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Sammanfattning
Svenska barr- och lövträd – användning och anatomi beskriver
egenskaper, samt strukturen på makro- och mikronivå för de vanligaste
svenska trädslagen. Barrträden som behandlas är tall, gran och en.
Lövträden är björk, asp, al, rödbok, ek, ask och lönn. De fysikaliska
egenskaperna rangordnas mellan de olika träslagen, för att lätt kunna göra
jämförelse dem emellan. Dessutom ges exempel på användningsområden
för respektive träslag. Arbetet baseras på en litteraturstudie av svensk och
internationell litteratur, samt på egna undersökningar av trä på
mikroskopisk nivå. Alla träslag med undantag av asp, al och lönn
presenteras tillsammans med egna bilder tagna i mikroskop.
I en allmän del beskrivs trädens uppbyggnad på makroskopisk nivå.
Makroskopisk struktur som beskrivs är t ex märg, årsringar och kärl. I
denna del beskrivs också olika celltyper, cellens anatomi och kemi. En
uppdelning är gjord mellan barr- och lövträd. Lövträden i sig delas vidare
upp i strökärliga, halvströkärliga och ringkärliga träslag.
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Abstract
Swedish softwoods and hardwoods – use and anatomy describe properties
and macro- and microscopic structures for the most common species in
Sweden. The softwood species described are pine, spruce and juniper. The
hardwoods are birch, aspen, alder, beech, oak, ash and maple. The
physical properties are placed in order of precedence between the different
species, so that they easily can be compared with each other. Furthermore,
some examples are given on uses for each species. The work is based on a
literature survey of Swedish and international literature as well as on own
studies of wood at a microscopic level. All the species (except aspen, alder
and maple) are presented with our own pictures taken in a microscope.
In the first part, the structures of the trees at a macroscopic level are
described. Macroscopic structures that are described are for example rays,
annual rings and vessels. This part also describes different cell types and
the anatomy and chemistry of the cell. In the next part, a collection of
facts about each species is included. A separation of soft- and hardwood is
made, and the hardwoods are divided in diffuse-porous, semi-ring-porous
and ring-porous species.
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Förord
Denna skrift är ett arbete i kursen Träets struktur, egenskaper och
identifiering, 5 poäng, som lästes under höstterminen 2006 vid Växjö
universitet. Syftet med rapporten är att ställa de praktiska kunskaperna
inom träslagsidentifiering i ett akademiskt sammanhang. Målet är att
sammanställa makro- och mikroskopiska egenskaper, ge exempel på olika
användningsområden, samt presentera en rangordning av träslagen med
avseende på de fysikaliska egenskaperna.
Thomas skulle vilja tacka Sabine för att hon finns, Henry Rollins för
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”Aspen bad mig löpa löpa, linden bad mig vila.
Björken lovade mig kvast när kvällen skulle bliva.”
Finländsk vallvisa från 1200-talet
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1 Trädets uppbyggnad
1.1 Trädets byggnad
Ett träds olika delar kan beskrivas på flera olika sätt beroende på vad man
vill visa med uppdelningen. I denna rapport definieras och delas trädet upp
enligt Figur 1.

Figur 1.

Principskiss över trädets uppdelning (Saarman, 1992).

Roten är trädets veddel som befinner sig under jord. Den består av ett
rotsystem som är uppbyggt av hjärtrötter. Hjärtrötterna förgrenar sig i
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finare rotgrenar och på dessa sitter rothår fästade. Rotsystemet består av
en förvedad och en icke förvedad del. Den förvedade delens uppgift är att
förankra trädet i marken och den icke förvedade delens uppgift är att förse
det med näringssalter lösta i vatten (Saarman, 1992). På de fina rothåren
finns svampar (mykorrhiza) som lever i symbios med trädet och genom
dessa sker upptagningen av näring.
Stammen är trädets vertikala veddel som befinner sig ovan jord. Stammen
bär upp kronan och är ledningsbana för den ur rötterna upptagna
näringslösningen. I stammen magasineras även näring. Stammens
uppbyggnad förklaras närmare i Kapitel 1.2. Veddelen som finns mellan
rot och trädstam och som blir kvarlämnad vid avverkning, kallas stubbe.
Grenarna är skott som växer horisontellt ut från stammen. Uppbyggnaden
av grenen liknar till stor del stammens uppbyggnad. Den största skillnaden
mellan gren och stam är märgen som är placerad i mitten av stammen
medan den är placerad i grenens övre del. Orsaken till märgens placering i
grenen är att det bildas tryckved när grenen kompenserar för sin
horisontella växtriktning så att märgen förskjuts (Nylinder m fl, 2003).
Grenens uppgift är att förstora kronans yta så att den ska kunna rymma en
större mängd löv och barr.
Löven är tunna och platta och försörjer växten med näring som den har
bildat med hjälp av fotosyntesen. Vid fotosyntesen omvandlas vatten och
näringsämnen till kolhydrater som kan tas upp av trädets levande celler.
Löven reglerar även trädets vattenavdunstning (Lundmark, 1986). Barren
är smala och långa och har samma funktion som löven. Generellt så byter
lövträden sina löv varje år medan barrträdens barr sitter kvar över vintern.

1.2 Träets makrostruktur
Strukturer som har en storlek som syns med blotta ögat eller med lupp upp
till tio gångers förstoring kallas för makrostrukturer. Om strukturen i
materialet bara kan ses med mikroskop kallas den för mikrostruktur.
Materialet trä är uppbyggt av celler som innehåller rikliga mängder av
cellulosa och lignin. Träets struktur, Figur 2, omfattar hur cellerna är
uppbyggda samt hur de är grupperade i form och storlek på karakteristiska
sätt.
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Viktiga makroskopiska delar hos trä är:
–

märg

–

kärna och splint

–

bark

–

årsringar

–

märgstrålar

–

hartskanaler hos barrträ

–

kärl och parenkym hos lövträ

Figur 2.

Trädets makroskopiska delar och dess olika riktningar
(Skogsindustrierna, 2006).
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1.2.1 Märg
Märgen är den centrala delen av stammen och löper i dess längdriktning.
Runt märgen finns den egentliga veden och den sträcker sig ända upp till
trädets knopp (Bergman m fl, 1997). Märgen är uppbyggd av tunnväggiga
celler och kan innehålla upplagsnäring. Märgens form skiljer sig mellan
olika träd och kan därför vara en god indikator vid träslagsidentifiering.
Hos eken är märgen femhörnig, hos alen har den formen av en avlång
triangel och lönnens märg är rund (Saarman, 1992). De första 10–20
årsringarna kallas juvenilved (ungdomsved). Juvenilveden har en låg
densitet, låg hållfasthet och den krymper mer i längdriktningen vid
torkning än vad veden längre ut från märgen gör. Orsaken till detta är att
vårvedsfibrerna är korta och tunnväggiga och har en högre ligninhalt än
vanliga celler (Zobel och Sprague, 1998).

1.2.2 Kärna och splint
Hos ett ungt träd består stammens ved endast av splintved. När trädet når
en viss ålder börjar det bilda kärnved. När kärnbildningen startar beror på
trädslag, geografiskt läge och omgivning (Rydell och Bergström, 2002).
Kärnbildningen börjar runt märgen längst ner i stammen i den äldsta
årsringen och sprider sig utåt och uppåt i stammen årsring för årsring. I
samband med kärnbildningen hos tall sker en sorts impregnering av veden
med hartser. Hos ek inlagras garvämnen. Hos bok och asp utvecklas
rödkärna som inte är en egentlig kärna utan kan vara ett förstadium till
röta som försvagar trädets inre (Thunell, 1974; Dahlgren m fl, 1999).
Övergången mellan cellerna i kärnveden är stängda och kärnveden kan
därmed inte leda vatten. Kärnveden har därför ett relativt lågt fuktinnehåll
(Andersson, 1996). I splintveden däremot sker transporten av vatten och
näringssalter från rötterna upp till grenar och krona. Fuktinnehållet i
splintveden är därför betydligt högre än i kärnveden. Hos många träslag är
kärnan mörkare än splinten. Kärnans storlek, färg och form är
karakteristisk för träslag. Somliga lövträd har inte någon kärna och brukar
benämnas splintträd. Exempel på splintträd är al, asp, björk, bok, och lönn.
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1.2.3 Bark
Barken är ett yttre isolerande skikt utanför vedens tillväxtzon, kambiet.
Barken består av ett aktivt inre lager och ett skyddande yttre lager
(Håkansson, 2000). I det inre lagret sker transport av kolhydrater till
trädets celler och det yttre lagret skyddar stammen mot uttorkning och
olika parasiter. Andelen bark är cirka 10 procent av trädets volym.
Utseendet på barken kan variera mycket mellan olika träslag. När
stammens diameter ökar spricker barken upp. Sådan bark kallas för skorpeller skrovelbark. Barken har de senaste åren utvecklats från ett
miljöproblem till en bränsleresurs på grund av dess höga energivärde.

1.2.4 Årsringar
Årsringarna hos barrträd syns i ett tvärsnitt av stammen som ljusa och
mörka ringar. Den ljusa delen, vårveden, är uppbyggd av vida och
tunnväggiga celler som bildas under vegetationsperiodens tidigare del.
Sommarveden, som det mörkare partiet kallas, bildas mot slutet av
sommaren och hösten (Thunell, 1974). Sommarvedens cellväggar är
tjockare än vårvedens och cellens hålrum är mindre. Sommarveden har
därför högre densitet än vårveden. De första vårvedscellerna som bildas i
varje årsring blir väldigt tunna eftersom de dör bara några dagar efter de
har bildats (Schweingruber, 1988).
Det är ofta svårare att urskilja lövträdens årsringar än barrträdens eftersom
lövträdens sommarved inte har den för barrveden så karakteristiska mörka
färgen. Sommarvedsandelen, d v s hur stor del av årsringen som består av
sommarved, kan användas för att identifiera olika träslag. Hos barrträden
är sommarvedsandelen cirka 20–25 %, men variationen kan vara stor.
Tjockleken på årsringarna varierar mycket beroende på trädslag, ståndort
och andra föränderliga faktorer. Generellt får virket större hållfasthet ju
större del av årsringarna som utgörs av den tyngre sommarveden. Hos de
flesta träslag är sommarvedsbredden relativt konstant och vårveden
varierar med tillväxten. Ett frodvuxet virke får därmed hög vårvedsandel
och låg densitet. Hos de ringkärliga lövträslagen är förhållandet det
omvända. Där är vårveden konstant och sommarvedsbredden varierar med
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tillväxten och ett frodvuxet virke får därför högre densitet och hållfasthet
(Thunell, 1974).

1.2.5 Märgstrålar
Märgstrålar löper horisontellt i vedens radiella riktning, Figur 3. Det finns
två typer av märgstrålar, dels primära som börjar inne vid märgen, dels
sekundära som börjar i yngre årsringar. Gemensamt för alla märgstrålar är
att de når ut till innerbarken. Strålarnas storlek skiljer sig mellan olika
trädarter men inom samma art är storleken relativt lika. De kan även vara
ljusa eller mörka, breda eller tunna och att studera märgstrålarna kan
därför vara ett bra sätt att artbestämma ett prov. Märgstrålarna består till
största delen av parenkymceller som är korta, tunnväggiga och levande
celler. Ovan och under märgstrålarna finns även märgstråletrakeider som
ger mekanisk förstärkning åt märgstrålarna. Märgstrålar påverkar virkets
egenskaper och minskar dess styrka (Saarman, 1992).
Radiell riktning mot märgen
bark

ved

A

B

Figur 3.

SOMSO-Modelle© av tall med märgstrålar, i tvärsnittet, (A), och i
radiellt snitt, (B).
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Hos barrträden förekommer enskiktade och flerskiktade märgstrålar,
beroende på hur många cellager breda de är i tangentialsnittet. I centrum
av de flerskiktade märgstrålarna finns alltid en hartskanal. Hartskanalerna
omsluts i märgstrålarna av epitelceller. Svenska lövträd saknar dock
hartskanaler. I splintveden är samtliga märgstråleceller levande utom
barrvedens märgstråletrakeider. Märgstrålarnas uppgift är att lagra näring
och leda vatten i vedens radiella riktning. När kärnbildningen inträffar dör
märgstrålecellerna (Dinwoodie, 1981).

1.2.6 Hartskanaler
Hartskanaler finns enbart hos barrträd. De förekommer både i vedens
longitudinella och radiella riktning. I längdriktningen finns de till största
delen i sommarveden. I den radiella riktningen förekommer de alltid i
flerskiktade märgstrålar. Storlek, läge och hur tätt hartskanalarena är
placerade är karakteristiska för träslag (Hoadley, 1990). Hartskanalerna
omsluts av epitelceller som avsöndrar oljeharts. Hos granen omsluts
hartskanalen av 7–9 epitelceller, hos tallen av fem epitelceller. När
kärnveden bildas slutar hartskanalerna att fungera och epitelcellerna växer
ut och täpper till kanalerna.
Vertikala hartskanaler kan bildas i träd som normalt inte har hartskanaler.
Dessa kallas traumatiska eller patologiska hartskanaler och bildas som
följd av en skada på trädet, Figur 4. Skillnaden mot vanliga hartskanaler är
att de förekommer i rader parallellt med årsringarna i tvärsnittet, medan
vanliga kanaler är slumpmässigt placerade.

Figur 4.

SOMSO-Modelle© av tall med vertikal hartskanal.
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1.2.7 Kärl och parenkym
Kärlen syns i ett tvärsnitt av lövveden som rör med diametrar på upp till
0,5 mm. Kärlen bildas då celler sammanfogas till varandra på längden och
ändväggarna mellan dem mer eller mindre upplöses.
Parenkym är en gruppering av parenkymceller och kan förekomma
isolerat i små cellgrupper som inte kan ses med blotta ögat eller i större
cellgrupperingar som bildar synliga parenkymzoner. Parenkymet
förekommer runt kärlet hos lövträden antingen paratrakealt eller
apotrakealt. Para betyder vid sidan eller nära och apo betyder utanför. Ett
paratrakealt parenkym är bundet vid kärlet och ett apotrakealt parenkym
saknar parenkym runt kärlet, Figur 5.

Figur 5.

Till vänster vasicentriskt paratrakealt parenkym, till höger diffust
apotrakealt parenkym. V=kärl, P=parenkym, (Hoadley, 1990).
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2 Celltyper, deras anatomi och kemi
2.1 Cellens struktur
2.1.1 Cellbildning
I trädet förkommer cellerna både som levande och döda. Genom att de
levande cellerna delar på sig ökar trädets tillväxt. Vid celldelningen
(mitos) smalnar cellkärnan på mitten tills den delas i två dotterkärnor med
var sin cellplasma (Saarman, 1992). Ett tunt skikt bildas mellan de två
nybildade dotterkärnorna, nukleonerna, innan de båda cellerna har delat på
sig helt. Det är detta skikt som sedan utvecklas till mittlamellen.
Mittlamellen är ett bindemedel som fogar samman angränsande celler.
Mittlamellen huvudbeståndsdel är pektin och den innehåller även mycket
lignin men har låg andel cellulosa. Protoplasman och cellväggen är
huvudbeståndsdelar i den nya dottercellen, Figur 6. Protoplasman är en
tjockflytande cellsubstans som omsluts av cellväggen. När cellen blir
större skapas små vätskefyllda hålrum, vakuoler i protoplasman. Mellan
vakuolerna och protoplasman finns tonoplasten som avgränsar dem från
varandra. Vakuolerna sluter ihop sig när cellen blir äldre och bildar ett
stort hålrum som upptar den största delen av cellens volym. Detta hålrum
kallas i den färdigbildade cellen för lumen (Rydell och Bergström, 2002).

Figur 6.

Dottercellens uppbyggnad (Saarman, 1992).

9

2.1.2 Cellväggen
Mellan mittlamellen och tonoplasten bildas cellväggen under senare delen
av cellens tillväxt. Så länge cellen växer bildas endast den tunna
primärväggen. När cellen har slutat att växa bildas innanför primärväggen
den kraftiga sekundärväggen. Sekundärväggen består av tre lager; S1, S2
och S3, där S1-lagret är ytterst och S3-lagret innerst (Zabel och Morrell,
1992).
I primärväggen ligger mikrofibrillerna oregelbundet medan de i
sekundärväggen ligger ordnade i parallella lager runt om cellen i form av
spiraler. Spiralernas vinkel och riktning skiljer sig för de tre lagren. Den
oregelbundna primärväggen ger cellen elasticitet medan de ordnade
sekundärlagren ger cellen hållfasthet (Saarman, 1992). Innanför S3-lagret
bildas ett tunt lager med en vårtliknande struktur, vårtlagret. Detta lager är
viktigt då det kan påverka diffusionen som ske genom cellväggen utan
porer, Figur 7.

Figur 7.

Cellväggens uppbyggnad (Zabel och Morrell, 1992).
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Cellväggen är uppbyggd av cellulosakedjor som är parallellt ordnade i
långa buntar, miceller. Micellerna är i sin tur hopbuntade till mikrofibriller
som är cellväggens minsta synliga enhet.

Mikrofibrill

Micell

Cellulosakedja

Figur 8.

Mikrofibrillens uppbyggnad (Rydell och Bergström, 2002).

2.1.3 Porer
Porerna möjliggör transport av vätska mellan cellerna. Oftast skapas
porerna på samma ställen mellan cellerna så att porpar bildas. I annat fall
så skapas så kallade blindporer. De olika portyperna mellan cellerna kan
delas upp i tre sorter: enkla-, halvenkla- och ringporer, Figur 9.

Figur 9.

Olika typer av porpar (Saarman, 1992).
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Skiljeväggarna mellan porerna består av cellernas primärväggar och
mittlamellen. Hos ringorerna bildas en förtjockning, torus, som är
impermeabel vilket innebär att den inte släpper igenom vätskor. Det
ringformiga området kring torus, margo, är genomsläppligt för vätskor.
Tryckskillnaden mellan cellerna gör det möjligt för ringporen att stänga
sig genom att torus pressas mot porkammarens öppning, Figur 10. I
kärnbildningen har torus flyttats till ena sidan av cellväggen och med hjälp
av hartsämnen blir poren för alltid stängd.

Figur 10.

Till vänster stängd ringpor, till höger öppen ringpor där den gråfärgade
ellipsen är torus (Saarman, 1992).

Ringporer finns mellan trakeider i barrveden och både mellan kärl och
fibertrakeider i lövveden. Halvenkla porpar består av en ringpor och en
enkel por och finns i barrveden mellan märgstrålarnas parenkymceller och
trakeider. Hos lövveden finns de mellan på ena sidan parenkymceller och
på andra sidan kärl, trakeider eller fibertrakeider. Enkla porpar har varken
torus eller porkammare och dessa kan man finna emellan parenkymceller,
t ex i märgstrålar.
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2.2 Indelning av barr- och lövträd
Alla träd och växter tillhör gruppen fröväxter. Fröväxterna kan vidare
delas in i ytterligare två grupper: gymnospermer och angiospermer. I
gruppen gymnospermer finns barrträden och i gruppen angiospermer hittar
man lövträden. För att klassificera och namnge levande organismer
används ett system som kallas Taxonomi som är ett systematiskt och
entydigt system som används över hela världen. I systemet inordnas
organismen i rike, divisioner, klasser, ordningar, familjer, släkten och
arter. Grundaren av systemet, Carl von Linné, skapade det för att varje art
skulle få ett unikt tvådelat latinskt namn (Johnson, 1975).
Den första delen i det latinska namnet anger artens släkte. Den andra delen
är artnamnet som kan visa på något typiskt drag för arten eller namnet på
botanikern som upptäckte arten. Släktnamnet och artnamnet bildar
tillsammans ett sammansatt namn vilket är unikt för just den arten. I Figur
11 visas klassificeringen för tall (Pinus sylvestris). Då man namnger ett
träd tar man hänsyn till hela trädets karakteristiska särdrag. De högre
nivåerna i klassificeringen kan innehålla träslag med olika egenskaper
medan träslagen i de lägre nivåerna har mer likartade egenskaper. Till
exempel så tillhör både ek och bok familjen Fagaceae men olika släkten,
Quercus respektive Fagus.
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Figur 11.

Klassificering av tall (Pinus sylvestris).
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2.3 Celltyper
Trä innehåller två stora grupper av celler, prosenkym- och
parenkymceller. Dessa skiljer sig i form, storlek och funktion. Beroende
på hur cellerna är riktade i förhållande till trädstammens axel benämns de
som axiella eller transversala. Lövveden är uppbyggd av ett större antal
celltyper, som till form och storlek varierar mer än barrvedens (Saarman,
1992). En schematisk bild över barr- och lövträdens celler visas i Figur 12.

Figur 12.

Schema över celler för barr- och lövträ (Bosshard, 1974).
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2.3.1 Barrträdets celltyper
Barrträdet är uppbyggt av ett fåtal celltyper, där 90 % av veden består av
trakeider, se Tabell 1.
Tabell 1.

Barrträdets celltyper och deras funktion.

Stödjande

Vätsketransport

Lagring

Övrigt

Trakeid

Trakeid

Parenkym

axiell, horisontell

axiell, horisontellt
i märggstrålar

Epitelceller för
hartsproduktion
axiell, horisontellt i
märgstrålar

Trakeiderna är långsmala och porförsedda celler som i vardagligt tal ofta
kallas för fibrer. Dessa är orienterade i trädets längdriktning med svagt
avsmalnade ändar. Trakeiden har en mekanisk stödjande funktion men
transporterar även näring i trädet. Flest antal ringporer finner man i den
vertikala kontaktytan mot andra trakeider, främst på den radiella sidan
(Saarman, 1992). Ringporerna finns för att vattentransporten i trädet ska
gå så lätt som möjligt. Det finns trakeider som är kortare än de vanliga
axiella trakeiderna. Dessa kallas för marginala trakeider och är
övergångsceller mellan trakeider och axiella parenkymceller.
Parenkymceller finns alltid utanför hartskanalernas epitelceller. Cellerna
är kortare och har tunnare väggar än trakeiderna, men är längre och har
något tjockare väggar än epitelcellerna. Parenkymcellerna är levande, till
skillnad från kärl och trakeider, och är till för lagring och transport av
organisk näring (Håkansson, 2000).
Epitelceller är en form av tunnväggiga parenkymceller, som också är
levande och som förekommer både i vedens radiella riktning och i
längdriktningen. Epitelcellerna är fyrkantiga och förekommer endast i
anslutning till hartskanaler där de bildar kanalens innersta cellrad och
utsöndrar harts (Dinwoodie, 1981).
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2.3.2 Lövträdets celltyper
Lövvedens cellstruktur är mer komplicerad än barrvedens. Även
celltyperna varierar mer mellan olika lövträdslag. Cirka 60 % av cellerna
hos lövträd är fibrer (Saarman, 1992). Lövträdens fibrer ska inte förväxlas
med barrträdens. Hos barrträden är det trakeider som kallas för fibrer
medan det hos lövträden är libriformceller och fibrotrakeider som går
under benämningen fibrer, Tabell 2.
Tabell 2.

Lövträdets celltyper och deras funktion

Stödjande

Vätsketransport

Lagring

Fiber:

Kärl

Parenkym

libriformfiber

Trakeider:

axiellt

fibrotrakeider

vaskulära

horisontellt i märggstrålar

vasicentriska

Libriformcellen är en lång, förvedad cell med tjocka väggar. Den har
uteslutande en stödjande funktion och kallas för fiber. Libriformcellerna
har enbart enkla porer och saknar ringporer (Håkansson, 2000).
Fibrotrakeider är trakeider som har stor likhet med libriformcellerna.
Skillnaden är att de har små ringporer, ofta med sned öppning.
Fibrotrakeiderna har hos vissa träslag spiral-förtjockande väggar
(Bosshard, 1974). Hos andra träslag kan fibrotrakeiderna bli septetta, dvs.
mellanväggar bildas, Figur 13.
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Figur 13.

Septett fibrotrakeid med mellanväggar (Bosshard, 1974).

Kärl är en rörliknande ledningsbana som finns i lövträveden. Kärlen bildas
då celler fogas till varandra på längden och ändväggarna mellan dem mer
eller mindre upplöses. Diametern hos kärlen är oftast betydligt större än
hos övriga axiella celler. Kärlens väggar är förvedade med lignin.
Kärlväggarna kan förtjockas och förtjockningen sker antingen likformigt
över hela ytan eller spiralformat (Saarman, 1992). Beroende på ändytornas
upplösning skiljer man framförallt mellan två typer av perforering, Figur
14:
•

enkel perforering, endast en ring finns kvar runt kärlets
innervägg,

•

stegformad perforering (gallerlik perforering), ändytorna har
perforerats genom ett antal stora ovala hål så att ändytan ser ut
som ett galler.
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Figur 14.

Till vänster enkel perforering mellan kärl, till höger stegformad
perforering mellan kärl (Hoadley, 1990).

I samband med kärnbildningen bildas tyller i kärlen. Tyllerna är
blåsliknande utväxter från angränsande parenkymceller, (se Figur 63).
Enzymer bryter ner pormembranet mellan kärlet och parenkymcellen så
att tyllerna kan komma in i kärlen. Så kallade traumatiska tyller kan
utvecklas om ett lövträd utsätts för mekanisk skada eller svampinfektion.
Tyllerna täpper till kärlen runt skadan och skyddar trädet mot uttorkning.
Vaskulära trakeider är övergångsceller mellan axiella trakeider och kärl,
Figur 15. Vasicentriska trakeider är korta trakeider som vanligtvis är
grupperade runt kärl, särskilt hos ringkärliga lövträd. De är längre än
kärlen och ofta oregelbundna till formen i motsats till övriga trakeider
(Hoadley, 1990).
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a

Figur 15.

b

c

d

e

Olika trakeidtyper: a) vanliga axiella trakeider; b) trakeider med
spiralförtjockade väggar; c) fibrotrakeider; d) vaskulära trakeider;
e) vasicentriska trakeider (Bosshard, 1974).

Även hos lövträden finns parenkymceller med samma funktion som hos
barrträden (se Kapitel 2.3.1). Mängden parenkymceller är större hos
lövträden än hos barrträden.

2.4 Ring-, strö- och halvströkärliga träslag.
Lövträd kan delas in i två stora grupper; ringkärliga och strökärliga träslag
Figur 16. Namnen baseras på kärlens storlek och förekomst över årsringen
(Dahlgren m fl, 1999). Hos de ringkärliga träslagen är skillnaden stor
mellan kärlen i vårveden och i sommarveden. Kärlen i vårveden är
betydligt större än i sommarveden och ligger ofta i en eller flera rader.
Exempel på ringkärliga träslag är ek och ask. Kärlen hos de strökärliga
träslagen är ungefär lika stora och är utspridda jämnt över årsringen.
Exempel på strökärliga träslag är björk och bok. En tredje variant finns
också som kallas halvströkärliga. Här sker övergången mellan de större
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och mindre kärlen gradvis över årsringen. Exempel på ett halvströkärligt
träslag är sälg och körsbär.

Figur 16.

Från vänster till höger i figuren: ring-, halvströ och strökärliga träslag
(Hoadley, 1990).

2.5 Vedens kemiska sammansättning
Veden är till största delen uppbyggt av kolhydrater och andra organiska
föreningar. Mindre delar kväve och oorganiska föreningar som benämns
aska, förekommer också, se Tabell 3. Skillnaden i sammansättning
varierar mellan barr och lövved.
Tabell 3.

De kemiska komponenternas ungefärliga andel i träets ved oberoende av
träslag (Saarman, 1992).

Kemisk
komponent

Andel av vedens torrvikt

Kol (C)

50 %

Väte (H)

6%

Syre (O)

43 %

Kväve (N)

0,1 %

Aska

0,5 %

Övrigt

0,4 %
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2.5.1 Vedens viktigaste komponenter
Kol, väte och syre finns i glukosmolekyler, som i sin tur bildar långa
kedjor, polymerer. De tre viktigaste polymererna är cellulosa,
hemicellulosa och lignin. Dessa polymerer bygger upp cellernas väggar,
Figur 17.
Ved

Extraktivämnen
Fettlösliga:
kåda
fetter
alkoholer
fenoler

Figur 17.

Cellväggskomponenter

Vattenlösliga:
mineralämnen
proteiner
pektiner

Lignin

Polysacarider

Cellulosa

Hemicellulosa

Vedens kemiska komponenter (Thörnqvist m fl, 1987).

De olika komponenternas fördelning skiljer sig mellan olika trädslag, men
även mellan träd av samma art, Tabell 4. Även inom ett och samma träd
varierar den kemiska sammansättningen mellan trädets olika delar.
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Tabell 4.

Stamvedens ungefärliga kemiska sammansättning i våra vanligaste
trädslag (Thörnqvist, 1986).

Tall (%)

Gran (%)

Björk (%)

Cellulosa

45

41

38

Hemicellulosa

20

26

37

Lignin

28

29

20

Extraktivämnen

6

3

4

Aska

0,4

0,4

0,4

Kväve

0,1

0,1

0,1

Summa

99,5

99,5

99,5

Syre, glukos och andra enkla sockerarter bildas genom fotosyntesen när
vatten, solljus och koldioxid reagerar med varandra. Denna process sker i
trädens löv och barr. Sammanbundna glukosenheter kallas cellobios som i
sin tur är sammanbundna med relativt svaga vätebindningar till
högmolekylära polymerer, cellulosa. På grund av det stora antalet
vätebindningar blir denna förening väldigt stabil.
Hemicellulosan kan delas upp i pentoser, hexoner, uransyra och ättikssyra.
Hemicellulosan är liksom cellulosan en polymer men med kortare
kedjelängd, 150–200 molekylenheter mot cellulosans 5 000–10 000. I
barrved förekommer hemicellulosan som glukomanna och xylan medan
hemicellulosan i lövved nästan enbart består av xylan (Kollmann och
Côté, 1984).
Lignin är en färglös, amorf förening med en mycket komplicerad struktur.
Ligninet finns framförallt i mittlamellen mellan cellerna (Håkansson,
2000). Ligninet är termoplastiskt och är i kallt tillstånd hårt. I varmt
tillstånd är ligninet mjukt och formbart för att sen stelna och återta sin
ursprungliga struktur vid avsvalning och torkning. Detta fenomen
utnyttjas vid basning av veden för plastisk böjning (Saarman, 1992).
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Mellan cellerna och insprängda mellan cellväggens polymerer, finns olika
extraktivämnen som har låg molekylvikt. Störst andel extraktivämnen
finns i kärnveden. Extraktivämnena är både organiskt och oorganiskt
material där mängden i veden varierar mycket beroende på träslag.
Gruppen extraktivämnen består av ett stort antal kemiska föreningar, som
till stor del består av omättade fettsyror. En uppdelning av extraktivämnen
kan göras i näringsämnen, skyddsämnen och oorganiska ämnen
(Thörnqvist m fl, 1987).
Näringsämnena består bland annat av lipider (fetter och vax), stärkelse
och proteiner. Beroende på mängden feta oljor och stärkelse kan träden
delas in i fetträd och stärkelseträd. Gran, tall och björk är typiska fetträd
medan ek, ask, alm och lönn är stärkelseträd. Vintertid omvandlar
fetträden den lagrade stärkelsen till feta oljor medan stärkelseträden
innehåller stärkelse året om (Thörnqvist, 1983).
Skyddsämnena, där bland annat kåda ingår, är den del av extraktivämnena
som är viktigast med avseende på hur bra trädet kan skydda sig mot
mikrobiella angrepp. Kåda består av hartssyror och fenoler samt icke
flyktiga föreningar som är lösta i en blandning av lättflyktiga
monoterpener. I tallkärnan finns dessutom pinosylvin som har fungicid
(svamphämmande) verkan (Rydell och Bergström, 2002).
De oorganiska ämnena består till största delen av kalium- och
kalciumsalter. Markens tillgång av dessa ämnen är avgörande för halten
oorganiska ämnen i trädet (Thörnqvist m fl 1987).

24

3 Träslag
3.1 Tall (Pinus sylvestris)
Scots pine (eng), Kiefer (ty)

3.1.1 Trädslagsfakta
Tall eller furu1 är Sveriges näst vanligaste trädslag. I denna skrift väljer vi
genomgående benämningen tall. Tallen invandrade från söder när
inlandsisen täckte över stora delar av landet. Trädet som tidigare endast
växte i norra Sverige kom däremot österifrån men är idag utbredd över
hela landet. Virkestillgången i Sverige är 1122 milj. m3sk (Skogsstyrelsen,
2006). Tillgången på talltimmer är god och många svenska sågverk sågar
tall. Däremot har sågverken svårare att köpa in bättre timmerkvaliteter för
att såga ut kvistrent virke till bland annat möbelindustrin.
Tallen kan som högst bli cirka 30 meter hög och tillväxten är högst vid
30–40 års ålder och varierar mellan södra och norra Sverige.
Omloppstiden är mellan 80 och 120 år. Formen på tallen varierar mycket,
två typer är mest förekommande. I söder dominerar den mer bredkroniga
sydsvenska tallen (underart septentrionalis), Figur 18, och i norr
dominerar den nordsvenska tallen (underart lapponica) som har en tunnare
bark och rakare stam (Boutelje och Rydell, 1995). Efter cirka tio år bildar
tallen gulröd fjällbark på stammens övre delar. Stammens nedre del bildar
senare en tjock sprucken brun skorpbark som hos de sydsvenska tallarna i
allmänhet går högre upp på stammen än hos den nordsvenska tallen. En
mer smalkronig och fingrenad variant av tall förekommer i de östra
delarna av Småland. Denna brukar benämnas ”Vimmerbyfuran” och är
känd för en finare kvalitet. Ett antal inplanterade arter av tall, t ex
contortatall (Pinus contorta) och weymouthtall (Pinus strobus),
förekommer i mindre omfattning.

1

”Trädet kallas Tall, medan det ännu står på fin växt, men Furu när det närmare skridit
tills fin mognad och kan brukas till storverke.” Detta kan läsas i Peter Sjömars
doktorsavhandling från Chalmers Tekniska Högskola, 1988, som utdrag ur Johan
Westermans ”Anmärkningar, om tall- eller furuskogen i kongl, Swenska Wetenskaps
Academiens Handlingar (1769) sid 258 (Saarman 1992).
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Tallen har inte lika stora krav på bördighet och vattentillgång som granen,
utan växer bäst på djup och lucker jord. Rötterna växer i huvudsak neråt
viket gör att den klarar torra marker och hård vind. I norrland växer tallen
främst på torra sand–moränmarker och den bildar där glesa skogsbestånd.
På något blötare, så kallade friska, marker bildas tätare bestånd, ofta
tillsammans med gran. Allra bäst trivs tallen på friska moränmarker
(Thunell och Perem, 1952).

Figur 18.

Tallkrona från Grantinge i Skåne.

Tallens splintved är gulvit (kan vara vit-rödaktig) och skiljs lätt från den
rödbruna kärnveden. Sommarveden är relativt tjock och färgskillnaden
mellan vår- och sommarved är större i kärnan än i splinten, Figur 19.
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Figur 19.

Virkesstycke av tall med mörkare kärnved och ljusare splintved, radiellt
snitt.

Tallvirke är lätt att klyva, bearbeta och torka. Splintveden är inte
beständig mot röta men kan lätt impregneras. Kärnvedens rötbeständighet
är något bättre och har en livslängd i kontakt med mark på 5–10 år
(Boutelje och Rydell, 1995). Användningsområden för tallvirke är bland
annat:
•

konstruktions- och snickerivirke,

•

limträfogar och lamellträ,

•

träbaserade skivor och faner,

•

massaindustrin,

•

i impregnerat skick: kraftlednings- och telefonledningsstolpar.
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3.1.2 Makro- och mikrostruktur
Årsringsbredden hos tall kan variera mycket, men den normala variationen
är mellan 1,5 och 2 mm (Boutelje och Rydell, 1995). Årsringarna är lätt
synliga med en tydlig övergång mellan vår- och sommarved, Figur 20.

Figur 20.

Tvärsnitt av tall med övergång mellan den ljusare vårveden och den
mörkare sommarveden, (förstoring 20 gånger).

Tallen har många vertikala hartskanaler. Hartskanalerna förekommer
isolerade eller grupperade. De vertikala hartskanalerna är oftast placerade
i sommarveden eller vid övergången från vårved till sommarved och har
en medeldiameter på cirka 0,08 mm. De är relativt jämntjocka och utgör
cirka 0,5–1,0 % av vedvolymen. De vertikala hartskanalerna är ofta
placerade i anslutning till en märgstråle, Figur 21. Horisontella
hartskanaler förekommer i flerskiktade märgstrålar. Epitelcellerna i både
vertikala och horisontella hartskanaler är cirkulära med tunna väggar.
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MS

HK

Ep

Figur 21.

Tvärsnitt av tall med vertikal hartskanal, (HK), omgiven av epitelceller,
(Ep), i anslutning till en märgstråle, (MS), (förstoring 160 gånger).

Trakeiderna utgör mellan 90 och 95 % av tallens vedvolym och har en
medellängd på 1,8–4,4 mm, där de längsta trakeiderna finns i den äldre
veden, Figur 22. Trakeidernas bredd i tangentiell riktning är densamma för
vår- och sommarved, mellan 0,01–0,05 mm. I radiell riktning är
trakeiderna 0,007–0,025 mm breda i sommarveden och 0,02–0,06 mm
breda i vårveden (Thunell och Perem, 1952). Ringporer finns på
trakeidernas radiella väggar, Figur 23.
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MS

Figur 22.

Tangentiellt snitt av tall med vertikala trakeider och horisontella
märgstrålar, (MS), (förstoring 100 gånger).

MS

R

Figur 23.

Radiellt snitt av tall med ringporer, (RP), och radiellt tvärgående
märgstrålar, (MS), (förstoring 160 gånger).
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De enskiktade märgstrålarna ligger med 3–25 cellraders mellanrum i
höjdled. Flerskiktade märgstrålar förekommer men endast i samband med
horisontella hartskanaler, Figur 24.

Figur 24.

Tangentiellt snitt av tall med flera enskiktade märgstrålar och en
flerskiktad märgstråle med hartskanal i mitten av bilden, (förstoring 160
gånger).

Parenkymcellerna, som bygger upp märgstrålarna, har tunna cellväggar
utan porer mellan sig. En eller maximalt två porer finns på fälten mellan
parenkymceller och trakeider. Märgstrålarna utgör cirka 4,5–7 % av
vedvolymen (Thunell och Perem, 1952).
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Tallens karakteristiska fönsterporer, som kan ses i märgstrålarna i det
radiella snittet, gör det möjligt att skilja den från gran på mikroskopisk
nivå, Figur 25.

Figur 25.

Radiellt snitt av tall med märgstråle med karakteristiska fönsterporer,
(förstoring 160 gånger).
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3.2 Gran (Picea abies)
Norway spruce (eng), Fichte (ty)

3.2.1 Trädslagsfakta
Granen är Sveriges vanligaste träd och finns i hela landet med undantag
från sydligaste delarna av Skåne, samt Blekinges, Bohusläns och Hallands
kusttrakter. I norra delen av landet bildar granen på vissa platser
barrskogsgränsen. Den svenska virkestillgången är 1257 milj. m3sk
(Skogsstyrelsen, 2006). Tillgången på sågade trävaror är mycket god även
om riktigt höga kvaliteter kan vara svåra att få tag på.
Olika former på kronor och grenverk gör att man skiljer på ett stort antal
typer av gran såsom slokgran, ormgran, klotgran, pelargran och
paraplygran. I norra Sverige är en smalkronig typ vanlig medan i söder är
en mer bredkronig gran vanligt förekommande, Figur 26.
Barren föryngras ungefär vart 10:e år i söder och i norr upp till vart 20:e
år. Barrens längd är cirka 1–2 cm. Rotsystemet är väldigt ytligt vilket gör
att granen kräver god tillgång till ytvatten (Håkansson, 2000). De ytliga
rötterna medför även att granen blir känslig för starka vindar.

Figur 26.

Gran från Grantinge i Skåne.
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Barken är tunn och en skorpliknande yta bildas vid 40–50 års ålder, Figur
27. Granen är ett skuggfördragande sekundärträd och trivs bäst på bördiga
och något fuktiga marker (Enström, 1996).

Figur 27.

Grov granstam med skorpbark från Växjö.

Granveden är gulvit och glänsande, Figur 28. Färgskillnaden mellan
splint- och kärnved är otydlig hos rått virke. Gränsen mellan splint- och
kärnved blir ännu mer otydlig efter torkning. Granens ved är relativt mjuk.
Hållfastheten är något sämre än hos tallen men granen är däremot något
segare. Fuktrörelserna vid klimatförändringar är måttliga (Boutelje och
Rydell, 1995). Granveden är inte beständig mot röta och insekter, dock
angrips inte splintveden efter avverkning så lätt av svampar som
tallsplinten (Saarman, 1992). Granen är svår att impregnera på grund av
att porerna stängts när träet torkats.
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Träslagets huvudanvändningsområden är:
•

konstruktions- och byggnadsvirke,

•

massa och emballagevirke,

•

biobränsle,

•

träbaserade skivor,

•

julgranar.

Resonansbottnar till stråkinstrument och pianon görs fortfarande av
gran. Detta kräver extremt höga kvaliteter av gran, vilka är sällsynta i
Sverige.

Figur 28.

Virkesbit av gran, tangentiellt snitt.
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3.2.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Granens årsringar är tydliga med gradvis övergång mellan vårveden och
den förhållandevis tunna sommarveden, Figur 29. Trakeiderna är mellan
1,7–4,2 mm långa och utgör cirka 95 % av vedvolymen. Bredden på
trakeiderna varierar mellan 0,02–0,04 mm i tangentiell riktning. I radiell
riktning skiljer sig bredden något mellan vårveds- (0,035–0,055 mm) och
sommarvedstrakeider (0,020–0,025 mm) (Thunell och Perem, 1952).
Ringporer finns på trakeidernas radiella väggar, Figur 30.

Figur 29.

Årsringsgräns hos gran med gradvis övergång mellan sommarveden till
vänster och vårveden till höger, (förstoring 50 gånger).
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Figur 30.

Radiellt snitt av gran med tydliga ringporer på trakeiderna, (förstoring
160 gånger).
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De enskiktade märgstrålarna är 5–12 cellrader höga, Figur 31.
Flerskiktade märgstrålar förekommer och är uppbyggda kring horisontella
hartskanaler.

Figur 31.

Radiellt snitt av gran, med en vertikal hartskanal till höger och en
horisontell märgstråle i mitten innehållande luftbubblor, (förstoring 130
gånger).

Märgstrålarna utgör cirka 4,5–5,5 % av vedvolymen. Hartskanalerna
omges av tjockväggiga ovala epitelceller, Figur 32.
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HK

MS

Figur 32.

Tangiellt snitt av gran med flera enskiktade märgstrålar, (MS), och en
flerskiktad märgstråle med hartskanal, (HK), (förstoring 160 gånger).

Vertikala hartskanaler förekommer mer sällan hos gran än tall, Figur 33.
Vedparenkym saknas hos gran men parenkymceller finns runt hartskanaler
och märgstrålar (Core m fl, 1976).
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Figur 33.

Tvärsnitt av gran med en vertikal hartskanal i sommarveden, (förstoring
160 gånger).
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3.3 En (Juniperus communis)
Juniper (eng), Wacholder (ty)

3.3.1 Trädslagsfakta
Enen är världens mest spridda barrträd och finns i hela Sverige och brukar
kallas nordens cypress. Någon uppskattad virkesvolym finns inte
dokumenterad men grövre endimensioner finns företrädesvis i södra
Sverige (Dahlgren m fl, 1999). Den typ av en som är vanligast
förekommande i Sverige har en pelarformad konisk krona och har fått
namnet suecia, d v s svensk (Hjort, 1989), Figur 34. Enen finns annars i
olika former, allt från riktiga träd, som kan bli upp till 20 m höga, till
krypande buskar.

Figur 34.

En fristående svensk en (Een, 2006).

Enen är en mycket ljuskrävande pionjärväxt och trivs bäst i öppna
landskap. Den har dock inte så höga krav på sin växtplats utan kan växa på
de mest skiftande platser, från bördiga hagmarker till torra och
näringsfattiga ståndorter (Håkansson, 2000). Enens barr är 1–1,5 cm långa
och lever i 5 år. Vintertid får barren, som under sommarhalvåret är mörkt
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gröna, en något brunare färg. Liksom andra barrträd är enen tvåbyggare,
vilket betyder att han- och honblommor finns på olika träd. Barken på
yngre stam- och grendelar är brun medan äldre enar får en tunn, rödbrun
eller gråbrun bark som lossnar i långa flagor. Enens splintved är gulvit och
smal och kärnveden är mörkare än splinten. Veden är svagt glänsande och
har en tydlig doft, Figur 35.

Figur 35.

Virkesstycke av en.

Veden är relativt hård men går lätt att bearbeta, ytbehandla och böja
(Saarman, 1992). Enen är däremot svår att klyva vilket beror på dess
oregelbundna fiberstruktur, speciellt hos äldre ved som ofta är växtvridet.
Virket är relativt beständigt mot röta, speciellt kärnan. Enen används
bland annat till:
•

finare slöjd- och svarveriarbeten,

•

korgar och askar (rötterna),

•

gärdsgårdsstolpar,

•

rökning av köttprodukter,

•

framställning av drycker, t ex genever.
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3.3.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Enens årsringar är tydligt synliga och lätt vågiga med en svag skillnad
mellan vår- och sommarved. Enen saknar hartskanaler och märgstrålarna
syns inte utan mikroskop, Figur 36.

Figur 36.

Tvärsnitt av en med årsringsgräns ved vårved och smalt stråk av mörkare
sommarved, (förstoring 60 gånger).

Vedvolymen utgörs till största delen av trakeider. Ringporer finns på
radiella cellväggar men mindre ringporer förekommer även på
sommarvedens tangentiella cellväggar. Märgstrålarna består enbart av
parenkymceller och är enskiktade, 1–15 cellrader höga, Figur 37. I
sommarveden förekommer vedparenkym. Detta består av parenkymceller
som är tunnväggiga och innehåller harts (Thunell och Perem, 1952).
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Figur 37.

Tangentiellt snitt med flera enskiktade märgstrålar, (förstoring 100
gånger).

Karakteristiskt för enen är de intercellulära hålrum som förekommer
mellan cellerna, Figur 38. Dessa hålrum förekommer annars endast i
tryckveden hos barrträd (Core m fl, 1976).

Figur 38.

Tvärsnitt av en med intercellulära hålrum, (förstoring >300 gånger).
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3.4 Björk (Betula spp.)
Birch (eng), Birke (ty)

3.4.1 Trädslagsfakta
Det finns ett 40-tal björkarter på norra halvklotet. I Sverige finns två
skogsbildande arter, vårtbjörk (B. pendula) och glasbjörk (B. pubescens).
Masurbjörk är en typ av vårtbjörk som bildas genom oregelbundna
fiberväxter i roten eller från knölar (egentlig masurbildning) längs
stammen. Båda arterna finns i hela landet, fjällen undantaget, men
vårtbjörkens kärnområde ligger söder om glasbjörkens. Virkestillgången
av björk år 2005 var 321 m3sk där glasbjörken svarar för cirka 75 % av
tillgångarna (Skogsstyrelsen, 2006). Björk sågas av de flesta lövsågverken
i Sverige.
Vårtbjörken kan bli upp till 30 meter hög. De flesta vårtbjörkar får en
söndersprucken skorpbark nertill på stammen. Skotten på de unga
vårtbjörkarna har hartsvårtor som är typiska för vårtbjörken och
knopparna är små och klibbiga. Den rakaste stamformen uppstår i rena
slutna bestånd, annars är vårtbjörken ofta mer eller mindre krokig, Figur
39.

Figur 39.

Vårtbjörk från Grantinge i Skåne.
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Glasbjörken skiljer sig från vårtbjörken genom att den ofta växer rakare
och att den har mindre nedåthängande grenar. Årsskotten är till skillnad
från vårtbjörkens håriga och ludna. Glasbjörkens dimensioner är ofta
något mindre än vårtbjörkens (Dahlgren m fl, 1999). Vårtbjörken föredrar
att växa på torra och stenbundna marker i motsats till glasbjörken, som
trivs bäst på fuktiga marktyper, som kärr och flacka sjöstränder (Boutelje
m fl, 1995).
Björkens ved är gulaktig, ibland rödaktig och saknar synlig kärna, Figur
40. På främst äldre träd bildas rödkärna som kan vara ett förstadium till
röta (Dahlgren,1999). Årsringarna är otydliga eller svagt markerade.
Björkvirket är relativt mjukt och lätt att svarva och profilera. Virket är inte
beständigt mot röta och insekter. Rätfibrigt och defektfritt virke går lätt att
böja.

Figur 40.

Virkesstycke av vårtbjörk, tangentiellt snitt.

Vårtbjörk och glasbjörk går ofta under det gemensamma namnet björk i
handeln, vilket medför att båda arter saluförs tillsammans. Björken har det
bredaste användningsområdet av de svenska trädslagen. Den används
bland annat inom:
•

massa- och biobränsleindustrin

•

möbelindustrin, som massivträ, faner eller plywood.

Masurbjörk är både som massivträ och faner eftertraktad som dekoration i
t ex möbler och dörrar.
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3.4.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Vårtbjörken och glasbjörken kan inte skiljas på mikroskopisk nivå
(Hather, 2000). Veden är strökärligt och de små kärlen är fördelade över
hela tvärsnittsytan, Figur 41.

Figur 41.

Tvärsnitt av björk med tydligt synliga kärl, (förstoring 15 gånger).

Kärlen förekommer isolerade eller i grupper om 2–5 stycken, Figur 42.
Deras tangentiella diameter varierar mellan 0,04 och 0,13 mm och längden
mellan 0,3 och 0,9 mm. 20–30 % av vedvolymen består av kärl (Thunell
och Perem, 1952).
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Figur 42.

Tvärsnitt av björk med isolerade kärl till vänster och kärlgrupperingar i
mitten, (förstoring 160 gånger).

Skiljeväggarna mellan kärlen är av gallerlik perforering och är horisontellt
snett lutande, Figur 43 och Figur 44. Antalet gallertrådar i skiljeväggarna
är mellan 10 och 25 stycken (Hather, 2000).
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Figur 43.

Tangentiellt snitt av björk med gallerlik perforering mellan kärl,
(förstoring 160 gånger).

Figur 44.

Radiellt snitt av björk med gallerlik perforering mellan kärl, (förstoring
160 gånger).
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Märgstrålarna är homogena, d v s de består endast av liggande celler, och
är 1–4-skiktade och 2–40 celler höga, Figur 45 och Figur 46. De utgör
cirka 10 % av virkesvolymen. Falska märgstrålar är sällsynta hos björk,
men om de förekommer kan björken på mikroskopisk nivå lätt förväxlas
med alen (Hather, 2000).

C

D

A
B

Figur 45.

Tangentiellt snitt av björk med kärl, (A), enskiktade märgstrålar, (B),
flerskiktade märgstrålar, (C), och septett fibrotrakeid, (D), (förstoring
160 gånger).
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Figur 46.

Radiellt snitt av björk med flera märgstrålar. Pilen markerar en växande
svamphyf, (förstoring 80 gånger).

De relativt tjockväggiga libriformcellerna (fibrerna) är cirka 1,5 mm långa
och något kortare i yngre ved. Vedvolymen utgörs av 60–70 %
libriformceller. Vedparenkym är relativt sällsynt och utgör endast 2 % av
vedvolymen (Thunell och Perem, 1952).
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3.5 Asp (Populus tremula)
Aspen (eng), Espe (ty)

3.5.1 Trädslagsfakta
Aspsläktet är utbrett över stora delar av norra halvklotet och i Sverige
växer aspen i hela landet. Asptillgången i Sverige är cirka 40 milj. m3sk,
mestadelen finns i Götaland och Svealand (Skogsstyrelsen, 2006), Figur
47. Endast ett fåtal lövsågverk i Sverige sågar asp.

Figur 47.

Ett bestånd av asp (Anderberg, 2006).

Träden kan bli upp till 25 meter höga. Aspen är ett av de mest
snabbväxande trädslagen och kan ha meterlånga årsskott. Aspen brukar
sällan uppnå någon hög ålder på grund av att träden lätt angrips av röta.
Barken är på unga träd slät och ljusgrå, medan den på äldre träd är
mörkare och av typen skorpbark. Hybridaspen är en korsning mellan
europeisk och nordamerikansk asp och den har en mer än dubbelt så hög
tillväxt jämfört den vanliga aspen (Dahlgren m fl, 1999). Aspen växer på
alla slags marker men föredrar något fuktiga finjordiga marker.
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Aspvirket är mjukt, lätt och oftast rakfibrigt, samt är lätt att klyva och
bearbeta. Aspens splintved är gulvit och kärnveden är svår att urskilja,
Figur 48. Årsringarna är cirkulära och även de svåra att urskilja (Boutelje
och Rydell, 1995).

Figur 48.

Virkesstycke av asp, tangentiellt snitt.

Aspens främsta användningsområden är:
•

pappersmassa,

•

tändstickor,

•

bastuinredningar (på grund av att det ej kådar och inte absorberar
så mycket värme),

•

blindträ och spärrfaner i möbler.
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3.5.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Aspens ved är strökärlig och kärlen kan inte ses utan förstoring. Kärlen är
många, lika stora och jämnt fördelade över tvärsnittet. De förekommer
isolerade eller i grupper om 2–5 stycken. Skiljeväggarna är fullständigt
upplösta och tyllförekomsten i kärlen kan vara stor. Kärlen har relativt
stora ringporer. Märgstrålarna är enskiktade och homogena. Vedparekym
är sällsynt och förekommer vid sommarvesdsgränsen (Thunell och Perem,
1952).
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3.6 Al (Alnus spp.)
Alder (eng), Erle (ty)

3.6.1 Utbredning och utseende
Klibbal (Alnus glutinosa) och gråal (Alnus incana) är de två alarterna som
finns på norra halvklotet. I Sverige förekommer gråalen framförallt i
Norrland, medan klibbalen växer i Götaland, Svealand och längs
kusttrakterna i Norrland. Altillgången i Sverige är cirka 36 milj. m3sk
varav klibbalen utgör två tredjedelar (Skogsstyrelsen, 2006). Fler
lövsågverk sågar gråal än klibbal i Sverige. Klibbalen kan bli 25 meter
hög medan gråalen sällan blir högre än 20 meter, Figur 49. Klibbalen har
oftast grövre stam än gråalen.

Figur 49.

En bredkronig skånsk klibbal.

Klibbalens bark är hos unga träd slät och blank medan äldre träd får mörk,
gråbrun skorpbark. Barken hos unga gråalar är slät och när den blir äldre
får den en glansig silvergrå färg. Skorpbark bildas normalt inte på gråalens
stam. Klibbalens knoppar är brunvioletta och något klibbiga, därav namnet
klibbal. Gråalens knoppar är skaftade och brunvioletta men inte klibbiga.
Klibbalen måste växa på fuktiga och blöta ståndorter, medan gråalen även
växer på torra marker. Alarna har rotknölar med vilka de kan ta upp kväve
ur luften vilket medför att de växer relativt bra även på näringsfattiga
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ståndorter (Enström, 1996). Rotknölarna gör att alen är en markförbättrare
och kvävegödslare.
Alvirke är mjukt och lätt men oelastiskt. Alvirke är lätt att klyva, bearbeta
och ytbehandla. Klibbalen är även mycket hållbar i vatten. Klibbalens ved
är gulvit eller rödvit och saknar kärna, Figur 50. Vid långvarig kontakt
med luft får den en ljusbrun färg. Gråalens ved liknar klibbalens, men är
något mörkare.

Figur 50.

Virkesstycke av klibbal, tangentiellt snitt.

Det kan vara svårt att få tag i enbart grå- eller klibbal, p g a att bägge
alarterna ofta samsorteras på sågverken. Alvirke används för:
•

träskotillverkning,

•

blindträ i möbler.

Som kuriosa kan nämnas att länspumpen på Regalskeppet Wasa var gjord
av klibbal på grund av sin goda hållbarhet i vatten (Saarman, 1992).
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3.6.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Alveden är ströporig och kärlen är inte synliga utan förstoring.
Årsringsgränsen är otydlig. Klibbalens har många kärl och de förekommer
isolerade eller i grupper om 2–7 stycken. Kärlens skiljeväggar är gallerlikt
perforerade, antalet gallertrådar är vanligtvis större än hos björken, 15–25
stycken. Märgstrålarna är vanligtvis enskiktade men inne i sammansatta
falska märgstrålar förekommer två- och treskiktade märgstrålar.
Märgstrålarna är upptill 25 celler höga (Hather, 2000). Så kallade falska
märgstrålar är karakteristiskt för både klibbal och gråal. Falska märgstrålar
är grupper av en- eller tvåskiktade märgstrålar som uppfattas som en enda
bred märgstråle vid svag förstoring. Libriformcellerna är tjockväggiga och
vedparenkym förekommer rikligt mellan cellerna.
Gråalen har inte lika många kärl som klibbalen och de finns som isolerade
eller i grupper om 2–5 stycken. Skiljeväggarna är gallerlikt perforerade
med 15–20 gallertrådar. Märgstrålarna är i stort sett identiska med
klibbalens men de falska märgstrålarna framträder mindre tydligt hos
gråalen. Libriformcellsväggarna är tjockare hos gråalen än hos klibbalen
och hos gråalen förekommer vedparenkym diffust mellan cellerna
(Thunell och Perem, 1952).
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3.7 Rödbok (Fagus sylvatica)
Beech (eng), Rotbuche (ty)

3.7.1 Trädslagsbeskrivning
Rödbok som i vanligt tal kallas för bok finns främst i södra Sverige.
Främst i Skåne och Blekinge bildar boken rena bestånd. Nordgränsen går i
norra Småland och Västergötland (Boutelje och Rydell, 1995). Rödboken
är inte släkt med avenbok (Carpinus betulus). Virkesförrådet av bok i
Sverige är cirka 19 milj. m3sk (Skogsstyrelsen, 2006). Lövsågverken i
Götaland och södra Svealand är de huvudsakliga tillverkarna av sågad
bok. Medelhöjd på rödbokens stammar är, beroende på bonitet, 17 till 30
meter. Stamhöjder på upp till 45 meter kan förekomma. Barken är grå,
tunn och slät. Barken på äldre träd kan bli vitaktigt gråfläckig. Rödboken
blir i slutna bestånd rakstammig med hög krona, medan den fritt växande
boken får en kraftigare krona, Figur 51.

Figur 51.

Bestånd av bok utanför Teleborgs slott i Växjö.

Rödboken trivs bäst på näringsrika moräner i sluttande terräng men kan
växa på alla typer av mark. Bokens ved är vitgul till brunröd. Boken har
ingen egentlig kärnved, men äldre träd bildar ofta en så kallad rödkärna.
Rödkärnan kan ha sitt ursprung i frostskador från kalla vintrar och har ofta
en oregelbunden form (Dahlgren m fl, 1999). Årsringarna är tydliga och
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kan urskiljas utan förstoring. De homogena och breda märgstrålarna är lätt
synliga. På tangentialsnittet syns märgstrålarna som cirka 2 mm långa
mörka streck och på radialsnittet som mörka, tättliggande, lätt glänsande
fält eller prickar, Figur 52.

Figur 52.

Tangentiellt snitt av rödbok med dess karakteristiska märgstrålar.

Virket är inte beständigt mot röta och insekter, men bok utan rödkärna är
lätt att impregnera. Virket kan basas och får då en mer rödaktig ton.
Bokvirke har ett bra motstånd mot nötning, samt är lätt att klyva, bearbeta
och ytbehandla. Bokvirke används inom:
•

möbelindustrin, som massivträ och faner,

•

massaindustrin,

•

golvindustrin.

Inom möbelindustrin används bokvirke ofta i form av böjträ p g a att det i
basad form är lätt att forma. Glasspinnar och hushållsartiklar tillverkas
ofta av bok eftersom boken inte suger till sig fett samt varken luktar eller
avger smak.
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3.7.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Boken är strökärlig med relativt många men små kärl som är jämnt
fördelade över årsringen, Figur 53. Kärlen är osynliga för blotta ögat.

Figur 53.

Tvärsnitt av bok med kärl och märgstrålar, (förstoring 50 gånger).

Kärlens tangentiella diameter i vårveden är 0,03–0,1 mm medan de i
sommarveden är 0,015–0,05 mm. Skiljeväggarna mellan kärlen är av två
slag; fullständigt upplösta, Figur 54, eller med gallerlik perforering
(främst i sommarveden), Figur 55. Kärlens längd är 0,3–0,6 mm och utgör
cirka 30 % av vedvolymen (Thunell och Perem, 1952).

60

Figur 54.

Radiellt snitt av bok. Kärl med fullständigt upplöst skiljevägg,
(förstoring 60 gånger).
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Figur 55.

Radiellt snitt av bok. Kärl med gallerlikperforerad skiljevägg, (förstoring
160 gånger).

Märgstrålarna förekommer som enskiktade eller flerskiktade, upp till 20
celler breda (Hather 2000) och utgör 25 % av vedvolymen, Figur 56 och
Figur 57.
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A

B

Figur 56.

Tangentiellt snitt av bok med enskiktade märgstrålar, (A) och
flerskiktade märgstrålar, (B), (förstoring 80 gånger).
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Figur 57.

Radiellt snitt av bok med märgstråle i mitten, (förstoring 200 gånger).

Libriformcellerna hos bok är tjockväggiga och spetsiga, cirka 0,6–1,3 mm
långa och utgör 40 % av vedvolymen. Vedparenkym, som utgör cirka 5 %
av vedvolymen, förekommer diffust mellan libriformcellerna (Thunell och
Perem, 1952).
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3.8 Ek (Quercus spp.)
Oak (eng), Eiche (ty)

3.8.1 Trädslagsfakta
I Sverige finns två arter av vildväxande ek. Skogseken (Quercus robur) är
den vanligast förekommande och kallas även sommarek, stjälkek eller
vanlig ek. Den andra arten är bergek (Quercus petraea) som även kallas
vinterek eller druvek. Skogsekens utbredningsområde, är från södra
Sverige upp till den biologiska norrlandsgränsen. Bergeken växer främst
längs kusterna i södra och västra Sverige och sträcker sig upp till
Bohuslän och Småland (Boutelje och Rydell, 1995). Ektillgångarna i
Sveriga är cirka 26 milj. m3sk (Skogsstyrelsen, 2006) och gäller både
skogs- och bergek tillsammans. Flera lövsågverk i södra Sverige sågar ek
men kvaliteten kan vara ojämn beroende på växtplats. Eken kan bli 30
meter hög i Sverige (45 meter på kontinenten). Skogseken blir normalt
större i Sverige än bergeken, Figur 58.

Figur 58.

Skogsek från Grantinge i Skåne av så kallad sparbankstyp.

Bergekens knoppar är smalare och spetsigare än skogsekens. De två
arterna åtskiljs lättast genom att ollonen hos skogsek sitter på långa
stjälkar, medan de hos bergeken sitter som en druvklase. Ekskogar kräver
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djup, näringsrik, lerblandad jord med god tillgång till vatten. Ek i
förhållande till andra svenska träslag är tungt, hårt och måttligt formstabilt
vid fuktförändringar. Kärnveden är mörkare än splintveden och om virket
utsätts för fukt eller väta under en längre tid svartnar det, Figur 59. Järn
korroderas lätt i kontakt med ek. Ek i sin tur mörkfärgas av ammoniak
(Boutelje och Rydell, 1995). Eken är ett av våra mest beständiga träslag
och ekkärnan är mycket motståndskraftig mot röta, även i fuktiga miljöer.
Detta gör att eken är lämplig att använda utomhus.

Figur 59.

Virkesstycke av ek, tangentiellt snitt.

Skogsekens och bergekens virke är svåra att skilja åt. Splintveden är gulvit
och relativt smal och skiljer sig i färg mot kärnveden som är gråbrun.
Virkesegenskaperna är likvärdiga och arterna åtskiljs inte i handeln.
Ekvirke används framförallt i:
•

möbelindustrin, som massivträ och faner,

•

golvindustrin.

Sämre kvaliteter används till lastpallar och bränsle. Ek som innehåller tyll
används till lagringsfat för rusningsdrycker (Kollmann m fl, 1984).
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3.8.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Skogsek och bergek är mikroskopiskt svår att skilja åt. Ek är ett
ringkärligt träslag där grova kärl finns som band i årsringarnas vårved,
Figur 60. I sommarveden är mindre kärl samlade i radiellt riktade fält.

Figur 60.

Tvärsnitt av ek med stora kärl i vårveden och små radiellt placerade kärl
i sommarveden, (förstoring 20 gånger).

På det tangentiella snittet kan mörka märgstrålar ses, Figur 61. På det
radiella snittet framträder de som ljusare band eller fält. Märgstrålarna är
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homogena, det vill säga endast liggande celler förekommer. Märgstrålarna
förekommer som flerskiktade (ofta över 20 celler i bredd) eller enskiktade
och utgör cirka 20 % av vedvolymen.

Figur 61.

Tangentiellt snitt av ek med flera enskiktade märgstrålar, (förstoring 130
gånger).

Kärlens skiljeväggar är fullständigt upplösta med enkel perforering. I
vårveden har de en diameter på 0,1–0,4 mm och i sommarveden 0,01–0,05
mm. Kärlens längd är 0,1–0,4 mm och de utgör 20–25 % av vedvolymen.
I Figur 62 och Figur 63 syns tyll tydligt i kärlen. Tyll finns endast i
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vårveden hos ek (Hather, 2000). I lövvedens kärna avsöndras också
gummiliknande safter och garvämnen. Trakeider förekommer i omedelbar
anslutning till kärl.

Figur 62.

Kärl med tyll, Radiellt snitt av ek, (förstoring 100 gånger).
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Figur 63.

Kärl med tyll. Tvärsnitt av ek, (förstoring 160 gånger).

Parenkymcellerna är tunnväggiga och vedparenkym förekommer rikligt i
oregelbundna, tangentiella enradiga band men också diffust. De utgör
cirka 5 % av vedvolymen. Libriformcellerna är tjockväggiga, cirka 0,6–
1,6 mm långa och utgör 40–60 % av vedvolymen (Thunell och Perem,
1952).
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3.9 Ask (Fraxinus excelsior)
Ash (eng), Esche (ty)

3.9.1 Trädslagsbeskrivning
I Sverige sträcker sig asken från södra Sverige upp till Värmland och
Hälsingland, men den är vanligast i Skåne och Skaraborgs län. 3,9 milj.
m3sk ask finns i Sverige (Skogsstyrelsen, 2006). Flera lövsågverk i södra
Sverige sågar ask. Ask kan nå en höjd av 25–30 meter. Kronan är öppen
och välvd och speciellt de yttersta grenarna är uppåtriktade, Figur 64.
Barken är slät, ljusgrå till olivgrön och med åldern bildas en skorpbark
med djupa sprickor. Knopparna är svarta och de unga skotten är
karakteristiskt glatta, ljusgrå och platta mot spetsen. Asken kräver mycket
bördig, kalkhaltig och lerblandad jord. Den kräver även god tillgång till
rörligt markvatten vilket gör att den trivs bra i sluttningar.

Figur 64.

En majestätisk ask (Anon, 2006).
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Askvirket är tungt, hårt och segt i förhållande till de andra svenska
träslagen. Träslaget är ljust, splintveden är gulvit och bred och kärnan är
ofta brunfärgad, Figur 65. Askvirket måste hållas torrt eftersom det ruttnar
lätt och är därför obehandlat inte lämpligt för utomhusanvändning.
Årsringarna är breda och syns tydligt. Märgstrålarna är inte synliga utan
förstoring (Thunell och Perem, 1952).

Figur 65.

Virkesstycke av ask med tydlig kärna.

Vanliga användningsområden för ask är:
•

massivträ och faner till möbler,

•

golv.

Verktygsskaft och sportredskap tillverkas ofta av ask. Tidigare var ask
vanligt inom bilindustrin. Exempelvis var träribborna i lastrummet på
Volvo Duett gjorda av ask (Saarman, 1992).
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3.9.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Asken är ett ringkärligt träslag med grova kärl samlade i vårveden och
små och spridda kärl i höstveden, Figur 66. Kärlen i vårveden förekommer
isolerade eller parvis. Upp till fyraradiga zoner av kärl bildas vid
årsringsgränsen. Sommarvedskärlen är tjockväggiga och förekommer
isolerade eller i små grupper.

Figur 66.

Tvärsnitt av ask med stora kärl i vårveden och små spridda kärl i
sommarveden, (förstoring 16 gånger).

Tangentiell diameter för vårvedskärlen är 0,15–0,20 mm, Figur 67 och för
sommarvedskärlen 0,03–0,08 mm, Figur 68. Kärlens längd varierar mellan
0,15 och 0,25 mm och utgör beroende på vårvedsprocenten, 5–30 % av
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vedvolymen. Skiljeväggarna hos kärlen är fullständigt upplösta (Thunell
och Perem, 1952).

Figur 67.

Tvärsnitt av ask med vårvedskärl, (förstoring 50 gånger).

Figur 68.

Tvärsnitt av ask med sommarvedskärl, (förstoring 50 gånger).

Vedparenkym förekommer vasicentriskt, d v s parenkymceller bildar en
mer eller mindre cirkelrund platta omkring kärlen, och diffust vid
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årsringsgränsen. Parenkymet utgör cirka 10 % av vedvolymen.
Libriformcellerna som utgör 50–70 % av vedvolymen är tjockväggiga och
0,5–1,8 mm långa (Thunell och Perem, 1952).
De homogena märgstrålarna är normalt 2–5-skiktade och 8–15 celler
höga, Figur 69 och Figur 70. De utgör cirka 15 % av vedvolymen.

A
B

C

Figur 69.

Tangentiellt snitt hos ask. Kärl med skiljevägg, (A), paratrakealt
parenkym, (B), och olika märgstrålar (C), (förstoring 160 gånger).
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Figur 70.

Radiellt snitt hos ask med märgstråle, (förstoring 160 gånger).
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3.10 Lönn (Acer platanoides)
Maple (eng), Ahorn (ty)

3.10.1 Trädslagsfakta
Lönnen förekommer vild framförallt i sydligaste Sverige, men i varma
lägen till exempel i bergsbranter i söderläge kan den hittas upp till norra
Värmland och Dalarna och i kustlandet till Ångermanland. I Sverige finns
cirka 1 milj. m3sk lönn och några lövsågverk i södra Sverige sågar lönn
(Dahlgren m fl, 1999). Lönnen bildar när den står för sig själv en tät lövrik
krona med ett ganska oregelbundet och krokigt grenverk, Figur 71. I
slutna bestånd kan raka stammar bildas med en stor andel kvistfri stam.
Hos unga träd är barken slät, men spricker med åldern i stammens
längdriktning. Barkens färg kan variera från gråbrun till nästan svart.
Årsskotten är i början rödbruna och blir sedan ljusbruna och knopparna är
rödaktiga.

Figur 71.

Fristående lönn från Grantinge i Skåne.

Lönnen kräver näringsrik mullmark med god tillgång till vatten och
återfinns i lövblandskogar men bildar inga egna bestånd. Lönnvirket är
medeltungt, hårt och elastiskt vilket gör det lätt att bearbeta men svårt att
klyva. Virket sväller och krymper måttligt. Veden är gulvit och tydlig
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kärna saknas, Figur 72. Den inre veden är ehuru ofta något mörkare och
rödaktig. Varken splint- eller kärnveden är beständig mot röta och i fuktigt
tillstånd missfärgas det lätt av svampar. Både årsringarna och
märgstrålarna är synliga för blotta ögat (Saarman, 1992).

Figur 72.

Virkesstycke av lönn.

Lönn används inom:
•

möbelindustrin, som massivträ och faner för finare möbler,

•

golvindustrin,

•

slöjdhantverk.

Lönn används också till blockflöjtar och stråkinstrument, till exempel
fiolbottnar.

3.10.2 Makro- och mikroskopiska egenskaper
Lönnen är ströporigt och kärlen är jämnt fördelade över årsringen, men är
inte synliga utan förstoring. Kärlen är relativt små och korta och
förekommer isolerade eller i grupper om 2–5 stycken. Skiljeväggarna är
fullständigt upplösta. Märgstrålarna är 1–6-skiktade, homogena och kan
vara upp till 70 cellrader höga (Hather, 2000). Libriformcellerna är relativt
tjockväggiga och vedparenkym finns mellan fibrerna.

78

79

4 Rangordning av fysikaliska egenskaper
Värdena som används vid rangordningen av de fysikaliska egenskaperna
är hämtade från Tabell 5 i Bilaga 1. De fysikaliska egenskaperna är mätta
vid 12–15 % fuktkvot. Beteckningarna (//) och (┴) betyder parallellt med
fibern respektive vinkelrätt mot fibern. Avstånden mellan träslagen i
figurerna är inte skalenliga utan visar bara en inbördes ordning.

4.1 Densitet
Figur 73 visar de undersökta träslagens densitet vid 12–15 % fuktkvot.
Granen är det träslaget som har lägst densitet, cirka 440 kg/m3, Träslaget
med den högsta densiteten är ek, cirka 725 kg/m3.
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Figur 73.
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Rangordning av trädens densitet.

4.2 Hållfasthet
4.2.1 Draghållfasthet
Vid rangordningen av draghållfastheten (//)-fibern har gran den lägsta
draghållfastheten (88 MPa), medan ask har den högsta draghållfastheten
(165 MPa), Figur 74. För en kunde inget värde finnas.
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Rangordning av trädens draghållfasthet (//)-fibern.
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Träslaget som har det lägsta värdet på hållfastheten (┴)-fibern är en (1,7
MPa). Rödbok, björk och ask har samma hållfasthet (7 MPa), Figur 75.
en

al

gran

lönn

ek

asp

tall

ask björk rödbok

1
Figur 75.

7
MPa

Rangordning av trädens draghållfasthet (┴)-fibern.

4.2.2 Tryckhållfasthet
I Figur 76 uppvisar gran den lägsta tryckhållfastheten (//)-fibern (39,5
MPa) och eken den högsta (59 MPa).
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Figur 76.
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Rangordning av trädens tryckhållfasthet (//)-fibern.

I litteraturen återfanns endast värden för fem träslag för tryckhållfasthet
(┴)-fibern. Därmed anses en rangordning av träslagen ej relevant.

4.2.3 Böjhållfasthet
Gran uppvisar det lägsta böjhållfasthetsvärdet (75 MPa) och björk det
högsta böjhållfasthetsvärdet (115 MPa), Figur 77.
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Rangordning av trädens böjhållfasthet.
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4.2.4 Skjuvhållfasthet
En har den lägsta skjuvhållfastheten (5,5 MPa) och ask har den högsta
skjuvhållfastheten (15 MPa), Figur 78.
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Figur 78.

Rangordning av trädens skjuvhållfasthet.

4.2.5 Slaghållfasthet
Beträffande slaghållfastheten har asp det lägsta värdet (35 kJ/m2) och
björk och rödbok det högsta (100 kJ/m2), Figur 79. Värden för en saknas.
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Rangordning av trädens slaghållfasthet.

4.2.6 Elasticitetsmodul
Enens elasticitetsmodul på 7000 MPa är den lägsta och björkens
elasticitetsmodul på 14000 MPa är den högsta vid mätning (//)-fibern,
Figur 80.
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Rangordning av trädens elasticitetsmodul (//)-fibern.

I litteraturen återfanns endast elasticitetsmodulsvärden (┴)-fibern för sex
träslag. Därmed anses en rangordning av träslagen vara irrelevant.
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4.3 Hårdhet
4.3.1 Brinell-metoden
Gran är mjukast parallellt fibern (3,2) och rödbok är hårdast (7,2) enligt
Brinellmetoden, Figur 81.
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Figur 81.

Rangordning av trädens Brinell-hårdhet (//)-fibern.

Tvärs fibern är gran mjukast (1,2) och ek hårdast (3,8) enligt
Brinellmetoden, Figur 82.
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Figur 82.

Rangordning av trädens Brinell-hårdhet (┴)-fibern.

4.3.2 Janka-metoden
Hårdhetsmätning enligt Janka-metoden (//)-fibern ger lägsta värde för gran
(280) och högsta värde för rödbok (805), Figur 83.
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Rangordning av trädens Janka-hårdhet (//)-fibern.
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Vid en sammanställning av värden för hårdheten (┴)-fibern enligt Jankametoden, uppvisar gran det lägsta värdet (195) och rödbok det högsta
värdet (620), Figur 84.
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Rangordning av trädens Janka-hårdhet (┴)-fibern.

4.4 Krympning
Aspens radiella krympningstal på 3,8 % är det lägsta och björk har det
högsta på 5,3 %, Figur 85. Enens värde saknas.
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Rangordning av trädens radiella krympning.

Ask är det träslag som har minst krympning tangentiellt (6,9 %). Träslaget
med den största tangentiella krympningen är rödbok (10,9 %), Figur 86.
Enens värde saknas.
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Rangordning av trädens tangentiella krympning.
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Ask har den minsta longitudinella krympningen (0,2 %) och björk den
största longitudinella krympningen (0,6 %), Figur 87. Enens värde saknas.
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Rangordning av trädens krympning, longitudinellt.

Vid en rangordning efter volymkrympningstal har ask (11,1 %) den minsta
krympningen och rödbok den största krympningen (17,5 %) från rått till
absolut torrt virke, Figur 88.
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Rangordning av trädens volymkrympning.
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5 Jämförelse av fysikaliska egenskaper
Nedan följer en jämförelse av granens, ekens och björkens fysikaliska
egenskaper och dess skillnader utifrån träslagens anatomiska uppbyggnad.
Lövträd är uppbyggda av ett större antal celltyper än barrved, vilket bland
annat leder till att de olika träslagens egenskaper blir olika.
För gran är andelen sommarved som består av tjockväggiga celler relativt
konstant varje år, medan den tunnväggiga vårveden varierar med
tillväxten. Detta medför att snabb och hög tillväxt, beroende på skötsel,
klimat och markens bördighet m m, resulterar i större andel vårved och
därmed lägre densitet.
Hos de ringkärliga lövträden, till exempel ek, är andelen vårved ungefär
densamma varje år medan den fiberrika och täta sommarvedens bredd
beror på hur stor tillväxten är. Mycket stora kärl är koncentrerade till
vårveden, medan sommarveden endast innehåller mindre kärl. Eftersom
sommarveden innehåller mindre kärl, innebär högre tillväxt kompaktare
ved med högre densitet.
För de strökärliga lövträden, till exempel björk, är ungefär lika stora kärl
jämnt fördelade över hela tvärsnittsytan. Det betyder att densiteten är
tämligen oberoende av hur tillväxten förändras.
Granen har den lägsta densiteten av de studerade träslagen, se kapitel 4.
Granen har också den minsta volymkrympningen. Generellt sätt kan det
sägas att tyngre trä krymper mer än lättare och att sommarved krymper
mer än vårved eftersom sommarveden har högre andel cellvägg.
I allmänhet råder sambandet att högre densitet ger bättre
hållfasthetsegenskaper. Ved med alltför täta årsringar, så kallad
hungerved, har dåliga hållfasthetsegenskaper trots sina täta årsringar.
Cellerna i hungerveden är tunnväggiga vilket ger veden en låg densitet
(Håkansson, 2000). Andra avvikelser från densitetsresonemanget som kan
upptäckas men som med den tillgängliga litteraturen inte fullständigt kan
förklaras är:
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•

Böj- och draghållfasten samt elasticitetsmodul är högre hos björk
än hos ek, trots att eken har högre densitet.

•

Slaghållfastheten (segheten) är högre hos björk än hos ek trots
björkens lägre densitet.

De högre värdena för böj- och draghålllfastheten samt elasticitetsmodueln
hos björken kan troligen förklaras med att björken tillhör de strökärliga
lövträslagen och har därmed hålrummen i veden jämnt fördelat över
årsringen. Eken har starkare (sommarveden) och svagare (vårveden)
partier som gör den mindre homogen, vilket medför att den totala
hållfastheten blir lägre.
Den högre slaghållfastheten hos björk kan förklaras med att björk är ett
splintträd och inte bildar kärnved. En sammanställning av den tillgängliga
litteraturen ger att slaghållfastheten minskar vid kärnvedsbildning.
Slaghållfastheten stiger även med ökande fuktkvot och minskar med
tilltagande densitet (Saarman, 1992).
Vid ökande årsringsbredd ökar granens permeabilitet medan björkens
minskar. Granens ökande permeabilitet beror på att ökande årsringsbredd
innebär stor andel vårvedsfiber med stor andel hålrum. Tilläggas kan
också, att björkens ved är cirka 1000 gånger mer permeabel än granens
splintved.

87

6 Referenser
6.1 Tryckta källor
Andersson M. 1996. Aptering och virkeskännedom. Sveriges
lantbruksuniversitet, Garpenberg. ISBN 91-576-5023-3.
Bergman L B, Fransson B, Thörnqvist T. 1997. Rätt kvalitet och
dimension hos byggnadsvirke. Högskolan i Växjö – Matematik,
Naturvetenskap och teknik. Rapport Nr 5. ISBN 91-7636-156-X.
Bosshard H H. 1974. Holzkunde Band 1 – Mikroskopie und Makroskopie
des Holzes. Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart.
Boutelje J B, Rydell R. 1995. Träfakta – 44 träslag i ord och bild.
Publikation nr: 8604028. Trätek, Stockholm. ISBN 91-88170-21-7.
Core H A, Côté W A, Day A C. 1976. Wood – Structure and
identification. Syracuse University press. ISBN 0815650434.
Dahlgren T, Wistrand S, Wiström M. 1999. Nordiska Träd och Träslag.
Arkitektur Förlag AB, Stockholm. ISBN 91-972366-9-1.
Dinwoodie J M. 1981. Timber its nature and behaviour. Van Nostrand
Reinhold Company Ltd., Wokingham, Berkshire. ISBN 0-442-30445-5.
Enström J. 1996. Grundbok för skogsbrukare. Skogsstyrelsen, Jönköping.
ISBN 91-88462-28-5.
Hather J G. 2000. The Indentification of the Northern European Woods.
Archetype Publications Ltd., London. ISBN 1-873132-47-6.
Hjort R. 1989. Våra skogsträd. Skogsstyrelsen, Jönköping. ISBN 9185748-78-1.
Hoadley R B. 1990. Identifying wood – Accurate results with simple tools.
The Taunton press Inc., Newton, Connecticut. ISBN 0-942391-04-7.

88

Håkansson M. 2000. Skogsencyklopedin. Sveriges Skogsvårdsförbund,
Stockholm. ISBN 91-7646-041-X.
Johnson H. 1975. Träd från hela världen. Generalstabens litografiska
anstalts förlag, Stockholm. ISBN 91-7058-008-1.
Kollmann F F P, Côté, Jr. W A. 1984. Principles of Wood Science and
Technology. Springer-Verlag, Berlin. ISBN 3-540-04297-0.
Lundmark J-E. 1986. Skogsmarkens ekologi – ståndortsanpassat
skogsbruk, del 1 - Grunder. Skogsstyrelsen, Jönköping. ISBN 91-8574850-1.
Nylinder M, Lundström H, Fryk H. 2003. Skador och fel på tall- och
grantimmer. Institutionen för skogens produkter och marknader. Sveriges
lantbruksuniversitet, Uppsala. ISBN 91-576-5968-0.
Rydell Å, Bergström M. 2002. Beständighet hos svenskt barrvirke vid
applikationer ovan mark. Växjö universitet, avdelningen för skog- och
träteknik, Växjö. Rapport nr 2. ISBN 91-7636-360-0.
Saarman E. 1992. Träkunskap. Sveriges Skogsindustriförbund, Markaryd.
ISBN 91-7322-726-9.
Schweingruber F H. 1988. Tree rings – Basics and applications of
dendrochronology. D. Reidel publishing company, Dordrecht, Holland.
ISBN 9027724458.
Thörnqvist T, 1983. Kompendium i vedens byggnad och kemiska
egenskaper. Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för
virkeslära.
Thörnqvist T, 1986 . Kompendium i vedens byggnad. Sveriges
Lantbruksuniversitet, Uppsala.
Thörnqvist T (red.), 1987. Vedegenskaper och mikrobiella angrepp i och
på byggnadsvirke. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. Rapport
R10. ISBN 91-540-4690-4.

89

Thunell B, Perem E. 1952. Svenskt trä. Strömbergs, Stockholm.
Thunell B. 1974. Trä, dess byggnad och felaktigheter.
Byggstandardiseringen, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Zabel R A, Morrell J J. 1992. Wood microbiology – Decay and its
prevention. Academic Press Inc., San Diego, California. ISBN 0-12775210-2.
Zobel B J, Sprague J R. 1998. Juvenile Wood in Forest Trees. SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg. ISBN 3-540-64032-0

6.2 Elektroniska källor
Anderberg A-L, 2006. Den virtuella floran. Hämtad 2006-11-13.
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/popul/poputre.html
Anon, 2006. Kristdemokraternas hemsida. Hämtad 2006-11-13.
http://www.rs.kristdemokraterna.se/Bilder/Ask.jpg
Een G, 2006. Den virtuella floran. Hämtad 2006-11-13.
http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/cupressa/junip/junicom1.jpg
Skogsstyrelsen. 2006. Skogsstyrelsens hemsida. Hämtad 2006-11-29.
http://www.svo.se/minskog/Templates/EPFileListing.asp?id
=16863
Skogsindustrierna. 2006. Träguidens hemsida. Hämtad 2006-11-13.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx
?id=1055

90

Bilagor
Tabell 5.

Fysikaliska egenskaper hos de i rapporten undersökta träslagen.
Densitet
1)
(kg/m3)

Draghållfasthet
(MPa)
(//)

(┴)

Tryckhållfast
het (MPa)
(//)

Böjhållfasthet
(MPa)

(┴)

Hållfasthetsegenskaper vid 12–15 % fuktkvot
SkjuvhållSlaghållElasticitetsmodul
fasthet
fasthet
(MPa)
2
(MPa)
(kJ/m )
(//)
(┴)

Hårdhet enligt
Brinell

Hårdhet enligt
Janka

(//)

(//)

(┴)

(┴)

Krympning 2)

R

T

L

V

Gran

435

88

3,3

39,5

6,0

75

9,4

50

10650

350

3,2

1,2

280

195

3,9

8,3

0,3

12,0

Tall

505

104

5,0

46,0

7,5

86

10,0

70

11000

460

4,0

1,9

300

250

4,0

7,7

0,4

12,4

Asp

515

110

4,1

44,5

–

78

8,0

35

12250

–

3,7

1,7

340

260

3,8

9,1

0,5

13,8

Al

520

92

2,0

45,5

–

86

8,3

55

10500

–

3,7

1,4

370

215

4,5

9,5

0,4

14,3

En

580

–

1,7

46,0

–

93

5,5

–

7000

–

3,5

1,6

410

445

–

–

–

13,0

Lönn

605

91

4

51

–

106

9,0

65

10350

–

6,2

3,0

710

520

4,0

8,4

0,5

12,6

Björk

650

137

7,0

57,0

–

115

12,0

100

14000

800

6,2

2,5

460

420

5,3

7,8

0,6

14,2

Ask

675

165

7

48

11,0

100

15,0

70

10850

1100

6,5

3,6

760

505

4,4

6,9

0,2

11,1

Rödbok

695

135

7,0

54,0

9,5

111

8,0

100

13000

1500

7,2

3,4

805

620

4,9

10,9

0,3

17,5

Ek

725

90

4,0

59,0

11,0

95

12,5

68

11500

1000

6,5

3,8

703

450

4,5

8,9

0,4

14,1

1) Densitet vid fuktkvot mellan 12 % och 15 %
2) Krympning vid fuktkvotsändring från 30 % till 0 %
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