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Abstract
Durability tests of wood materials related to constructions
in Björnlandet National Park
The aim of the present study, primarily initiated by the Swedish Environmental Agency,
is to study the durability of different wood materials related to and used in constructions
in Björnlandet National Park in northern Sweden (63°97´N, 18°05´E), completed during
2014 and 2015. Of particular interest is to determine the durability properties in a
scientific way of local materials used, such as mountain-grown Norway spruce and
locally grown Scots pine and larch. The effect on the performance of charring and
superficial wood-tar treatment is also studied.
The study consists of a laboratory test according to ENV 807, a field trial according to EN
252 and a service trial on-site in the national park, including constructions such as loadbearing piles, ramps, foot-bridges and platforms. Results from the tests according to
ENV 807 and EN 252 as well as the initial inspection of the constructions and
components of different materials are presented in this report.
During the initial inspection of the constructions on site, then in use for 1-2 years, no
decay was found besides a small initial attack on one single pile of larch.
The accelerated tests in laboratory and field have provided interesting information on
the durability properties of the different materials and the ranking between them from a
durability point of view which can be concluded as follows:
•

The local materials show moderate durability with marginal differences between
the materials, with the exception of the spruce materials which show lower
durability, comparable to the durability of pine sapwood.

•

Heartwood of locally grown pine and larch show basically equal durability
properties.

•

Slow-grown wood will not enhance the durability properties.

•

Superficial treatment with wood-tar contributes so far to a somewhat increased
durability. However, the primary positive effect is most certainly owing to the
smell and appearance of wood treated with wood-tar, which in certain
environments contributes to a positive perception. Charring does not add any
value from a durability point of view.

It is important that the results of the laboratory and field tests are interpreted with some
care and common sense. The relatively extensive decay achieved with all materials but
the preservative-treated wood does not necessarily mean that the constructions will be
subject to early decay. With respect to the geographical location of Björnlandet National
Park in the inland of northern Sweden, where the decay hazard in general is moderate,
the local materials can thus be expected to have a reasonably long service.
However, results from the tests indicate that efforts to select local materials/use
”traditional” treatments most certainly will not result in longer service life than can be
achieved with corresponding materials commercially available.
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Finally, it is pointed out that:
•

Avoiding moisture traps by correct design of components and constructions is
vital for the service life when “traditional” local materials and treatments are
used.

•

Preservative treatment will in general give critical wooden constructions a longer
service life. The use of untreated wood involves more uncertainty with expected
service life. Regular inspections and maintenance are therefore particularly
important for constructions critical to personal safety (e.g. foot bridges, ramps)
or infrastructure (e.g. bridges).

•

Urgent future objectives to complete are the inspections of the field trial until
remaining stakes have been exposed for five years, and to follow up the service
trial in Björnlandet National Park with inspections in 4-5 years, i.e. in 2022 or
2023 in order to confirm or reassess the preliminary conclusions.

Key words: Björnlandet National Park, field testing, laboratory testing, service trial,
wood tar, charring, local wood materials
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Förord
Initiativet till föreliggande studie kommer ursprungligen från Naturvårdsverket med
anledning av att det pågick ett entrébyggnadsprojekt i Björnlandets nationalpark i Åsele
kommun, länets intresse för material samt en kommande vägledning kring materialval.
Efter diskussioner med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE Research
Institutes of Sweden) i slutet av 2014 resulterade detta i att kontakt etablerades mellan
SP och Länsstyrelsen i Västerbotten, som hade ansvaret för entrébygget och till vilket en
betydande mängd trämaterial av lokalt ursprung och med kulturhistorisk förankring
användes. Entrén vid Angsjön bestående av ramper, plattformar och några mindre
byggnader bedömdes intressant för en systematisk uppföljning av utvalda
konstruktionsdelar på plats (”service trial”), med avseende på biologiska angrepp under
en längre tid, kombinerat med accelererade laboratorieprovningar och fältprovningar av
samma material.
Arbetet med studien har utförts under 2014-2017 av Jöran Jermer (projektledare), Pia
Larsson Brelid och Stig Bardage, samtliga RISE, samt Tomas Staafjord, Nationalparksoch naturreservatsförvaltare vid Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Stockholm, Göteborg, Umeå och Kalmar i december 2018

Författarna
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Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie, som ursprungligen initierats av Naturvårdsverket, är att
studera beständigheten mot röta för olika trämaterial, som använts vid utbyggnad av
ramper och gångbroar under 2014-2015 i Björnlandets nationalpark i Västerbotten. Av
särskilt intresse är att på ett vetenskapligt sätt bestämma beständighetsegenskaperna för
lokala material som t ex tätvuxen, fjällnära gran samt vilken inverkan behandlingar
genom kolning och trätjära har på beständigheten.
Studien består av laboratorie- och fältprovningar enligt ENV 807 respektive EN 252
samt en uppföljning på plats i nationalparken av utvalda material som används i
konstruktionerna. I denna rapport redovisas resultat från provningen enligt ENV 807,
resultat från två års fältprovning enligt EN 252 samt status vid en inledande besiktning
hos de material som avses följas upp i nationalparken.
Vid den inledande besiktningen av materialen i konstruktionerna vid entré Angsjö, som
då var nyuppförda och i bruk under endast 1-2 år, noterades inga rötangrepp, bortsett
från ett mycket litet, begynnande angrepp på en enda påle av lärk.
De accelererade provningarna i laboratorium och fält har gett värdefull information om
de olika materialens beständighetsegenskaper och rankning i förhållande till varandra,
vilket kan sammanfattas som följer:
•

De lokalt framtagna materialen uppvisar måttlig motståndskraft mot rötangrepp
med marginella skillnader mellan materialen, men undantag för material av
gran, som uppvisar klart sämre beständighet än övriga material och vars
beständighet kan jämföras med splintved hos furu.

•

Kärnved av lokalt framtagen furu och lärk uppvisar praktiskt taget samma
beständighetsegenskaper.

•

Tätvuxet virke innebär inte förbättrade beständighetsegenskaper.

•

Behandling med trätjära har hittills gett ett mycket litet bidrag till förbättring av
beständigheten, oavsett på vilket material behandlingen utförts. Kolning tillför
inte någon ytterligare positiv effekt mot röta. Tjärbehandling och kolning får
därför främst tillskrivas upplevelserelaterade sensoriska och estetiska värden.

Det är viktigt att resultaten från laboratorie- och fältprovningarna tolkas med en stor
portion av förnuft. De förhållandevis omfattande rötangrepp som erhållits med samtliga
material utom det tryckimpregnerade virket innebär naturligtvis inte att man
nödvändigtvis får tidiga rötangrepp i de olika konstruktionerna som byggts av
obehandlat trä. Med tanke på nationalparkens geografiska belägenhet i södra Lappland
kan de lokala materialen/behandlingarna förväntas klara sig under förhållandevis lång
tid utan att angripas av allvarliga rötskador.
Däremot pekar resultaten mot att ansträngningar för att välja ut särskilda material inte
kommer avspegla sig i en längre brukstid för dessa material än vad som kan uppnås med
motsvarande kommersiellt tillgängliga material. Genom uppföljande inspektioner
kommer man få bekräftat hur det verkligen förhåller sig. En första uppföljande
inspektion kan därför vara lämplig att göra om 4-5 år, dvs 2022-2023.
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Avslutningsvis betonas att:
•

Konstruktionstekniskt riktig utformning för att undvika fuktfällor av
konstruktioner och komponenter har en avgörande betydelse för brukstiden, då
”traditionella” material och behandlingar används.

•

En kemisk träskyddsbehandling innebär generellt en bättre säkerhet för att ge
kritiska träkonstruktioner en längre livslängd/brukstid. Användning av
obehandlat trä är förenat med större osäkerhet beträffande förväntad brukstid.
Regelbundna inspektioner och underhållsåtgärder är därför särskilt viktiga för
konstruktioner som är kritiska för personsäkerheten (ex broar, gångdäck,
ramper) eller infrastrukturen (ex broar).

Nyckelord: Björnlandets nationalpark, fältprovning, laboratorieprovning, service trial,
trätjära, kolning, lokala trämaterial
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1

Introduktion

Syftet med föreliggande studie är att på ett vetenskapligt, kontrollerat sätt utvärdera
beständigheten mot biologiska angrepp, framför allt röta, för olika trämaterial som
använts vid utbyggnad av ramper, plattformar, spänger med mera vid entré Angsjö i
Björnlandets nationalpark i Västerbotten. Studien ska ses som ett bidrag till
Naturvårdsverkets erfarenhetsuppbyggnad av alternativa metoder för träskyddsbehandling att använda även för byggande inom andra naturskyddade områden i
Sverige.
Av särskilt intresse är att dokumentera beständighetsegenskaperna hos trämaterial av
lokalt ursprung och använda med kulturhistorisk förankring, t ex tätvuxen, fjällnära gran
eller trä som behandlats genom kolning med eller utan efterföljande behandling med
trätjära, som erfarenhetsmässigt anses ge god beständighet, och jämföra dessa med
industriellt producerade material som tryckimpregnerat och kemiskt modifierat trä.
Erfarenheterna från kontakter med industri, byggsektorn och inte minst allmänheten är
att det finns ett stort intresse för jämförelser av beständigheten hos olika trämaterial.
Åsikterna när det gäller såväl beständigheten som ”miljövänligheten” hos ”traditionella”
skyddsbehandlingar, kärnved av senvuxen fura och lärk osv, nyare oprövade
behandlingar av kiseltyp och modifierat trä jämfört med tryckimpregnerat trä är starkt
polariserad. Tryckimpregnerat virke får ofta stämpeln ”giftvirke”, medan andra
behandlingar anses och ofta beskrivs som ”miljövänliga”.
Jämförande studier av beständigheten hos lokalt framtagna material saknas i stort sett.
Svenska Träskyddsinstitutet genomförde i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) en studie av beständigheten hos ”traditionella” och moderna bestrykningsmedel
samt industriellt impregnerat trä i början av 1990-talet (Nilsson 1993, Edlund m fl 1997).
SP har genomfört några mindre fältprovningar med stängselstolpar med kolad rotände
och tjärbehandling (Jermer m fl 2011, Jermer, Larsson Brelid 2016). Resultaten från
dessa studier visar att modernare, industriella träskyddsbehandlingar generellt har haft
en väsentligt bättre rötskyddsförmåga än de ”traditionella” materialen.
Genom den föreliggande studien kommer man att få en bättre uppfattning om hur de
olika materialen klarar sig mot rötangrepp och hur de skall rankas inbördes. Detta kan
på sikt ge inspel till kompletteringar av de guider för livslängdsdimensionering som
utarbetats inom det europeiska projektet WoodExter (Thelandersson m fl 2011) och det
nationella projektet WoodBuild (Isaksson m fl 2014).
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2

Björnlandets nationalpark

Björnlandets nationalpark (63°97´N, 18°05´E) ligger i Åsele kommun, Västerbottens län
i norra Sverige. Området är skyddat sedan 1991, och 2017 utökades nationalparken. En
återinvigning av nationalparken gjordes den 10 juni 2017.
Området ligger i mellanboreal zon inom Norrlands vågiga bergkulleterräng där tall,
Pinus sylvestris L. och gran, Picea abies är dominerande trädslag. Södra Lappland öster
om fjällen har ett utpräglat kontinentalt klimat, kalltempererat, med stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter och mellan natt och dag sommartid. Stora
höjdskillnader och exponering mot söder eller norr medför betydande variation i parkens
lokalklimat.
Årsmedelnederbörden i området är 600-700 mm (medelvärde 1961-1990) och den
effektiva, grundvattenbildande nederbörden (dvs nederbörd minskad med avdunstning)
är 300-400 mm/år. Årsmedeltemperaturen är 1-2 °C, och antalet dygn med snötäcke är
mellan 175 och 200 (medelvärde 1961-1990). Maximala snödjupet är 120-140 cm. Den
första höstfrosten inträffar normalt i början av september och den sista vårfrosten i
början av juni. Vegetationsperioden är 140-150 dagar (genomsnittligt antal dygn med
medeltemperatur över +5 °C, 1961-1990).

Figur 1. Några bilder från Björnlandets nationalpark. Bilden nederst till höger är från entré Angsjö vid
återinvigningen den 10 juni 2017.
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Figur 2. Nationalparkens logotype.

Nationalparkens skogar består till största delen av äldre och naturligt föryngrad tallskog.
De äldsta tallarna är över 500 år, men den största andelen träd föryngrades efter en
brand 1831. Tack vara frånvaron av brand därefter ökar andelen gran sannolikt
kontinuerligt i parken. I lågt liggande områden, fuktsänkor, bäckraviner och
nordsluttningar finns också granskog med en ålder uppemot 300 år. Dessa områden är i
mycket begränsad omfattning påverkade av brand. Det finns även blandskogar med en
hög andel lövträd.
Anläggningarna som ingår i föreliggande försök ligger i nationalparkens östra del.
Skogstypen på lokalen vid entré Angsjö övergår från torrare tallskog av lingonristyp med
lingon, Vaccinium vitis-idaea L., blåbär, V. myrtillus med bottenskikt av lavar, Cladónia
spp, mossor som väggmossa, Pleurózium schréberi och husmossa, Hylocómnium
splendens till fuktigare torvbildande starrfräkentyp med tuvull, Erióphorum vaginátum,
skvattram, Ledum palústre och vitmossor, Sphagnum spp. mot en mindre kallkälla och
Angsjön.

3

Material och metoder
Inledning

Användningen av material för anläggningar i Björnlandets nationalpark följer
Naturvårdsverkets strategiska och praktiska riktlinjer (Naturvårdsverket 2007, 2013).
Gällande den praktiska nivån gjordes först en analys och anpassning till lokala
förhållanden, ekonomi samt, inte minst, införandet av varumärket för Sveriges
nationalparker (Staafjord, 2014).
Under genomförandet av utvidgningen av nationalparken planerades och byggdes ett
stort antal anläggningar, rampsystem i entréerna Angsjö och Häggsjö, plattformar i
ramperna med timrade skyltställ, vägvisare, timmerkojor, utedass, servicehus,
gränsportal och rastplatser, där flera trämaterial och behandlingsmetoder användes.
Som följd av analysen och riktlinjer för entréer, identitet och nationalparkens karaktär
fick valet av träslag och behandling av virket betydelse för gestaltningen av alla
anläggningar:
•

Norrländsk furu med högsta tillgängliga andel kärnved (90 %) i spänger, ramper
och entrédäck.

•

I ett område med ovanligt spännande skogs- och brandhistorik, med många
synliga spår och tjärdoftande och kolade stubbar, gavs anledning att bestryka
med ”Roslagsmahogny”, dvs en blandning av dalbränd tjära, kokt linolja och
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balsamterpentin.
•

Vidare provas en metod med kolning av marknära virke. Markdelen av några av
de stolpar som bär upp rampen har kolats. Kolning används också som en
karakteristisk utformning av skyltställ, stolpar och gränsportal.

•

Tidigt i planeringen förslogs också att det vore intressant att använda lärk.
Fjällnära lärk har planterats på flera lokaler under 1950- och 60-talen i
Västerbottensfjällen, och lärk används därför som material för ett antal pålar
under rampen, bl a kring en kallkälla, till vägvisningsstolpar samt till rastplatsen i
entré Angsjö.

•

Förutom dessa ”kulturhistoriska” metoder så användes även tryckimpregnerat
virke i underliggande, bärande konstruktioner och pålar.

Studien är upplagd på följande sätt:
•

En inledande besiktning av utvalda konstruktionsdelar byggda av flera olika
material, se Tabell 1, på plats i nationalparken (service trial), med avsikten att
följa upp denna under en längre tidsperiod.

•

Provning av utvalda lokala material i laboratorium och fält (Borås) enligt
standardiserade förfaranden för att snabbt få en uppfattning om de olika
materialens motståndskraft mot röta.

I föreliggande rapport redovisas resultaten från den inledande besiktningen samt
laboratorie- och fältförsöken.

Studie av konstruktioner på plats i nationalparken
I denna del av studien ingår konstruktionsdelar och material enligt Tabell 1 och som
använts vid utbyggnaden av entré Angsjö under 2014-2015. Större delen av materialet
kommer från närområdet, men en del material har köpts in via bygghandeln, och några
material/komponenter har levererats av SP eller förmedlats via SP.
De flesta av de bärande pålarna under ramper och plattformar består av tryckimpregnerad furu NTR klass A. I den del av rampen som byggdes under 2015, dvs från
kallkällan och utåt dominerar pålar ytbehandlade med Organowood.
De lokala materialen, med eller utan särskild behandling, har använts från rampens
början och strax förbi kallkällan i ett antal från 2-3 stycken till ett tiotal av varje material.
Detta presenteras i Bilaga 1 och 2, där en schematisk placering samt fotografier av de
olika materialen med numrering enligt Tabell 1 visas. När det gäller pålarna av lärk från
Häggsjö och Boksjö förelåg en skillnad i fukthalt före behandling. Häggsjölärken var i
princip helt färsk, medan Boksjölärken avverkades på vintern samt lagrades och
användes i omgångar men som mest under 2015. Fälttorkad är därför en passande
beskrivning i sammanhanget.
Pålarna har en diameter på ca 140 mm. Under rampen står de placerade parvis med ca
1,8 m avstånd mellan pålparen. Anslutningen mot marken varierar; kolad fot i mark,
fastskruvad i block etc. Den del av pålarna som är ovan mark varierar mellan ca 20 och
ca 150 cm. Varje påle, som tillverkats av lokala material, är individuellt märkt med
sifferstansad järnplåt.
© RISE Research Institutes of Sweden
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För material som kolats och därefter i aktuella fall tjärbehandlats har kolningen utförts i
en brännkammare tillverkad av en gammal vattenkokare. Eldluckan har varit
ingångshålet för stolpen och ett motsvarande hål gjordes mitt emot på grund av längden
på stolparnas brända del. Kolningen/bränningen utfördes i ganska intensiv hetta under
kort tid. Bränndjupet/kolningen bedömdes till ca en centimeters djup.
Därefter har tjärbehandling genomförts på olika sätt, genom doppning i tjärbad eller
genom påstrykning. Vid doppning i tjärbad var behandlingstiderna olika beroende på om
materialet var ”torrt” eller ”färskt”, dvs ej nedtorkat till en fuktkvot runt ca 20 % före
behandling. Torrt virke behandlades i minst en vecka i tjärbad, medan det färska
behandlades i minst ett dygn.
Den tjära som användes var uppvärmd (60-90 °C), dalbränd, rå tjära från Rusksele vid
Vindelälven. Med rå menas att den var tagen direkt från tjärdalen; olagrad och osilad i
rått tillstånd. Det innebär att vattenhalten varierade. Då tjäran före behandlingen
blandades med rå, kallpressad linolja, innebar detta att mängden linolja kom att variera
mellan 30 och 50 %, beroende på tjärans konsistens, för att få bästa inträngning och göra
den lättbearbetad i samband med påstrykning.
Vid bestrykning av plankorna för gångdäck på ramp och plattformar lades plankorna
upp på en ställning och tjärades för hand med pensel. Detta moment rörde sig om flera
månaders tungt arbete som fick utföras av personal med skyddsmask. Efter tjärning
ströades plankorna för torkning.

Figur 3. Exempel på material enligt Tabell 1 som ingår i studien.
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Under sommaren 2018 påfördes ytterligare ett lager tjärolja (”Quick tjärolja Miljö" en
tjärolja med linolja) på rampens däck samt överliggaren på rampens räcke. Tjäroljan
hälldes direkt på träytan och borstades in med en mjuk borste.
Tabell 1. Provmaterial som ingår i studien på plats i Björnlandets nationalpark.
Konstruktionsdel

Trämaterial*

Påle under gångdäck

1. Furu/gran, torr, kolad och tjärad
i bad

2014

Dito

2. Furu, torr, kolad och tjärad i bad

2014

Dito
Liggande rundvirke under
gångdäck
Påle under gångdäck
Dito

3. Gran, färsk, tätvuxen, tjärad
genom påstrykning
4. Furu, färsk, tätvuxen, tjärad
genom påstrykning
5. Gran, färsk, tätvuxen, tjärad i
bad
6. Furu, torr, tjärad genom
påstrykning

Inbyggd år

2014
2014
2014
2014

Dito

7. Lärk, färsk, utan behandling

2014

Dito

8. Lärk, fälttorkad, fjällvuxen, kolad

2014

Dito
Dito
Dito
Dito

9. Lärk, fälttorkad, fjällvuxen, kolad
och tjärad i bad
10. Lärk, färsk resp fälttorkad,
tjärad i bad
11. Gran, färsk, tätvuxen, kolad och
tjärad i bad
14. Furu, ytbehandlad med
Organowood

Dito

15. Furu, modifierad med
furfurylalkohol

Dito

Furu, tryckimpregnerad
NTR klass A

Grundpålar vid vedförråd
vid Ansjö- och Svärmorskojorna

EcoPole, rörformiga pålar av
granfanér, obehandlade

Gångdäck och
plattformar
Gångdäck
Däck vid servicebyggnad
Ramp vid servicebyggnad

Furu med hög kärnvedsandel,
tjärad genom påstrykning, 63x125
mm
Furu, tryckimpregnerad med
Organowood, 63x125 mm
Sibirisk lärk, tjärad genom
påstrykning, 40x125 mm
Accoya, radiatatall från Nya
Zeeland kemiskt modifierad med
ättiksyraanhydrid, 50x160 mm

2014
2014
2014

Övrig information
Industriellt framtaget; inköpt
hos XL-Bygg i Umeå
Industriellt framtaget;
ursprung: Ångermanland
Ursprung: Björnlandets
nationalpark
Ursprung: Björnlandets
nationalpark
Ursprung: Björnlandets
nationalpark
Industriellt framtaget;
ursprung: Ångermanland
Ursprung: Västerbotten,
Häggsjö
Ursprung: Västerbotten,
Boksjö
Ursprung: Västerbotten,
Boksjö
Ursprung: Västerbotten,
Häggsjö, Boksjö
Ursprung: Björnlandets
nationalpark

2015
2015
2014, 2015
2015
2014, 2015
2015
2015
2015

Tillverkade 2006 för SP av
Kebony ASA i Norge. Därefter
lagrade utomhus hos SP före
leverans till Björnlandet.
Impregnering utförd av Fyrås
Trä och Impregnering
Tillverkade av EcoPole AB och
förmedlade via SP
Ursprung: Västerbottens
inland och levererat av
Martinssons, Bygdsiljum
Impregneringen utförd av
Organowood
Lärk från Sibirien levererad av
SP
Tillverkad av Accsys Plc i
Holland och levererad av SP

*Numrerade pålar är av lokala material samt några särskilt utvalda material för bygget av gångdäcket.
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Provningsmetoder
3.3.1

Översikt och framtagning av material

Provning av de lokala materialen från Västerbotten som använts i studien på plats har
genomförts i laboratorium och i fält enligt de europeiska provningsmetoderna ENV 807
(CEN, 2009) respektive EN 252 (CEN, 1989).
Syftet med dessa provningar är att förhållandevis snabbt få en uppfattning om de olika
materialens beständighetsegenskaper. Provningarna återspeglar ett slags ”värsta
tänkbara fall”, och resultaten kan därför inte direkt appliceras på konstruktionerna i
bruk. Däremot får man en uppfattning om hur man ska ranka de olika materialens
beständighet i förhållande till varandra. Exempelvis kan man få en uppfattning om det
förekommer några avgörande skillnader mellan industriellt framtaget material och det
lokalt framtagna samt mellan helt obehandlat material och material som behandlats på
olika sätt, t ex med trätjära, genom tryckimpregnering eller kemisk modifiering.
Prover av de lokala materialen framställdes genom Länsstyrelsens försorg vid Kjell
Norbergs snickeri i Åsele. Tjärbehandling med efterföljande kolning gjordes dock vid
RISE i Borås.

Figur 4. Tomas Staafjord kolar stavar för provning enligt EN 252.

För provningen enligt EN 252 inkluderades även två andra träslag, robinia/falsk akacia
(Robinia pseudoacacia) av ungerskt ursprung, samt Weymouth-tall (Pinus strobus) från
ett bestånd på norra Öland.
Som referenser i såväl ENV 807 som EN 252 användes stavar impregnerade med CCAreferensmedel enligt EN 252 (CCA = koppar, krom, arsenik), som har följande
sammansättning:
CuSO4 * 5H2O
K2Cr2O7
As2O5 * 2H2O

35,0 %
45,0 %
20,0 %

Som referenser i ENV 807-provningen användes ett CC-referensmedel (CC=koppar,
krom) samt provstavar impregnerade med ytterligare ett CCA-referensmedel med
sammansättningar enligt:
© RISE Research Institutes of Sweden
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CCA-referens
CuO
9,8 %
CrO3
27,6 %
As2O5
21,6 %
H2O
41,0 %

CC-referens
CuO
25,5 %
CuSO4
8,3 %
CrO3
66,2 %

En förteckning över samtliga ingående material i laboratorieprovning och fältprovning
visas i Tabell 2.
Tabell 2. Material som provats enligt ENV 807 och EN 252. Upptagningarna för referenserna baseras på
sammansättningarna enligt ovan.
Material

ENV 807

EN 252

Furu, kärnved, industriellt framtagen, tätvuxen

x

x

Furu, kärnved, lokal, tätvuxen

x

x

Furu, kärnved, industriellt framtagen, tätvuxen, tjärad

x

Furu, kärnved, industriellt framtagen, tätvuxen, ohyvlad,
tjärad

x

Furu, kärnved, lokal, tätvuxen, tjärad

x

Furu, kärnved, lokal, tätvuxen, kolad, tjärad

x

Gran, lokal, tätvuxen

x

x

Gran, lokal, tätvuxen, tjärad

x

Gran, lokal, tätvuxen, kolad, tjärad

x

Gran, fjällvuxen

x

Lärk, kärnved, fjällvuxen

x

Lärk, kärnved, fjällvuxen, tjärad
Lärk, kärnved, sibirisk

x
x

x

x

Robinia/falsk akacia, kärnved

x

Weymouth-tall, kärnved

x

Furu, splintved, kontroll

x

CCA referens EN 252, upptagning 2 kg/m3

x

CCA referens, 4 kg/m3

x

CCA referens EN 252, upptagning 9 kg/m3

x

CC referens EN 807, upptagning 9,7 kg/m3

x
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3.3.2

Laboratorieprovning enligt ENV 807

I denna provningsmetod exponeras stavar 5x10x100 mm tillverkade av de aktuella
provmaterialen för olika typer av osteril jord i plastlådor i ett bestämt klimat och under
en bestämd tid. I föreliggande provning valdes endast en typ av jord, nämligen
kompostjord, som är obligatorisk vid provning enligt ENV 807. Jordtypen innehåller
såväl mjukrötesvampar (soft rot) som bakterier och kvalster som vednedbrytande
organismer. Jorden är näringsrik med medelhög vattenhållningskapacitet (100-150 %)
och ett neutralt pH.
18 stavar av varje material/behandling utsattes till ca 75 mm djup för exponering i
jordlådan och fyra för ett s k korrektionstest. Detta innebär att dessa prover placeras i
steril jord för att på så sätt bestämma eventuell urlakning till jorden som inte beror på
biologisk nedbrytning.
Det impregnerade referensmaterialet lakades med vatten enligt EN 84 före provningen.
Alla provkroppar torkades i ugn vid 103 °C i 18 timmar och vägdes före exponering.
Lådan med prover exponerades vid 25 °C och 85 % relativ luftfuktighet. Sex provkroppar
av vardera slag togs upp efter 22, 32 respektive 46 veckors exponering och viktsförlusten
beräknades som ett medelvärde av de sex proverna. Eventuell urlakning till jord
korrigerades med hjälp av prover exponerade i steril jord.

Figur 5. Exponering av provstavar i jordlåda; provstavarna exponeras till 2/3 av sin längd.

3.3.3

Fältprovning enligt EN 252

Tio stavar 25x50x500 mm av varje material installerades i RISE försöksfält i Borås,
Figur 6, i början oktober 2015. Jorden i försöksfältet innehåller en blandning av
brunröta, vitröta och soft rot.
Stavarna inspekteras en gång per år, och omfattningen av rötangrepp bedöms enligt
skala i Tabell 3.
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Figur 6. T.v. Översiktsbild över RISE försöksfält i Borås. T.h. Stavar från Björnlandsprojektet installeras.
Tabell 3. Bedömningsgrader för rötangrepp enligt EN 252.
Bedömning

Rötindex

0

0

Helt frisk – inte ett spår av röta

1

25

Mycket lätt rötangrepp (böjhållfastheten opåverkad)

2

50

Måttligt rötangrepp

3

75

Kraftigt rötangrepp

4

100

Mycket kraftigt rötangrepp – staven utdömd (träet har förlorat sin
böjhållfasthet och kan lätt brytas av)

4

Beskrivning

Resultat
Konstruktioner på plats – inledande besiktning

En inledande, okulär besiktning av konstruktionerna uppförda under 2014-2015, med
undantag för pålarna av granfanér, gjordes av RISE 2016-10-11 med fokus på eventuella
angrepp av röta samt andra observationer av betydelse. Resultaten redovisas i Tabell 4,
och bedömningen har gjorts enligt skalan i Tabell 3.
Bortsett från ett litet, begynnande rötangrepp på en lärkpåle, observerades som förväntat
inga angrepp av röta på de besiktigade konstruktionsdelarna. Däremot förekom angrepp
av missfärgande svamp lite varstans på trä fritt exponerat för väder och vind.
Defibrering, eller fliskritning som det vanligen kallas, som observerades på de
Organowood-behandlade pålarna och däcksplankorna, innebär att fibrer lossnar från
virkets yta, se Figur 7.
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Tabell 4. Resultat från inledande besiktning av konstruktioner i Björnlandets nationalpark.
Rötangrepp
enl.
EN 252

Konstruktionsdel/Material

Övrig information

Pålar under gångdäck
1. Furu/gran, torr, kolad och tjärad i bad

0

2. Furu, torr, kolad och tjärad i bad

0

3. Gran, färsk, tätvuxen, tjärad genom påstrykning

0

4. Furu, färsk, tätvuxen, tjärad genom påstrykning

0

5. Gran, färsk, tätvuxen, tjärad i bad

0

6. Furu, torr, tjärad genom påstrykning

0

7. Lärk, färsk, utan behandling

0

8. Lärk, fälttorkad, fjällvuxen, kolad

0

9. Lärk, fälttorkad, fjällvuxen, kolad och tjärad i bad

0

10. Lärk, färsk resp fälttorkad, tjärad i bad

0

11. Gran, färsk, tätvuxen, kolad och tjärad i bad

0

14. Furu, ytbehandlad med Organowood

0

15. Furu, modifierad med furfurylalkohol

0

Furu, tryckimpregnerad NTR klass A

0

Stickprovsmässig, okulär
besiktning

Grundpålar EcoPole, granfanér, obehandlade

-

Besiktigades ej

Stora gångdäcket från entrén; furuplank med hög
kärnandel, tjärade genom påstrykning

0

Stickprovsmässig, okulär
besiktning

Stora
gångdäcket
från
Organowood-impregnerade

0

Måttlig defibrering noterades

Liggande under gångdäcket

Påle nära kallkällan uppvisade
små, begynnande rötangrepp
nära markbandet; inga
angrepp på övriga pålar

Pålarna uppvisade kraftig
defibrering

Gångdäck och ramper

entrén;

furuplank,

Servicebyggnad; däck av sibirisk lärk, tjärad genom
påstrykning

0

Servicebyggnad; ramp av Accoya

0
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Figur 7. T v: defibrering eller fliskritning hos Organowood-impregnerat trä. T h: den Organowoodimpregnerade delen av gångdäcket hade ett tydligt avvikande utseende från det övriga däcket.

Laboratorieprovning enligt ENV 807
Resultaten från laboratorieprovningen enligt ENV 807 redovisas i Figur 8 och visar att:
•

Proverna av lärk har uppvisat den markant lägsta viktsförlusten och ingen
skillnad noterades mellan de två varianterna.

•

Övriga tre material har fått viktsförluster på i stort sett samma nivå som
kontrollerna av furusplint. Något oväntat uppvisar proverna av tätvuxen gran,
lokal och tätvuxen furukärnved, lokal samma resultat.

•

Mönstret avseende viktsförlusterna har inte förändrats över tid och är detsamma
vid samtliga tre avläsningstillfällen.

Fältprovning enligt EN 252
Proverna som exponerats enligt EN 252 har inspekterats efter ett och två års exponering.
Rötindex presenteras i Figur 9.
Resultaten för de lokala materialen visar att:
•

Prover av kärnved av furu och lärk ligger på i sort sett samma nivå med ett
genomsnittligt rötindex på ca 50 %; kärnved av sibirisk lärk ser ut att hittills
klarat sig något bättre med ett rötindex på 35 %.

•

Prover av gran har klarat sig avsevärt sämre än proverna av furu och lärk med ett
genomsnittligt rötindex på ca 70 %, motsvarande kraftigt rötangrepp, och ligger
på samma nivå som kontroller av furusplint.

•

Skyddseffekten av tjärbehandling är marginellt positiv, medan kolning i
kombination med tjärbehandling inte har haft någon förbättrande inverkan på
beständigheten.
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Referensprover av CCA, impregnerade till upptagning för markkontakt, visar inga
angrepp av röta ännu. Proverna av robinia har i genomsnitt fått lätta rötangrepp
(rötindex strax under 20 %), medan proverna av Weymouth-tall har fått rötindex i nivå
med de lokala furu- och lärkproverna.

Figur 8. Viktsförlust, % m/m, hos provstavar efter exponering under olika lång tid i kompostjord.
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Figur 9. Rötindex för provning i markkontakt efter totalt ett (blå del av staplar) och två års (blå+röd del av
staplar) exponering i RISE försöksfält i Borås.

5

Diskussion och slutsatser

Om man inledningsvis betraktar resultaten för aktuella material från både laboratorieoch fältprovningen, så kan man konstatera att det råder rimlig överensstämmelse mellan
de båda med undantag för kärnvedsproverna av furu. Dessa uppvisar ett mycket sämre
resultat än förväntat, t ex i jämförelse med resultat erhållna av Edlund (2004). Någon
omedelbar förklaring till detta kan inte ges. En möjlig förklaring kan vara variationen i
naturlig beständighet som förekommer inom varje träslag samt att kärnved närmast
märgen (det är inte dokumenterat var kärnvedproverna togs ut!) har sämre naturlig
beständighet än kärnveden närmast splintveden.
Resultat från fältprovningar betraktas alltid som mer tillförlitliga än resultat från
laboratorieprovningar. Resultaten från fältförsöket enligt EN 252 är också överlag
konsekventa och stämmer väl överens med resultat från motsvarande material i andra
fältförsök (Edlund 2004, Larsson Brelid m fl 2011, Jermer m fl 2011, Jermer, Larsson
Brelid 2016). Man kan konstatera att försöket ger en bra, jämförande bild över de olika
materialens skyddseffekt mot röta:
•

Efter 2 års provning ser man inga markanta skillnader mellan de lokala
materialen av furu- respektive lärkkärnved. De har gett i stort sett samma
resultat.

•

Behandling med tjära uppvisar hittills en något bättre rötskyddande effekt än helt
obehandlat material. Kolning tillför inte någon ytterligare positiv effekt mot röta.

•

Att veden är tätvuxen medför ingen avgörande skillnad när det gäller
beständigheten mot röta.
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•

Skillnaderna mellan de olika lokala materialen är små och kan förväntas sakna
praktisk betydelse, bortsett från granmaterialen, som hittills visat sig ha sämre
rötbeständighet än övriga material, vilket är i överensstämmelse med etablerad
kunskap.

•

I såväl laboratorie- som fältprovning visar den tryckimpregnerade referensen i
upptagningar som motsvarar vad som krävs av Nordiska Träskyddsrådet (NTR)
för godkännande för användning i markkontakt lägre rötindex än de lokala
materialen.

Vid den inledande besiktningen av materialen i konstruktionerna vid Angsjöentrén, som
då var nyuppförda och i bruk under endast 1-2 år, noterades inga rötangrepp, bortsett
från ett litet, begynnande angrepp på en enda påle av lärk.
En intressant och avgörande fråga är förstås hur resultaten från laboratorie- och
fältprovningarna skall tolkas, dels när det gäller förväntad livslängd på de aktuella
konstruktionerna i Björnlandets nationalpark, men också mera generellt när det gäller
användningen av sådana material i konstruktioner där man av någon anledning önskar
undvika material som är behandlade med biocidpreparat.
För att kunna ha någon uppfattning om detta, är det viktigt att känna till att
livslängden/brukstiden bestäms av faktorer som beror på:
•

Exponeringen (geografiskt läge, i mark eller ovan mark, i vatten, lokalt klimat,
skydd för nederbörd, avstånd från marken, detaljutformning (undvika
fuktfällor!), användning och underhåll av ytbehandling). Exponeringen påverkas
i första hand av användaren och är oberoende av vilket material som används.

•

Resistensen mot (framför allt) röta; olika material har olika resistens mot röta,
t ex impregnerad splintved > lärkkärna > splintved av alla träslag

Om man betraktar konstruktionerna ovan mark, som gångdäck, plattformar och pålar
som står på mark, så kan det vara intressant att försöka tillämpa modellerna för
livslängdsberäkning som togs fram i WoodExter och WoodBuild för att få en uppfattning
om när ett begynnande rötangrepp, jfr bedömning 1 enligt Tabell 3, kan förväntas
uppkomma i den geografiska belägenhet anläggningarna befinner sig i. Det förutsätts att
det konstruktionstekniska träskyddet, dvs att i möjligaste mån undvika fuktfällor, är väl
tillgodosett. För pålar på mark gäller t ex att de skall vara placerade på ett fuktspärrande
material.
Tillämpas beräkningsmodellerna i projekten WoodBuild och WoodExter kommer man
fram till att för de lokala materialen, med eller utan kolning/tjärbehandling, kan man
räkna med att exponerad splintved kan komma att klara sig i ca 20 år och exponerad
kärnved i uppemot 45 år ovan mark, innan begynnande röta förväntas uppkomma.
Fältförsöket enligt EN 252 pekar mot att från beständighetssynpunkt bör de lokala
materialen, med eller utan kolning/tjärbehandling, rankas som likvärdiga.
För trä i markkontakt kan inte beräkningsmodellerna tillämpas på samma sätt som för
trä ovan mark. Beständigheten i mark är i hög grad beroende av de mikroorganismer
som finns i marken. Kunskaperna om förekomsten av rötsvampar i våra jordar är
begränsade, men det är en kvalificerad gissning att marken i denna region har låg
rötaktivitet med lågt kväveinnehåll. Det kan finnas ”hot spots” med aggressiv rötsvamp,
men det vet man aldrig på förhand, utan det visar sig med tiden. Sammantaget kan man
ändå utgå från att även obehandlat trä har goda möjligheter att klara sig förhållandevis
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länge också i markkontakt i nationalparken. En jämförelse med oimpregnerade
telefonstolpar av furu som i Norrland beräknades ha en medelvaraktighet på ca 17,5 år
(Holmgren och Fjelkegård 1965) ligger kanske närmast till hands.
Mot bakgrund av ovan sagda kan man dra följande generella slutsatser:
•

De lokala material och behandlingar som provats i accelererade laboratorie- och
fältförsök har uppvisat måttlig motståndskraft mot rötangrepp med marginella
skillnader mellan materialen, med undantag för material av gran, som uppvisat
sämre beständighet än övriga material.

•

Även om behandlingen med trätjära hittills gett ett litet positivt bidrag till
förbättring av beständigheten, så kan man konstatera att resultatet i EN 252provningen efter två års exponering ligger inom det relativt stora intervall
avseende rötindex man får vid fältprovning av obehandlat trä efter motsvarande
tid (Rennerfelt 1953, Edlund 2004, Johansson m fl 1999, RISE 2013). Huruvida
den aktuella tjärbehandlingen verkligen har en signifikant bättre rötskyddande
effekt än vad som gäller motsvarande obehandlat trä kan uppföljande
inspektioner av EN 252-provningen förhoppningsvis ge svar på. Under alla
förhållanden har tjärbehandling och kolning betydande upplevelserelaterade
värden, något som också, enligt uppgift från länsstyrelsens personal, bekräftas
genom positiva reaktioner från nationalparkens besökare.

•

Resultaten från fältförsöken indikerar att ansträngningar för att välja ut särskilda
material samt behandla dessa med olika ”traditionella” behandlingar inte
kommer resultera i en längre brukstid för dessa material än vad som kan
förväntas uppnås med motsvarande kommersiellt tillgängliga material.

•

Med tanke på nationalparkens geografiska belägenhet i södra Lappland kan de
lokala materialen med eller utan olika ”traditionella” behandlingar trots allt
förväntas klara sig under förhållandevis lång tid utan att angripas av allvarliga
rötskador. Genom uppföljande inspektioner kommer man få bekräftat hur det
verkligen förhåller sig. En första uppföljande inspektion kan därför vara lämplig
att göra om 4-5 år, dvs 2022-2023.

Avslutningsvis är det dessutom viktigt att påpeka att:
•

Konstruktionstekniskt riktig utformning för att undvika fuktfällor av
konstruktioner och komponenter har en avgörande betydelse för brukstiden, då
lokala, ”traditionella” material och behandlingar används.

•

En kemisk träskyddsbehandling ger en bättre säkerhet för att kritiska
träkonstruktioner får en lång livslängd/brukstid. Prognosen för obehandlat trä är
förenat med större osäkerhet, vilket kräver tätare inspektioner. Regelbundna
inspektioner och underhållsåtgärder är därför särskilt viktiga för konstruktioner
som är kritiska för personsäkerheten (ex broar, gångdäck, ramper) eller
infrastrukturen (ex broar).

Projektet har inneburit ett fruktbart samarbete mellan RISE, Länsstyrelsen i
Västerbotten och Naturvårdsverket för att på ett vetenskapligt sätt få fram fakta om
beständighetsegenskaperna hos trämaterial av lokalt ursprung och med
hantverksmässiga skyddsbehandlingar.
Ett särskilt tack riktas till Camilla Näsström, Naturvårdsverket, för engagerad stöttning
av projektet, till Simon Olsson, Erik Örn, Länsstyrelsen Västerbotten, Kjell Norberg,
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Norbergs Urtjänst, Einar Åström och Conny Larsson, CM Bygg AB för värdefulla
arbetsinsatser med byggnationerna i Björnlandets nationalpark, samt till Janne
Peltopärä och Joanna Schalnat för hjälp med provningarna på RISE. Professor emeritus
vid SLU, Tomas Nilsson, tackas avslutningsvis för expertgranskning av rapporten.
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Bilagor
Schematisk placering av olika material under
gångdäcket vid entré Angsjö

Figur B1. Schematisk skiss (ej skalenlig) över gångdäck och plattformar vid entré Angsjö. Översiktlig
placering av pålar i sektionerna 1-4 visas i Figur B2.
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Figur B2. Schematisk placering av pålar, numrerade enligt Tabell 1, under gångdäck och plattformar. NTR
= pålar impregnerade till NTR klass A. Reservation för att samtliga numrerade pålar inte markerats p g a
svårtillgänglighet.
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Bilder på material enligt Tabell 1 och Tabell 4
1. Furu/gran, torr, kolad och tjärad i bad

2. Furu, torr, kolad och tjärad i bad

3. Gran, färsk, tätvuxen, tjärad genom påstrykning
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4. Furu, färsk, tätvuxen, tjärad genom påstrykning

5. Gran, färsk, tätvuxen, tjärad i bad

6. Furu, torr, tjärad genom påstrykning
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7. Lärk, färsk, utan behandling

8. Lärk, fälttorkad, fjällvuxen, kolad
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9. Lärk, fälttorkad, fjällvuxen, kolad och tjärad i bad

10. Lärk, färsk resp fälttorkad, tjärad i bad

11. Gran, färsk, tätvuxen, kolad och tjärad i bad
- Bild saknas
14. Furu, ytbehandlad med Organowood

15. Furu, modifierad med furfurylalkohol
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Furu, tryckimpregnerad NTR klass A

Grundpålar EcoPole
- Bild saknas
Stora gångdäcket från entrén; furuplank med hög kärnandel, tjärade genom påstrykning

Stora gångdäcket från entrén; furuplank, Organowood-impregnerade
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Servicebyggnad; däck av sibirisk lärk, tjärad genom påstrykning

Servicebyggnad; ramp av Accoya
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Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we
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the Swedish state.
I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett
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