kunna sågas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag finns röntgenteknik som kan urskilja kärnvedsdiametern i granstockar  

(Oja, 2008). Detta innebär att stockarna kan sorteras med hänsyn till 

kärnvedsdiameter för att utvinna denna. 

 

1.1.8 Gran och tall – årsringsbredd/densitet   

 
En av många faktorer som påverkar virkets kvalitet är årsringsbredden som 

samverkar med densiteten. Ur kvalitetssynpunkt är virke med hög densitet ofta 

det bästa eftersom det är tyngre, starkare och har en högre hållfasthet  

(Svenskt trä, 2014a). 

  

Faktum är att en stor del av den träteknologiska litteraturen beskriver torr- 

rådensiteten (densitet) som den viktigaste kvalitetsparametern. Till detta följer 

årsringsbredden som anses vara den viktigaste kvalitetsfaktorn  

(Törnqvist, 2010). 

 

Det finns ett samband mellan densitet och om virket kommer från södra eller 

norra Sverige. Med en längre tillväxtsäsong i södra Sverige blir densiteten 

generellt högre med samma årsringsbredd i denna del av landet (figur 1.8). 

Detta beror på att sommarveden, den mörka delen av årsringen, får en längre 

tid att växa och blir bredare. Vårveden, den ved som bildas på våren, väger 

300 kg/m
3
 medan sommarveden väger 900 kg/m

3
 (Törnqvist, 2010). Ett citat, 

som kan relateras till figur 1.8, från Törnqvist (2010) ger även följande 

förklaring: ”Den absolut längsta fibern med den tjockaste väggen finner man 

på medelgoda boniteter i södra Sverige, då årsringsbredden är 1-2 mm. ”. 

 

 

 

Figur 1.6. Postningsmönster för 

fasadvirke. 

 

Figur 1.7.  Fyrsågning om kärnved ska utvinnas. 
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Figur 1.8. visar att densiteten minskar då årsringsbredden går under 1 mm. 

Mycket tätvuxen ved (under 0,5 mm) brukar kallas för hungerved. Enligt 

Skogsencyklopedin (2014) definieras hungerved enligt följande: 

 

”Hungerved - ved med låg densitet och samtidigt onormalt smala årsringar, 

vars celler är onormalt tunnväggiga. Hungerved är oftast en följd av 

otillräcklig näringstillförsel.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Förhållandet mellan andelen vår- och sommarved varierar inte bara med det 

geografiska läget i landet, breddgraden, utan också med höjden över havet. 

Sommarveden avtar med stigande höjd över havet vilket inverkar negativt på 

densiteten (figur 1.9) (Nylinder & Fryk, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.8. Diagrammet nedan förklarar hur årsringsbredden och det geografiska läget i 

landet inverkar på densiteten. Källa: Törnqvist (2010). 
 

 

Figur 1.9. Karta som illustrerar hur densiteten för grantimmer varierar 

över Sverige. Röd och orange färg representerar en hög densitet medan 

grön en lägre densitet. Observera att figuren endast visar grantimmer. 

Källa: Nylinder & Fryk (2011).  
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1.1.9 Ungdomsveden och sågverksindustrins kvalitetskrav  
 

Årsringsbredd är en viktig faktor av betydelse för virkeskvaliteten, men långt ifrån 

den enda. Sågverksindustrins krav handlar om allt från hållfasthet och formstabilitet 

som virkets varaktighet och bearbetningsegenskaper. Kvalitetsvirke för sågverken är 

ett virke som är grovt och rakt, kvistrent eller finkvistigt och som har hög densitet 

och jämna årsringar (Jäghagen & Sandström, 1994). 

 

En forskningsrapport av Eliasson (2011), som behandlar ämnet virkeskrav, 

beskrivs de estetiska krav som skall vara uppfyllda för fasadpaneler. De krav 

som ställs på fasadpaneler är att virket skall vara fritt från sprickor, kvisthål, 

vankant och röta. 

 

Den ved, s.k. ungdomsved, som bildas de 15-20 första åren i det växande trädet har 

helt andra egenskaper än den mogna veden som bildas därefter. Årsringarna i 

ungdomsveden är ofta breda med liten andel sommarved, vilket medför en lägre 

densitet än i den mogna veden. Man brukar tala om att ungdomsveden har lägre 

styrka och större krympning (Svenskt trä, 2014a). Ett problem är att den här veden 

finns i kärnan. 
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att producera sågat virke 

av gran som enbart består av kärnved. Det skulle möjliggöra en ökad naturlig 

rötbeständighet av materialet trä i utomhusmiljö. 

Följande frågeställningar och resultat behandlas:  

 

 Finns en maximal gräns för årsringsbredd om virket ska användas som 

fasadvirke? 

 Redovisning av årsrings- och kärnvedsutveckling på några olika 

ståndorter i Sverige.  

 Årsringsutvecklingens påverkan på omloppstiden för att såga brädor av 

viss dimension innehållande enbart kärnved.  

 Verifiering av kärnvedsfunktion, utvecklad av Peder Gjerdrum, för 

bestämning av antalet årsringar innehållande kärnved.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

 

 Studien är avgränsad till trädslaget gran.  

 Materialet representerar provytor belägna i södra och mellersta Sverige 

med variation av ståndortindex (SI 100) G26 till G36. 

 

 Simulering på sågat virke avgränsas till: 

 Tjocklek: 22 – 45 mm 

 Bredd: 120 – 195 mm 

 

 Endast rotstocken och andrastocken i trädet analyseras. 
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2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 
 

För att uppnå syftet har flera olika metoder kombinerats. Metoderna var enkät, 

analys av data från experiment, simulering och validering.  

 
Enkätundersökningen gjordes för att utreda om det finns en maximal tillåten 

årsringsbredd för fasadvirke. 

 

För att undersöka årsringsutveckling och kärnvedsdiameter i granskog 

analyserades data från tidigare fältexperiment. Data från ett tidigare 

grantimmerprojekt, EC-project: FAIR CT 96-1915, Improved Spruce Timber 

Utilization (STUD), har använts. 

Årsringsbredden har i STUD-projektet mätts på 4 respektive 13 meters höjd 

och dessa mätdata ansågs vara lämpade för den här studien. 

 

Med hjälp av data från bestånden i STUD-projektet gjordes simulering av 

omloppstidens längd för att kunna såga brädor av enbart kärnved. 

  

För att simulera utvecklingen av kärnvedsdiametern beräknades antal årsringar 

med kärnved med Peder Gjerdrums kärnvedsformel (Gjerdrum, 2003, 2010). 

Denna formel validerades också mot analys på ett antal färska grantrissor.  

 

För att urskilja kärnved från splintved användes enbart en visuell metod. Då 

veden är färsk kan kärnveden urskiljas från splintveden som är mörkare band 

på grund av sin högre fuktkvot. 

 

Andra metoder som kan vara tillämpbara är: 

 Vattendroppar på en ändyta på torr stamtrissa. Då torr splintved 

absorberar vatten lättare kommer dessa droppar att absorberas in i veden 

först. Därmed går det att se gränsen mellan kärnveden och splintved. 

 Genomlysning av färsk trissa med en lampa. Splintveden framträder då 

som ljusare än kärnveden. 

 Anilinpenna: Ett streck dras över en färsk stamtrissa, färgen flyter ut på 

splintveden. 
 

Det finns också mer avancerad teknik för att fastställa kärnvedsgränsen. 

Sandberg (2009) beskriver två tekniker: ”CT scanning and imaging of wood” 

samt “X-ray log scanners”. De baseras på skanning av virket med joniserande 

strålning, t.ex. röntgenstrålning. 
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2.1.1 Enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen genomfördes via e-post. Enkäten innehöll endast en 

öppen fråga och skickades ut till två utvalda respondenter 2014- 03- 26. 

Frågan löd: 
 

 Vilken anser ni vara den maximala medelårsringsbredden för att det ska 

duga till fasadvirke? 

 

Enkäten skickades till och besvarades av Åsa Blom, prefekt och docent i 

virkeslära, vid Linnéuniversitetet samt Krister Söderkvist, enhetschef för 

Fellessons bygghandel i Växjö. 

 

Dessa personer valdes eftersom de arbetar med materialet trä och antogs 

besitta kunskaper inom ämnesområdet. Att utföra undersökningen via e- post 

bedömdes som ett lämpligt tillvägagångssätt. Det är enkelt att skicka ut frågan 

samtidigt som respondenterna kan fundera och ge ett svar när de har tid.  

 

2.1.2 Analys och simulering av experimentdata 
 

De beståndsdata som användes i studien har varit en del av den Europeiska 

kommissionens forskningsarbete ”STUD” (FAIR CT 96-1915, Improved 

Spruce Timber Usilitation).  

I projektet ingår totalt 12 bestånd varav tre av dessa utvaldes lokaliserade i 

södra Sverige och ett i mellersta Sverige. I tabell 2.1, fritt återskapad från Säll 

(2002), redovisas beståndsdata för de utvalda bestånden. Figur 2.1 visar 

beståndens geografiska lägen. 

 
Tabell 2.1. Beståndsdata: Höjd över havet (h.ö.h.) (m), Latitud (Lat), Longitud (Long), Beståndsålder 

(Ålder), Brösthöjdsdiameter (DBH), Medelhöjd (H), Ståndortsindex (H100), Virkesförråd (VOL), 

Stammar/ha (St), Procentandel gran (Gran).  

Bestånd 

Nr 

H.ö.h. 

(m) 

Lat. Long. Ålder DBH 

(mm) 

H 

(m) 

H100 

(m) 

VOL 

(m3/ha) 

St 

(st/ha) 

Gran 

(%) 

11 220 60◦53’ 14◦23’ 135 314 29,3 26 350 340 90 

13 185 57◦09’ 14◦46’ 110 330 30,0 34 460 430 100 

14 170 56◦56’ 12◦48’ 60 340 26,4 36 720 680 100 

22 120 58◦12’ 15◦56’ 76 330 28,0 32 580 550 100 
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I rådata för ”STUD” fanns för varje bestånd provträd där ”årsring från märg” 

samt ”medelavstånd till märg” dokumenterats på 4, 13 samt 22 meters höjd. 

”Årsring från märg” anger vilken årsring det är i riktningen från märg till 

kambium. ”Medelavstånd till märg” är medelavståndet i millimeter från varje 

årsring till märg. Antalet provträd varierade i bestånden: bestånd 11 (14 

provträd), bestånd 13 (23 provträd), bestånd 14 (14 provträd) och bestånd 22 

(6 provträd). 

 

”Årsring från märg” och ”medelavstånd till märg” fanns dokumenterat i två- 

eller fyra årsringsintervall. Med detta underlag var det möjligt att följa 

årsringsutvecklingen vid olika åldrar i bestånden.  Rådatan har bearbetats och 

analyserats i sex steg: 

 

 

 Steg 1 

 

Medelårsringsbredd för varje provträd vid höjderna 4 och 13 m beräknades. 

Beräkningarna gjordes för både två- och fyra årsringsintervall. Två årsringars 

intervall från märg till årsring tio och därefter med fyra årsringars intervall 

mellan årsring tio och yttersta årsringen under bark. 

 

 
                                        

               
                    

 

 

 

 

 

Figur 2.1. De utmärkta platserna visar respektive bestånds 

geografiska plats. Kartunderlag från Google Maps (2014). 



 

 

 

13 

Carl Arnström & Henrik Blom 

 Steg 2   

 

Provträdens diameter vid olika ålder beräknades genom att multiplicera 

medelavstånd till märg mät i två riktningar med två. Anledningen till att 

multiplicera med två är att trädet antas växa lika mycket på båda sidor. 

Provträdens diameterutveckling vid olika ålder beräknades på 4 respektive 13 

meters höjd. 

 

 Steg 3 

 

Enskilda provträds beräknade diameter och årsringsbredd användes därefter 

för att beräkna medelvärden för trädens diameter och årsringsbredd på 

beståndsnivå för de utvalda bestånden och olika höjd. 

 

 Steg 4 

 

Antal årsringar kärnved beräknades med hjälp av kärnvedsformeln Gjerdrum 

(2003 och 2010). Utifrån årsringsutvecklingen gick det med hjälp av 

beräkningar från kärnvedsformeln följa beståndens utveckling av kärnved. 

Formeln är applicerbar från brösthöjd till toppen av ett träd. Formeln ser ut 

enligt följande för gran.  

 

                 ä                           
 

Kambieåldern är antalet årsringar från märg till bark. Varje trädslag har en 

artspecifik faktor. För gran gäller faktorn 2,3.  

Exempel: Om en gran har 94 årsringar från märg till bark, kambieålder 94, ger 

detta 55 årsringar kärnved enligt Gjerdrums kärnvedsformel.  

 

Genom beräknad medelårsringsbredd för varje årsring och bestånd var det 

möjligt att ta reda på kärnvedsdiametern. Medelårsringsbredden 

multiplicerades med antalet årsringar kärnved, i exemplet ovan 55 stycken. 

 

 

 Steg 5 

 

Årstalen för respektive årsring och träd fanns dokumenterat i data i ”STUD-

projektet”. Antalet årsringar på provtagningshöjden 4 m summerades och 

dividerades med antalet provträd. Härigenom erhölls ett medelårstal då första 

årsringen bildades på 4 meters höjd i det enskilda beståndet. Samma beräkning 

gjordes för provtagningshöjden på 13 meter. Årstalet för när den första 

årsringen bildades på 4 m jämfördes sedan med när den första årsringen 

bildades på 13 meters höjd. Differensen angav hur många år det hade tagit för 

trädet att växa från 4 till 13 meters höjd. Därmed gick det att jämföra trädets 

ålder och diametern på de båda höjderna. Sågutbytet av kärnved kunde därmed 

presenteras för både första och andra stocken enligt (figur 2.2 ). 
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 Steg 6 

 

När antalet årsringar med kärnved beräknats för en viss kambieålder i steg 4 

erhölls kärnvedsutvecklingen med hänsyn till årsringsutvecklingen för 

beståndet. Utifrån denna utveckling har beståndets ålder fastställts då olika 

kärnvedsdiametrar uppnåtts för att såga virke med olika dimension med 

enbart kärnved i första och andra stocken. 

Det tar 7 år för en planta att växa till 1,3 meter (brösthöjd) och sedan cirka 

10 år att växa från brösthöjd till 4 meter. För att erhålla beståndets totalålder 

adderades därför 17 år. 

 

Brädans dimension, sågsömmarna och krympningen vid torkning gav den 

diameter kärnan måste ha innan sågning. Detta för att efter 

förädlingsprocessen erhålla kärnbrädor av rätt dimension.  

 

Brädans bredd + (5 × 3,2) x 1,07 = Kärnvedsdiametern innan sågning (mm) 

 

Där: 

Brädans bredd = 120 – 195 mm 

5 = Antal sågsömmar (Se figur 2.3) 

3,2 mm = Sågklingans tjocklek (Nässjö Sågbladsfabrik, 2014) 

1,07 = 7 % är ett genomsnittligt värde som används för krympningen vid 

torkprocessen hos sågat virke av gran och tall. (Svenskt trä, 2014b) 

 

 

Figur 2.2. Bilden föreställer en gran där det vita i stammen 

representerar kärnvedsdiametern.  
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Figur 2.3. Bilden illustrerar kärnvedsblocket och sågsömmarna. 

 

 

 

2.1.3 Validering av Gjerdrums formel 
 

Beräknat antal årsringar kärnved av Gjerdrums kärnvedsformel, Gjerdrum 

(2003 och 2010) jämfördes med uppmätt antal årsringar kärnved på 10 

grantrissor. De tio trissorna härstammande från olika höjder i trädstammar. 

Fyra av trissorna härstammade från skog i närheten av Växjö, härkomsten på 

övriga trissor var från annan okänd ort i Småland (tabell 2.2). 

 

 
Tabell 2.2. Tabellen visar vilket ursprung grantrissan har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal årsringar på trissorna räknades, vilka varierade mellan 22 och 93. 

Därefter utskiljdes kärnved från splintveden. Trissornas totala diameter och 

kärnvedsdiameter uppmättes med hjälp av linjal på fyra av tio trissor. Genom 

att beräkna antalet årsringar på varje enskild trissa erhölls kambieåldern. Den 

uppmätta kambieåldern användes sedan för att beräkna antal årsringar kärnved 

enligt kärnvedsformeln. 

 

 

Trissa nr: Ursprung 

8 Okänt 

6 Skir, Växjö 

4 Skir, Växjö 

21 Okänt 

1 Okänt 

23 Okänt 

5 Tofta, Växjö 

11 Okänt 

10 Okänt 

7 Tofta, Växjö 
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3. Resultat 
 

3.1. Enkätundersökning 

 
Utfallet av enkätundersökningen blev följande: 
 

Svar: Åsa Blom 

 
Vilken svår fråga! 

Är det omålat eller målat? En målad träfasads beständighet är beroende av 

både materialets och färgens egenskaper. Vissa färger fungerat bättre på 

frodvuxet och andra färger tvärt om. 

Omålad bör vara tätvuxen, men inte så tätvuxen att det blir hungerved. Det 

beror också på om det är virke från södra Sverige. Eftersom virke från 

Södra Sverige har större andel sommarved kan årsringsbredden vara större 

utan att förlora densitet. 

Jag har en uppgift om att virke från södra Sverige är som starkast (högst 

densitet) vid 1-2 mm årsringsbredd. 

 

Svar: Krister Söderkvist 

 

Jag passar denna men ni kan prova nedan. 

 

www.svensktra.se  

 

 

Resultatet förklarar att det inte verkar finnas någon gräns på maximal 

årsringsbredd för att virket ska duga till fasadvirke. Eftersom tätvuxet virke, 

1-2 mm mellan årsringarna, från södra Sverige är starkast styr förbandet 

mellan årsringarna och härkomst i landet virkets kvalitet. Utan gräns vet man 

inte om årsringsbredden utgör något kvalitetshinder eller vad som är ett 

acceptabelt rötbeständigt virke av kärna. Samtidigt påverkas beständigheten av 

hur virket behandlas. Vissa färger kan fungera bättre på bredare årsringar och 

andra tvärt om. 

 

 

 

 

 

http://www.svensktra.se/
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3.2 Årsringsutveckling 

 
Årsringarna var för samtliga bestånd på 4 meters höjd som bredast de fem 

första årsringarna från märg. På 13 meters höjd var årsringarna bredast de tio 

första årsringarna från märg. Efter 30 årsringar på både 4 och 13 meters höjd 

planar utvecklingen ut och blir i det närmaste vågrät (figur 3.1 & 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Årsringsutveckling på 4 meters höjd för bestånd 11, 13, 14 och 22.  X-axeln visar årsring från märg och Y-axeln visar 

årsringsbredden i millimeter för respektive bestånd. 

Figur 3.2. Årsringsutveckling på 13 meters höjd för bestånd 11, 13, 14 och 22. X-axeln visar årsring från märg och Y-axeln visar 

årsringsbredden i millimeter för respektive bestånd. 
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Figur 3.1 visar att bestånd 13 (G34), 14 (G36) och 22 (G32) hade bredare 

årsringar än bestånd 11 (G26) de första 20 årsringarna på 4 meters höjd för att 

sedan ha lika breda eller smalare årsringar. Figur 3.2 visar att bestånd 13 hade 

bredare eller lika breda årsringar som bestånd 11 de tio första årsringarna för 

att sedan ha smalare årsringar. 
 

I tabell 3.1 redovisas medelårsringsbredden över hela stamtrissan för 

respektive bestånd och provtagningshöjd. Bestånd 11 och 13 hade båda en 

medelårsringsbredd på ca 2 mm medan medelårsringsbredden för bestånd 14 

och 22 var ca 4 respektive 3 mm. Medelårsringsbredden är någon tiondels 

millimeter större i andrastocken. 

 
 

Tabell 3.1. Beståndsnummer kan ses i den vänstra kolumnen. Därefter följer medelårsringsbredden i 

millimeter för varje bestånd på 4 meters höjd samt 13 meters höjd. 

 Medelårsringsbredd (mm) 

Bestånd 4 m höjd 13 m höjd 

11 1,8 2,0 

13 1,8 1,8 

14 4,0 4,6 

22 2,9 3,4 

 

 

 
3.3 Diameterutveckling 

 

Diameterutvecklingen, total diameter och kärnvedsdiameter, presenteras i 

figur (3.3 - 3.10).  

 

I figur 3.3 och figur 3.4 visar för bestånd 11 den övre, blå kurvan, 

totaldiametern en jämn tillväxt under hela omloppstiden. I figur 3.5. – 3.10 

visar den blå kurvan för övriga bestånd att tillväxten av den totala diametern är 

som snabbast de 20 första årsringarna från märg. Därefter avtar 

diametertillväxten något de efterföljande åren, kurvan blir något mindre brant. 

 

Den undre, röda kurvan, i figur 3.3 – 3.10 illustrerar kärnvedsdiameterns 

utveckling som har en stadig utveckling genom hela omloppstiden. Resultatet 

av detta är att kärnvedens diameterandel blir större i takt med ökad ålder. 
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Figur 3.3. Diagrammet illustrerar diameterutvecklingen på 4 meters höjd. Den blå kurvan visar den 

totala diametern medan den röda kurvan visar kärnvedsdiametern. X-axeln visar årsring från märg 

medan Y-axeln visar diametern i millimeter.  

 

 

 
Figur 3.4. Diagrammet illustrerar diameterutvecklingen på 13 meters höjd. Den blå kurvan visar den 

totala diametern medan den röda kurvan visar kärnvedsdiametern. X-axeln visar årsring från märg 

medan Y-axeln visar diametern i millimeter. 
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Figur 3.5. Diagrammet illustrerar diameterutvecklingen på 4 meters höjd. Den blå kurvan visar den 

totala diametern medan den röda kurvan visar kärnvedsdiametern. X-axeln visar årsring från märg 

medan Y-axeln visar diametern i millimeter. 

 

 

 

 
Figur 3.6. Diagrammet illustrerar diameterutvecklingen på 13 meters höjd. Den blå kurvan visar den 

totala diametern medan den röda kurvan visar kärnvedsdiametern. X-axeln visar årsring från märg 

medan Y-axeln visar diametern i millimeter. 
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Figur 3.7. Diagrammet illustrerar diameterutvecklingen på 4 meters höjd. Den blå kurvan visar den 

totala diametern medan den röda kurvan visar kärnvedsdiametern. X-axeln visar årsring från märg 

medan Y-axeln visar diametern i millimeter. 

 

 

 
Figur 3.8. Diagrammet illustrerar diameterutvecklingen på 13 meters höjd. Den blå kurvan visar den 

totala diametern medan den röda kurvan visar kärnvedsdiametern. X-axeln visar årsring från märg 

medan Y-axeln visar diametern i millimeter. 
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Figur 3.9. Diagrammet illustrerar diameterutvecklingen på 4 meters höjd. Den blå kurvan visar den 

totala diametern medan den röda kurvan visar kärnvedsdiametern. X-axeln visar årsring från märg 

medan Y-axeln visar diametern i millimeter. 

 

 

 

Figur 3.10. Diagrammet illustrerar diameterutvecklingen på 13 meters höjd. Den blå kurvan visar 

den totala diametern medan den röda kurvan visar kärnvedsdiametern. X-axeln visar årsring från 

märg medan Y-axeln visar diametern i millimeter 
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3.4 Simulerade omloppstider 

 
Antalet år det tar för bestånden att växa från 4 till 13 meters höjd presenteras i 

tabell 3.2.  

 
Tabell 3.2. Tabellen visar beståndsnummer i den vänstra kolumnen. I högra kolumnen antalet år det 

tar för respektive bestånd i medeltal att växa från 4 till 13 meters höjd. 

Bestånd Antal år från 4 till 13 m höjd 

11 14 

13 13 

14 8 

22 16 

 

 

3.4.1 Bestånd 11 

 
Figur 3.3 illustrerar diameterutvecklingen för bestånd 11 på 4 meters höjd. Då 

beståndet uppnått drygt 94 årsringar på 4 meters höjd är kärnvedsdiametern ca 

230 mm. 

I tabell 3.2 anges att det tar 14 år för beståndet att växa från 4 till 13 meters 

höjd. 

I figur 3.4 illustreras diameterutvecklingen på 13 meters höjd och då beståndet 

utvecklat den 80:e årsringen från märg uppnås en kärnvedsdiameter på  

ca 210 mm. 

 

När kärnvedsdiametern är 230 mm kan den bredaste dimensionen sågas ut. 

Vid den 94:e årsringen från märg skulle det alltså vara möjligt att på 4 meters 

höjd såga 195 mm diameter av kärnved medan det på 13 meters höjd går att 

såga 180 mm diameter av kärnved. Totalåldern (omloppstiden) för bestånd 11 

skulle då vara 111 år (94 årsringar + 17 år för tiden upp till 4 m = 111) när den 

bredaste dimensionen, 195mm, till fasad- och trallvirke uppnåtts. 

 

 

3.4.2 Bestånd 13 

 
Figur 3.5 illustrerar diameterutvecklingen för bestånd 13 på 4 meters höjd. 

Då beståndet uppnått drygt 98 årsringar från märg, på 4 meters höjd, uppnås 

kärnvedsdiametern 230 mm. 

I tabell 3.2 anges att det tar 13 år för beståndet att växa från 4 till 13 meters 

höjd. 

I figur 3.6 illustreras diameterutvecklingen på 13 meters höjd och vid den 85:e 

årsringen från märg uppnås en kärnvedsdiameter på 190 mm.  
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Vid den 98:e årsringen från märg skulle det alltså vara möjligt att på 4 meters 

höjd såga virke av kärna med 195 mm diameter medan det på 13 meters höjd 

går att såga virke av kärna med 162 mm diameter. 

Totalåldern (omloppstiden) för bestånd 13 skulle då vara 115 år  

(98 årsringar + 17 år för tiden upp till 4 m = 115) när den bredaste 

dimensionen, 195 mm, till fasad- och trallvirke uppnåtts. 

 

3.4.3 Bestånd 14 
 

Figur 3.7 illustrerar diameterutvecklingen för bestånd 14 på 4 meters höjd. Vid 

den 40:e årsringen från märg uppnås en kärnvedsdiameter på 160 mm. 

I tabell 3.2 anges att det tar 8 år för beståndet att växa från 4 till 13 meters 

höjd. 

I figur 3.8 illustreras diameterutvecklingen på 13 meters höjd. Vid den 32:a 

årsringen från märg uppnås en kärnvedsdiameter på 125 mm. 

 

Vid den 40:e årsringen från märg skulle det alltså vara möjligt att på 4 meters 

höjd såga 134 mm virke av kärna medan det på 13 meters höjd går att såga 

101 mm virke av kärna.  

I figur 3.1 framgår det att årsringsbredden är ca 2 mm vid den 40;e årsringen 

från märg. Beräknar man att den årsringsbredden upprätthålls uppnår 

beståndet den bredaste dimensionen, 195 mm, till fasad- och trallvirket på 

17 år. Totalåldern (omloppstiden) för bestånd 14 skulle då vara 74 år  

(40 årsringar + 17 år för tiden upp till 4 meter + 17 år = 74). 

 

 

3.4.4 Bestånd 22 

 
Figur 3.9 illustrerar diameterutvecklingen för bestånd 22 på 4 meters höjd. Vid 

den 59:e årsringen från märg uppnås en kärnvedsdiameter på 180 mm. 

I tabell 3.2 anges att det tar 16 år för beståndet att växa från 4 till 13 meters 

höjd.  

I figur 3.10 illustreras diameterutvecklingen på 13 meters höjd. Vid den 43:e 

årsringen från märg uppnås en kärnvedsdiameter på 145 mm. 

 

Vid den 59:e årsringen från märg skulle det alltså vara möjligt att på 4 meters 

höjd såga 152 mm virke av kärna medan det på 13 meters höjd går att såga 

120 mm virke av kärna.  

I figur 3.1 framgår det att årsringsbredden är ca 1,5 mm vid den 59:e årsringen 

från märg. Beräknar man att den årsringsbredden upprätthålls uppnår 

beståndet den bredaste dimensionen, 195 mm, till fasad- och trallvirket på  

16 år. 

Totalåldern (omloppstiden) för bestånd 22 skulle då vara 92 år 

(59 årsringar + 17 år för tiden upp till 4 meter + 16 år = 92). 
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3.5 Validering av Gjerdrums formel 
 

Skillnaden mellan uppmätt kärnved i grantrissorna och beräknad kärnved med 

Peder Gjerdrums kärnvedsformel, Gjerdrum (2003 och 2010) var i medeltal en 

årsring. Kärnvedsformeln underskattade kärnveden med en årsring. 

Standardavvikelsen var 3,4 årsringar (tabell 3.3). Störst skillnad mellan 

uppmätt och simulering med kärnvedsformeln blev det på den trissa med minst 

antal årsringar, nr 23. Då resulterade formeln i sex årsringar kärnved och i 

trissan hade mätts upp till 13 årsringar med kärnved (tabell 3.3).   

 
Tabell 3.3. I tabellen visas provträdsnummer samt vilket nummer trissan var märkt med. Totalt antal 

årsringar visar hur många årsringar det fanns på trissan och antal årsringar kärnved är utfallet när 

andel årsringar kärnved mättes. Antal årsringar kärnved enligt formeln visar utfallet enligt Peder 

Gjerdrums Kärnvedsformel och differensen visar skillnaden mellan årsringarna som räknades och 

formeln. Diameter under bark visar trissans totala diameter under bark och diameter kärnved visar 

hur mycket av den totala diametern som utgörs av kärnved. 

Provträd Trissa 

nr: 

Totalt 

antal 

årsringar 

Antal 

årsringar 

kärnved 
räknad 

på trissa 

Antal 

årsringar 

kärnved 
enligt 

formeln 

Differens 

Trissa 

/formel 

Standardavvikelse Diameter 

under 

bark 
(mm) 

Diameter 

kärnved 

(mm) 

1 8 85 49 48 -1    

2 6 84 46 47 +1    

3 4 68 33 35 +2    

4 21 33 16 12 -4    

5 1 68 33 35 +2    

6 23 22 13 6 -7    

7 5 51 22 23 +1  174 94 

8 11 32 14 11 -3  287 160 

9 10 93 50 54 +4  282 195 

10 7 43 23 18 -5  253 174 

Medeldifferens för uppmätt och beräknat antal 

årsringar kärnved: 

-1 3,4   
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 I figur 3.11 framgår att skillnaden mellan de räknade/verkliga årsringarna 

kärnved på trissan och antalet beräknade årsringar enligt kärnvedsformeln var 

störst för de yngre trissorna med färre än 50 årsringar. 

 

 

Utifrån standardavvikelsen, 3,4, illustreras konsekvensen för sågutbytet i figur 

3.12, om virket utgörs av tre årsringar splintved. Splintveden skulle då utgöra en 

liten andel av brädan sett till det totala sågutbytet.  

 

 

 
Figur 3.12. Diagrammet visar ändytorna på brädorna. Det blå fältet representerar kärnved och det 

röda representerar andelen splintved. Stapel 1 visar en 120 mm bred bräda med årsringsbredd 2 mm. 

Stapel 2 visar en 195 mm bred bräda med årsringsbredd 2 mm. Stapel 3 visar en 120 mm bred bräda 

med årsringsbredd 4 mm. Stapel 4 visar en 195 mm bred bräda med årsringsbredd 4 mm. 

 

 

0% 50% 100% 

1. Årsringsbredd 2 mm (120 
mm bredd) 

2. Årsringsbredd 2 mm (195 
mm bredd) 

3. Årsringsbredd 4 mm (120 
mm bredd) 

4. Årsringsbredd 4 mm (195 
mm bredd) 

Kärnved 

Ev. Splintved 

Figur 3.11. Diagrammet illusterar standardavvikelsen runt resultat med kärnvedsformeln och uppmätta värden på trissan. X-

axeln visar kambieålder och y-axeln visar antalet årsringar kärnved. Standardavvikelsen för antalet årsringar kärnved är 3,4 

årsringar. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

4.1 Årsringsbredd för fasadvirke 
 

Var gränsen för maximal medelårsringsbredd går för fasadvirke verkar vara 

svårt att säga. Ingen av de tillfrågade i enkätundersökningen hade några 

förslag. Har kanske frågan aldrig tidigare framförts och underlag saknas för att 

ge ett svar? Med tanke på att träfasader utsätts för stora påfrestningar ställs 

krav på kvalitet. Då årsringsbredden anses vara den viktigaste kvalitetsfaktorn 

är den också en viktig faktor att beakta för att uppnå ett fullgott virke. 

   

Ofta nämns det att man sällan vill ha bredare årsringar än 3-4 mm. Det beror 

på densiteten som generellt är högre hos tätvuxet virke. Uppgifter styrker 

också att virke från södra Sverige med 1-2 mm breda årsringar är att föredra.  

En allmän uppfattning är att norrlandsvirke skulle vara bättre och finare än 

virke från södra Sverige. Det kan vara så att årsringsbredden hamnar i fokus. 

Virke från Norrland utgörs vanligen av täta årsringar medan virke från södra 

Sverige utgörs av bredare årsringar (Nylinder & Fryk, 2011). 

 

Bestånd 11 och bestånd 13 utmärks av smalare årsringar och torde utifrån 

detta av många betraktas som norrlandsvirke. På fyra meters höjd har båda 

bestånd en medelårsringsbredd på 1,8 mm. Detta virke skulle förmodligen 

anses vara av god kvalitet i en byggvaruhandel. 

 

Bestånd 14 och 22 har bredast årsringar i studien. På fyra meters höjd är 

medelårsringsbredden för bestånd 14 4 mm och för bestånd 22 2,9 mm. Detta 

virke skulle förmodligen också accepteras i en byggvaruhandel och anses som 

bra. Men när det nämns att man sällan vill ha bredare årsringar än 4 mm så 

innebär det dock att exempelvis bestånd 14 och 22 har bredare årsringar än så i 

början av omloppstiden vilket kan anses vara virke av lägre kvalitet. 

 

4.2 Årsringsutveckling 
 

Av figur 3.1 samt 3.2 framgår att årsringarna är som bredast närmast märgen. 

Bestånd 14 och 22 har även betydligt bredare årsringar än bestånd 11 i början 

på omloppstiden för att successivt minska med tiden. Den troligaste 

förklaringen till detta är ståndortens tillväxt och antal stammar/ha. Bestånd 14 

har ståndortsindex G36, bestånd 22 G32 och bestånd 11 har ståndortsindex 

G26. Figur 3.1 och 3.2 visar att årsringarna blir bredare under vissa år, vilket 

kan tolkas som att röjningar och gallringar har utförts. 
 

Bestånd 13 (G34) utmärker sig eftersom årsringsutvecklingen sjunker fort och 

har smalare årsringar än bestånd 11 (G26) redan efter 20:e årsringen från märg 

(figur 3.1). En förklaring kan vara att det i bestånd 13 fanns äldre träd som var 

130 – 140 år. Beskuggning från dessa samt ett högt stamantal kan ha hållit 

tillbaka tillväxten och årsringsutvecklingen. 
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Bestånd 11 har smalare och jämnare årsringsbredd över omloppstiden jämfört 

med bestånd 14 och 22. I början av omloppstiden ligger årsringarna på cirka  

3 mm/år för att sedan avta och ligga strax under 2 mm/år. Bestånd 11 är för 

övrigt det bestånd som har lägst bonitet och ligger längst norrut av de 

undersökta bestånden, nämligen i Dalarna (figur 2.1), vilket kan förklara de 

tätare årsringarna. 

 

Bestånd 14 utmärks av att de 30 första årsringarna var förhållandevis breda. 

Beståndet var beläget i Halland, på mark med hög bonitet. I Halland är 

dessutom nederbörden riklig (SMHI, 2014), vilket påverkar årsringsbredden 

och ger bredare årsringar (Nylinder & Fryk, 2011). Pfister (2009) presenterade 

resultat där årsringsbredden minskade vid år av torka för att nästföljande år 

öka igen. Effekten var densamma i tre olika bestånd planterade med 2, 2,5 

respektive 3 meters förband. Torka och nederbörd hade därför större påverkan 

på årsringsbredden än planteringsförbandet. Planteringsförbandets påverkan de 

15 – 20 första åren var ytterst liten. Först när bestånden slöt sig hade ett 

bredare förband signifikant bredare årsringar, Pfister (2009) .  

 

Anmärkningsvärt är som tidigare nämnts årsringsbredden i början på 

omloppstiden för bestånd med hög bonitet, nämligen bestånd 13, 14 och 22. 

Årsringsbredden minskar successivt och vid 30:e årsringen från märg är 

bestånd 11:s årsringar bredare än bestånd 13 och 22 på fyra meters höjd.  

Det dröjer cirka 15 årsringar till innan även bestånd 11 har bredare årsringar 

än bestånd 14 på fyra meters höjd. Efter cirka 40:e årsringen från märg är 

bestånden relativt lika i tillväxt, och det är omöjligt att urskilja vilken kurva 

som hör till vilket bestånd (figur 3.1 och figur 3.2). Detta tyder på att det är 

främst i början av omloppstiden markens bonitet kan utnyttjas och påverka 

årsringsbredden genom olika skötselåtgärder. Genom gallring är det emellertid 

möjligt att även senare under omloppstiden styra ett bestånds utveckling 

gällande kvalité och individuella träds tillväxt (Liziniewicz, 2013). 

 

Estetiska krav som ska vara uppfyllda för fasadvirke är enligt Eliasson (2011) 

att virket ska vara fritt från sprickor, kvisthål, vantkant och röta.  

Sandberg (2009) visade att sprickbildningen hade ett samband med om det var 

kärnved eller splintved snarare än densiteten (årsringsbredden). Bestånd 14 

med bredare årsringar behöver därför inte vara av sämre kvalitet än det 

tätvuxna virket i bestånd 11 för användning till fasadvirke. Däremot har 

årsringsbredden och densiteten stor betydelse inom andra 

användningsområden. 
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Bland de i studien uppmätta trissorna fanns två trissor som var särskilt 

intressanta: trissa nummer tio och elva (tabell 3.3). 

Trissa nummer tio hade 93 årsringar och trissa nummer elva 32 årsringar. 

Samtidigt hade trissa nummer tio en diameter på 282 mm och en 

kärnvedsdiameter på 195 mm. Trissa nummer elva hade diametern 287 mm 

och kärnvedsdiametern 160 mm. Om bara något år torde trissa elva haft en 

större andel kärnved än trissa tio på drygt en tredjedel så kort tid.  

Anledningen är att trissa elva har betydligt bredare årsringar än trissa tio vilket 

tydligt framkommer i bilaga 1, figur 3 och 4. 

   

Trissorna visar därmed ett tydligt exempel på hur stor påverkan bredare 

årsringar har på kärnvedsdiametern och omloppstiden för produktion av 

kärnvedsvirke. 

 

Kärnvedens diameter beror på ålder/antal årsringar och årsringsbredd. 

Eftersom årsringarna normalt är bredast i början av omloppstiden finns här en 

chans att påverka kärnvedsdiametern (figur 3.1 och figur 3.2). Bredare 

årsringar närmast märgen innebär en större diameter kärnved vid 

kärnvedsbildningen och en större diameter kärnved vid avverkning. Genom 

röjning och gallring i början på omloppstiden kan bredare årsringar 

upprätthållas närmst märgen. 

Bestånd 13, 14 och 22 växer samtliga fort i början och är förmodligen 

representativa för hur årsringsutvecklingen ser ut i södra Sverige. Smala 

årsringar i början på omloppstiden är inte vanligt i bestånd på höga boniteter i 

södra Sverige med normala planteringsförband. 

Normala planteringsförband har enligt Pfister (2009) en liten inverkan på 

årsringsutvecklingen. Plantorna måste planteras mycket tätt för att bestånd 13, 

14 och 22 ska få 2-3 mm mellan årsringarna i början på omloppstiden och 

detta torde vara en orimlighet då planteringskostnaden skulle öka betydligt. 

 

 

4.3 Diameterutveckling och sågutbyte 
 

Om kärnved eftersträvas så är målet inte främst att uppnå tillräckligt grova 

träd utan tillräckligt stor kärnvedsdiameter. I figur 3.3 – 3.10 ska alltså den 

undre, röda kurvan, som representerar utvecklingen av kärnvedsdiametern till 

slut uppnå den nivå där önskade dimensioner, d.v.s. tjocklek 22 – 45 mm och 

bredd 120 – 195 mm kan sågas.  

För att såga ut den klenaste dimensionen måste blocket ha en diameter på  

145 mm medan det krävs en diameter på 230 mm för den grövsta 

dimensionen. Beroende på sågklingans tjocklek och krympningen vid torkning 

kan storleken som krävs för blocket variera i det enskilda fallet.    
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Om man ska kunna såga 100 % kärnved av gran kan dock omloppstiderna 

behöva bli längre för att kärnvedsdiametern ska hinna växa sig till tillräckliga 

dimensioner och garantera ett sågutbyte av enbart kärnved. En effekt av detta 

blir att sågverken får hantera grövre stockar än vad som är vanligt idag samt 

att skogsägaren behöver hålla skogen på rot en längre tid. 

Ett högre pris på kärnvedsvirke kan vara nödvändigt för att en skogsägare ska 

vara intresserad av att låta skogen växa ytterligare några år. 

En möjlig lösning kan vara att låta kärnvirke av gran utgöra ett eget sortiment 

där skogsägaren får bättre betalt och att priset i byggvaruhandeln kan 

motiveras som ett naturligt beständigare virke och ett mer miljövänligt 

alternativ till tryckimpregnerat virke. 

 

Omloppstiderna skulle också kunna förkortas eller åtminstone inte förlängas 

om sågutbytets dimensioner minskas. Avgörande för omloppstiden i denna 

studie är när den bredaste dimensionen kan tas ut i förstastocken. Om en 

klenare dimension än 195 mm accepteras skulle omloppstiderna kunna 

förkortas. 

Med eftersträvad kärnvedsdiameter från 230 mm ner till 145 mm krävs 

omloppstider mellan 74 och 115 år.  

 
I jämförelse med bestånd 11 och 13 hade bestånd 14 en betydligt större andel 

kärnved sett till diametern vid motsvarande årsringar. Redan vid den 45:e 

årsringen från märg hade bestånd 14 en kärnvedsdiameter på 180 mm. Figur 

3.3 visar att för bestånd 11 uppnås en kärnvedsdiameter på 180 mm först vid 

den 74:e årsringen från märg. Det tar därmed 29 år längre tid för bestånd 11 än 

för bestånd 14 att uppnå samma kärnvedsdiameter. Förklaringen ses tydligt i 

figur 3.1 där bestånd 14 har bredare årsringar i början på omloppstiden. 

Likaså kan man i tabell 3.1 se att medelårsringsbredden för bestånd 14 är  

4 mm och för bestånd 11 1,8 mm. Siffrorna tyder på möjligheten att påverka 

diametern kärnved genom skötselingrepp för att upprätthålla breda årsringar. 

 

Resultaten förklarar att årsringsbredden främst kan påverkas de 30 första åren 

av omloppstiden. Därefter planar tillväxten ut till en jämnare nivå.  

Bestånden 11 och 13 med smalare årsringar och långsammare diametertillväxt 

hade både på 4 och 13 meters höjd en medelårsringsbredd under 2 mm. En 

ökning av årsringsbredden hade kunnat ha en stor inverkan på beståndens 

utveckling och omloppstid. Om exempelvis medelårsringsbredden skulle vara 

0,5 mm bredare skulle trädens diameter öka med 1 mm per år. För en 10-

årsperiod innebär det 1 cm grövre diametrar. 

Om medelårsringsbredden skulle vara 1 mm bredare skulle trädens diameter 

öka med 2 mm per år. För varje 10-årsperiod skulle det motsvara 2 cm grövre 

diameter. Den tid det tar att uppnå tillräckligt stor kärnvedsdiameter skulle 

med en liten ökning av årsringsbredden alltså kunna minskas och därmed 

förkorta omloppstiden. 
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4.4 Validering av Gjerdrums formel 
 

Trissorna som användes för validering av formeln var slumpvis sågade på 

olika höjder på träd av gran. 

Formeln underskattade antalet årsringar kärnved med endast en årsring vilket 

tyder på att formeln är tillförlitlig. Av diametern på en trall- eller fasadbräda 

utgör det en väldigt liten del. En överskattning av antalet årsringar kärnved 

hade varit mer problematisk. 

  

Som figur 3.13 visar utgör eventuell splintved en relativt liten del av brädan 

sett till det totala sågutbytet. Sågutbytet påverkas mest negativt när bredare 

årsringar splintved kombineras med klenare dimensioner av brädor.   

Bestånden växer med avtagande årsringsutveckling och årsringarna av 

splintved som bildas längst från märgen blir smalare eftersom tillväxten 

avtagit. Årsringsbredden blir smalare och splintveden utgör en mindre andel 

av den sågade brädan. 

 

 

4.5 Metoddiskussion 
 
4.5.1 Enkätundersökning 
 

Vår tanke var att ta reda på vilken maximal årsringsbredd som accepteras för 

fasadvirke. Vi valde att dels studera litteratur för att få reda på svaret och dels 

genomföra en minienkät. Enkäten som skickades till två personer gav inget 

tydligt svar på frågan. 

 

Mer information kunde eventuellt ha erhållits om enkäten skickats ut till fler 

respondenter, som bidragit med mer kunskaper inom ämnesområdet. 

Även fler olika aktörers perspektiv hade varit intressant att fånga upp. 

Exempelvis hade det varit intressant att tillfråga ett sågverk vilken 

årsringsbredd de anser vara acceptabel. 
 

4.5.2 Analys och simulering av experimentdata 
 

Beståndsdata från STUD- projektet valdes då årsringsutvecklingen är mätt på 

4 samt 13 meters höjd. Detta innebär att stockarna kan anses vara toppmätta 

och att ett eventuellt sågutbyte uppfylls genom hela stocken. Varje bestånd 

hade i medeltal 15 provträd där årsringsbredden har mätts i antingen 2- eller 4-

årsintervall. Genom att använda dessa beståndsdata erhöll vi ett stort underlag 

av provträd för att kunna ge ett precist resultat av årsringsbredden på 4 och 13 

meters höjd. 
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De fyra utvalda bestånden med olika ståndortsindex har förmodligen skötts på 

olika sätt. Vilken typ av skötsel som utförts för att uppnå årsringsutvecklingen 

är okänd och går inte att få reda på genom att enbart utgå från resultatet i den 

här studien. Däremot kan årsringsutvecklingen användas för att undersöka 

vilken typ av skötsel som krävs för att uppnå en högre årsringsutveckling i 

början på omloppstiden. 

 

Årsringsutvecklingen för bestånd 13, 14 samt 22 är sannolikt representativa 

för hur bestånd ser ut i södra Sverige på högre boniteter. En lägre 

årsringsbredd i början på omloppstiden är inte rimlig i denna del av landet. 

Bestånd 11 från Dalarna, i mellersta Sverige, har en betydligt smalare 

årsringsbredd i början på omloppstiden. Sambandet mellan årsringsbredden i 

början på omloppstiden och ståndorten gör att resultatet kan generaliseras på 

andra ståndorter i landet. Detta eftersom att ett högt ståndortsindex har 

inneburit bredare årsringar och ett lägre ståndortsindex inneburit smalare 

årsringar i denna studie. 

 

GG-försöken, en stor serie av gallringsförsök för Sverige, var material vi 

funderade på att använda. Beståndsdata från STUD-projektet gav dock ett 

bättre underlag att arbeta med. Detta eftersom årsringsbredden mätts på både 4 

och 13 meters höjd. Med årsringsbredden att tillgå på dessa höjder gick det att 

föreställa sig att stockarna som sågas är toppmätta och att den valda 

dimensionen, sågutbytet, uppfylldes genom hela stocken. 

 

I beståndsdata för ”STUD” förekom det provträd som var äldre än det övriga 

beståndet. Avvikelsen kunde vara 20 år från beståndsåldern. Dessa träd 

utelämnades för att ge en så representativ bild av årsringsutvecklingen som 

möjligt. Träd som avviker med 20 år skulle ha större påverkan i 

årsringsutvecklingen jämfört med övriga beståndet. 
 

4.5.3 Validering av Gjerdrums formel 

 
Vid undersökningen av hur väl Peder Gjerdrums kärnvedsformel, för antalet 

årsringar kärnved, stämmer med verkligheten, räknades och jämfördes 

årsringar på färsk ved. Kärnvedsgränsen framträdde tydligt på trissorna och 

mätningen av dessa anses tillförlitlig. I bilaga 1, figur 1, syns hur tydligt 

gränsen framträder mellan kärn- och splintveden. 

 

För att säkerställa att formeln, bortom alla tvivel, underskattar antalet årsringar 

kärnved med en årsring behövs dock ett högre antal trissor för att minimera 

slumpartade fel. 

 

Att 6 av 10 trissors ursprung är okänt är något vi anser vara av ringa betydelse 

i denna studie då formeln ska vara applicerbar på gran (Picea abies) och 

ursprunget inte kan regleras i formeln. 

 

 



 

 

 

33 

Carl Arnström & Henrik Blom 

4.6 Vidare forskning 
 
Resultatet från den här studien visade att Peder Gjerdrums kärnvedsformel är 

tillförlitlig då formeln underskattar utfallet kärnved med en årsring. 

 

 En större undersökning av fler trissor är nödvändig innan det går att 

fastställa att formeln underskattar det verkliga utfallet. 

 

Hur skogsägaren ställer sig till längre omloppstider som krävs för att uppnå 

beständigt virke av kärna är okänt. Ett eget sortiment där skogsägaren får 

bättre betalt kan vara en lösning. 

 

 Hur ställer sig skogsägaren till när omloppstiderna i flera fall blir 

längre? Är ett eget sortiment lösningen? 

 Kan byggföretag/privatpersoner tänka sig att betala ett högre pris för 

detta sortiment? 

 

Omloppstiderna blir längre när virke av enbart 100 % kärnved ska utvinnas. 

 

 Vad innebär det för skogsindustrin att få en minskad tillförsel när 

omloppstiderna blir längre? 

 

 

4.7 Slutsatser  
 

En maximal årsringsbredd för att kärnved ska duga till fasadvirke har i den här 

studien inte kunnat fastställas. 

 

Peder Gjerdrums kärnvesformel, Gjerdrum (2003 och 2010) hade i den här 

studien hög tillförlitlighet för uppskattning av antalet årsringar kärnved. 

Uppskattningen av kärnvedsdiametrarna i studien bedöms därmed också vara 

tillförlitlig. 

 

Bestånd som växer på mark med hög bonitet har bredare årsringar i början på 

omloppstiden för att successivt avta. Bestånd som växer på mark med sämre 

bonitet har en jämnare årsringsutveckling under hela omloppstiden. 

Utvecklingen av kärnved är jämn och stadig oavsett bonitet under hela 

omloppstiden. Resultatet av detta är att kärnvedens relativa diameterandel blir 

större i takt med ökande ålder även att kärnvedsbildningen fysiologiskt avtar 

med stigande ålder på trädet. 

 

Det är möjligt att producera virke av gran som består av endast kärnved. Det 

innebär emellertid att omloppstiderna kan behöva bli längre för att uppnå 

tillräckliga kärnvedsdimensioner för att kunna såga breda fasadbrädor. I den 

här studien simulerades omloppstider på mellan 74 och 115 år. 
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Avgörande för kärnvedsandelen är tillväxten i ungdomen där årsringarna är 

som bredast. Bredare årsringar i början på omloppstiden, närmst märgen, 

omvandlas till kärnved först vid kärnvedsbildningen. 

För att uppnå rätt dimensioner till fasadvirke, 120 – 195 mm, är det viktigt att 

ta tillvara på tillväxten i början på omloppstiden. 

Att röjning och gallring utförs i tid spelar stor roll eftersom tillväxten då 

fördelas på färre stammar. Skötseln blir särskilt viktig på lägre boniteter. 

Utebliven röjning och gallring minskar årsringsbredden och förlänger 

omloppstiden för när virke av kärna kan uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

35 

Carl Arnström & Henrik Blom 

7. Referenser 
 

Tryckta källor: 

 

Azoulay, M., Baudin A., Blom Å., Carlsson B., Eliasson L., Johansson, J., 

Kifetew G., Nilsson B., Nilsson D., Nilsson J., Nordvall H-O., Sandberg D., 

Thörnqvist, T. (2011). Utvändiga fasader – Inverkan av materialval, 

konstruktion och ytbehandling på beständigheten hos fasader av gran och tall. 

Teknisk rapport – nr 11, Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet, Växjö.    

 

EC-project: FAIR CT 96-1915, Improved Spruce Timber Utilization (STUD). 

Ekstedt, J. & Karlsson, A. (2009). Beväxning på målade träfasader utomhus. 

Rapport 2009:11, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm. 

Eliasson, L. (2009). Ställ krav på virket – Rätt virke för produktion i 

framtidens trähusfabrik. Rapport, Licentiatavhandling 48, Institutionen för 

teknik, Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Gjerdrum, P. (2003). Heartwood in relation to age and growth rate in Pinus 

sylvestris L. in Scandinavia. Forestry 76: 413-424 

 

Gjerdrum, P. (2010). Heartwood Detection – The Pine Heartwood Rule. 

Rapport. Norwegian Forest and Landscape Institute. 

Jäghagen, K. & Sandström, J. (1994). Alla tiders skog – Skogsskötsel för 

mångfald. Skogsägarnas riksförbund, ISBN: 9174460439 

 

Liziniewicz, M, (2013). Influence of spacing and thinning on wood properties 

in conifer plantations. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural 

Sciences. Alnarp, ISBN 978-91-576-7930-7. 

 

Nylinder, M. & Fryk, H. (2011). Timmer. Uppsala: Institutionen för skogens 

produkter, SLU, ISBN: 978-91- 576- 9030-2.   

Oja, J. (2008). Utveckling av onlinemätning av grankärna samt 

produktionsoptimering. Rapport, SP Trätek. 

 

Pfeister, O. (2009). Influence of spacing and thinning on tree and wood 

characteristics in planted Norway spruce in southern Sweden. 

Doktorsavhandling, SLU, Alnarp, ISBN 978-91-576-7408-1. 

 

Sandberg, K. (2009). Norway spruce heartwood: properties related to outdoor 

use. Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet, ISBN: 978-91-86233–60-0 

 

 

 

 



 

 

 

36 

Carl Arnström & Henrik Blom 

Sandberg, K. (2008). Kärnved av gran. SP Rapport 2008:39, SP Trätek. 

 

Säll, H. (2002). Spiral grain in Norway Spruce. Doktorsavhandling, Växjö 

University Press, Växjö Universitet, ISBN: 91-7636-356-2.¨ 

Thörnqvist, T.(1993). Properties of timber from Southern Sweden. Södra paper 

nr 1, Södra Timber, Växjö. 

Thörnqvist, T. (2010). Byggarnas krav omsatt i vedens egenskaper. PDF, 

Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet, Växjö.  

 

Elektroniska källor: 

Arkitekt (2014). Hemsidan för arkitekt. Tillgänglig på 

http://www.arkitekt.se/s35850, Hämtad 2014- 06- 06. 

 

Google Maps. Hemsidan för Google Maps. Tillgänglig på 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zNrXd-

PLOtlE.kxwYjGFFIg1M, Hämtad 2014-04-08. 

Sioo. Hemsidan för Sioo Wood Protection AB. Tillgänglig på 

http://www.sioo.se/, Hämtad 2014- 04- 04. 

 

Nässjö Saw Blades. Hemsidan för Nässjö Sågbladsfabrik AB. Tillgänglig på 

http://webpaper.se/sawblades_swe/, Hämtad 2014- 09- 09.  

 

Skogsaktuellt. Hemsidan för Skogsaktuellt. Tillgänglig på 

http://www.skogsaktuellt.se/?p=26964&pt=108, Hämtad 2014- 05- 15. 

 

Skogsencyklopedin. Hemsidan för Skogsencyklopedin. Tillgänglig på 

http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/u/Skogsencyklopedin/,  

Hämtad 2014-02-10. 

 

SMHI. Hemsidan för SMHI, Hallands klimat. Tillgänglig på 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hallands-klimat-1.4836, 

Hämtad 2014-04-11. 

(Svenskt trä, 2014a). Hemsidan för svenskt trä. Tillgänglig på 

http://www.svenskttra.se/om_tra_1/tra-som-material/egenskaper-hos-barrtra, 

Hämtad 2014-02- 24. 

(Svenskt trä, 2014b). Hemsidan för svenskt trä. Tillgänglig på 

http://www.svenskttra.se/om_tra_1/tra-och-fukt/traets-fuktrorelse,  

Hämtad 2014-09- 09. 

 

http://www.arkitekt.se/s35850
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zNrXd-PLOtlE.kxwYjGFFIg1M
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zNrXd-PLOtlE.kxwYjGFFIg1M
http://www.sioo.se/
http://webpaper.se/sawblades_swe/
http://www.skogsaktuellt.se/?p=26964&pt=108
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/u/Skogsencyklopedin/
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hallands-klimat-1.4836
http://www.svenskttra.se/om_tra_1/tra-som-material/egenskaper-hos-barrtra
http://www.svenskttra.se/om_tra_1/tra-och-fukt/traets-fuktrorelse


 

 

 

37 

Carl Arnström & Henrik Blom 

Träguiden. Hemsidan för träguiden. Tillgänglig på 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1448, Hämtad 

2014-02-10. 

 

Muntliga källor: 

Blom, Å. (2014). Prefekt och docent i virkeslära. Linnéuniversitetet, Växjö. 

Kontakt via E-post. Mars 2014. E- post: asa.blom@lnu.se 

Gustavsson, L. (2014). Ansvarig för virkestorkarna, J G Anderssons Söner 

AB, Muntlig kommunikation, Linneryd. 

Söderkvist, K. (2014). Enhetschef för Fellessons bygghandel, Växjö. Kontakt 

via E-post. Mars 2014. E- post: krister.soderqvist@fellessons.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1448
mailto:asa.blom@lnu.se
mailto:krister.soderqvist@fellessons.se


 

 

 

38 

Carl Arnström & Henrik Blom 

 

 

 

 

6. Bilagor 

Bilaga 1: Exempeltrissor 
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Figur 6.1. Trissa nummer 5. Kärnveden urskiljs lättast av dess ljusare 

nyans (röd pil), medan splintveden med dess högre fuktkvot har en 

mörkare nyans (svart pil). 

Figur 6.2. Trissa nummer 7. 
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Figur 6.4. Trissa nummer 11. 

 

 

Figur 6.3. Trissa nummer 10. 


