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Sammanfattning 

Stora rörelser och formfel hos fasadpanel kan föranleda underhåll när enskilda panelbrädor 

måste bytas ut för att säkra väggkonstruktionens klimatskydd. Ett bra panelsystem av trä ska 

därför karaktäriseras av ett homogent beteende med minsta möjliga spridning mellan 

individuella panelbrädor. Små relativa förändringar och minimal spridning förenklar 

utformningen av klimatskyddet och förlänger livslängden på färgsystem. 

Syftet är att undersöka dimensionsstabiliteten och ta fram data till diskussioner med 

färgindustrin för att ha en gemensam utgångspunkt för att diskutera krav på trä och färg. Vad 

kräver färgfabrikanterna för träunderlag, det finns alltid variationer i träet, exempelvis struktur 

och fuktkvot, eller ska färgen anpassa till hur träet beter sig, med fuktrörelser mm? 

Målet är att mäta dimensionsförändringar för olika panelmaterial vid ändrade 

fuktförhållanden, och hitta fasadmaterial med så lite rörelser som möjligt  

Provningarna har utförts på fyra olika paneltyper; granpanel, P-märkt granpanel, panel av 

kärnfuru samt limträpanel, med 50 paneler av varje typ.  

Mätningarna utfördes på 2,1 m långa brädor, med upplag på 2 m avstånd. Brädorna beställdes 

2,4-2,5 m långa och en bit på 0,4-0,5 m kapades av innan mätningarna startades. Den 

avkapade biten användes för att bestämma ett startvärde på fuktkvoten med torrviktsmetoden. 

Den användes även för att bestämma årsringstätheten i brädorna. Alla brädor mättes manuellt, 

längden med måttband, bredd och tjocklek med skjutmått och deformationer med lägesgivare.  

Provningarna baserades på SS-EN 1910:2013, men utfördes med viss modifikation när det 

gäller fuktkvoter, klimat och tider, för att påskynda provningsresultatet. Panelerna 

konditionerades till två olika fuktkvotsnivåer, 12 % och 18 %.  

Resultat från mätningar av formfel (kantkrok, flatböj samt skevhet): Limträpanel gran var den 

mest formstabila av de fyra paneltyperna, statistiskt signifikanta skillnader uppvisades 

gentemot de båda paneltyperna av gran. Kärnved furu verkade något mer formstabil än 

granpanelerna, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd i denna studie.  

 Limträpanel gran visade lägst medelvärde samt lägst standardavvikelse av de fyra 

paneltyperna.  

 Paneltyperna av gran uppvisade i det närmaste identisk formstabilitet. Kärnved furu låg 

mellan granpanelerna och limträpanelen i graden av formfel, men ingen statistisk skillnad 

kunde påvisas 

 Kärnved furu och limträpanel var stabilare än granpanel och P-märkt granpanel. 

 Baserat på dessa resultat så är limträpanel det klart bästa valet av panelmaterial. 

 

Krympning/svällningsrörelser påverkar panelbrädans sprickbenägenhet men kan även påverka 

färgskiktets livslängd och underhållsintervall. Resultat från krympnings- och 

svällningsrörelser (bredd x tjocklek): Granpanel och P-märkt granpanel krympte/svällde 

minst medan kärnved furu hade minst spridning. 

 

I denna undersökning värderades inte panelens estetiska utseende som kvistar eller ytans 

utseende.  
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Bakgrund 

Trä är ett traditionellt fasadmaterial som är lätt att bearbeta, enkelt att använda, går att 

prefabricera och måla i fabrik, det går att måla på plats och reparera om skador uppstår. 

Dessutom är trä en miljövänlig och förnybar råvara som produceras i Sverige. 

Alla material påverkas av utomhusmiljön. De åldras utomhus på grund av slitage, vatten och 

varierande temperatur och fukt. Kraven ökar från beställare och fastighetsägare på allt längre 

underhållsintervall, speciellt för fasader på högre byggnader där man vill undvika 

ställningsbyggande och dylikt. Man vill gärna köpa färdiga produkter som har garanterad 

livslängd eller garanterad tid till första underhåll. För att uppnå en fasad med god funktion 

krävs bra och robusta detaljlösningar för t.ex. dörr- och fönsteranslutningar, hörn och 

fasadskarvar i såväl småhus som flervåningshus.  

Vad krävs för 20-års underhållsfri träfasad? För att öka träets konkurrenskraft som fasadpanel 

på flervåningshus i trä behövs betydligt längre underhållsintervall än 8-10 år som är vanligt 

idag. Uppskattningsvis kan man som bäst uppnå 15 års underhållsintervall. För att klara minst 

20 års underhållsintervall behöver träfasaderna utvärderas och utvecklas. Projektets målgrupp 

är leverantörer av flervåningshus i trä. Panelen ska i huvudsak monteras pre-fabricerat, och 

tillverkningen ske industriellt. 

I projektet utvärderades dimensionsstabiliteten för olika paneltyper. För att få hållbar målad 

träfasad med långa ommålningsintervall är det en fördel om materialet är stabilt. Rörelser i 

underlaget kan skada färgskiktet så att man får uppfuktning och problem med livslängden. 

Till försöket valdes traditionell granpanel, limträpanel och panel av furukärnved. Limträpanel 

antogs vara bra trämaterial för att få små rörelser utan att använda modifiering av träet. 

Kärnved av framförallt furu har också många bra egenskaper och har traditionellt använts i 

väderutsatta träkonstruktioner.  

I nästa steg planeras att undersöka färger på paneler. Metoder för test och utvärdering av 

fasadamaterial och färg bör planeras tillsammans med färgleverantörer. Det är ett komplext 

problem eftersom det finns flera möjliga sätt att kombinera trämaterial och färger och 

resultatet är också beroende på ytans beskaffenhet och råhet. Vilka parametrar är viktiga att 

bedöma när det gäller livslängd och underhållsintervall; röta, estetiska parametrar, form eller 

bara färgen? Det behövs metoder för att bedöma/utvärdera/prediktera ommålningsintervall. 

Det finns idag flera metoder att testa färg enligt standarder men det är avsett att testa nya 

färger.  

Syfte och mål  

Visionen är fasadpaneler av ytbehandlat trä med optimal prestanda som ska uppnås genom att 

välja bästa tänkbara trä- och färgkombination. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv, med 

material, detaljer och montage men i det här projektet prioriteras i första hand material och 

ytbehandling. Avgränsningen är också att panelen avser svensk råvara. 

Syftet är att undersöka dimensionsstabiliteten och ta fram data till diskussioner med 

färgindustrin för att ha en gemensam utgångspunkt för att diskutera krav på trä och färg. Vad 

kräver färgfabrikanterna för träunderlag, det finns alltid variationer i träet, exempelvis struktur 

och fuktkvot. Eller ska färgen anpassa till hur träet beter sig, med fuktrörelser mm? 

Målet är att mäta dimensionsförändringar för olika panelmaterial vid ändrade 

fuktförhållanden. 

http://www.sbuf.se/sa/node.asp?node=22
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Val av provmaterial 

Projektet fokuserar på materialegenskaper när det gäller dimensionsstabilt trämaterial för 

produktion av fasadpaneler. Vi utgår från limträ, som har stående årsringar och kan antas vara 

bra fasadmaterialet för att få små rörelser utan att använda modifiering av träet. Skillnaden 

mellan limträpanel och vanlig träpanel är att rörelserna borde bli mindre och då kan man 

kanske använda andra färger (med hårdare bindemedel) som har längre hållbarhet, men 

däremot kan delaminering kräva att färgerna tätar om det uppkommer sprickor. Rörelser i 

träunderlaget skadar färgskiktet så att man kan få uppfuktning och problem, men t.ex. 

akrylatfärg är tålig mot UV-ljus, väder och vind, och klarar lång tid.  

Att studera och utveckla ytmodifieringsmetoder för att stabilisera träytan tar lång tid och 

kostar mycket. Möjligheten att använda acetylerat trä diskuterades, men valdes bort då det 

vanligen inte tillverkas av svensk träråvara. Metoden fungerar bäst på kvistfri splintved. Även 

furfurylerat trä diskuterades men valdes bort på grund av icke svenska råvaror som 

importeras. 

Ytans beskafenhet vid torrklyvning blir olika beroende på träets fuktkvot. Ju fuktigare trä vid 

sågningen desto grövre yta. Materialet som testades har olika målfuktkvoter vid tillverkningen 

(ca 16 % för granpaneler och 12 % för limträpaneler). Limträpaneler har en finare finsågad 

yta än övriga granpaneler. Om ytans beskaffenhet (grovhet) hos finsågade paneler anses vara 

en viktig faktor bör den karakteriseras/definieras på något sätt för att kunna behandlas i 

kommande projekt. Detsamma gäller användandet av olika ytbearbetningsmaskiner som 

exempelvis Paintcutter. 

Formförändringar 

Träets naturliga fuktrörelser ger upphov till formförändringar t.ex. kupighet, skevhet 

kantkrokighet och flatböj. Dimensionsförändringarna påverkas bland annat av årsringsbredd 

och årsringarnas krökning (brädans urtag ur stocken). En del formförändringar kan undvikas 

med så kallade stående årsringar där årsringarna står vinkelrätt mot brädans flatsidor. Sådan 

årsringsorientering fås vid speciell sågning av stocken, kvartersågning eller stjärnsågning. 

Om brädor får röra sig fritt så kupar de sig så att kärnsidan blir konvex. Kupningen beror på 

att trä vid torkning krymper mest i riktning längs årsringarna och krympningen blir därför 

större på splintsidan med de mer liggande, längre årsringarna. Ju flackare årsringar desto 

större blir krympningen. Kupningens storlek beror också på brädans densitet, bredd och 

tjocklek. I syfte att minska variationen vid provningar kan man välja material med bestämda 

egenskaper.  

  

Figur 1. Kupighet 

Formförändringar hos träprodukter kan begränsas genom olika åtgärder som spårning, 

sammanlimning och ytbeläggning. Genom sammanlimning av t.ex. stavar eller lameller blir 

träprodukterna formstabilare. Virkets fuktrörelser kan också begränsas genom att man limmar 

samman olika skikt med olika fiberriktning. I träbaserade skivor utnyttjas att trä har liten 

krympning/svällning längs fibrerna för att förhindra de större rörelserna tvärs fibrerna. I 

plywood är t.ex. fanerskikten limmade korsvis i rät vinkel mot varandra och plywood har 

därför mindre rörelser än massivt trä.  
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Flatböj 
 
 
Kantkrokighet 
 
 
Skevhet 

Figur 2. Deformationer 

Provning  

Försöksplan 

Provningar baserades på SS-EN 1910:2013, Träprodukter – Golv och paneler – Bestämning 

av dimensionsstabilitet. 

Tabell 1. Material 

Material 

 

Dimension 

(mm) 

Längd 

(mm) 

Antal 

 

Kommentar 

Granpanel 22 x145 2500 50  

Kärnved furu 22 x 145 2500 50  

Limträpanel gran 22 x 145 2500 50 Inre och yttre panel vid klyvning 

av balk, hyvlas till vald dimension 

P-märkt granpanel 22 x 145 2500 50  

 

Antal provbitar 

Enligt standard SS-EN 1910: 2013 ska man ha minst 10 provbitar, men detta är för lite om 

man ska göra jämförelser.  

 

Antal provbitar beror på hur homogent det undersökta materialet är. Om man antar 

normalfördelning och väljer konfidensintervall 95 % kan erforderligt antal prov beräknas 

som:  

 

n = ((1,96/0,04)∙s)
2
  

 

där  

n = antal prov  

s = uppskattad standardavvikelse 

 

Om man har stor variation i materialet behövs många provbitar, exempelvis krävs det 24 

provbitar vid en standardavvikelse på 10 %, 54 provbitar vid 15%, och så vidare. Vad gäller 

biologiska material som trä så kan man förvänta sig betydande spridningar. 

 

  

http://www.sbuf.se/sa/node.asp?node=23
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Tabell 2. Urval av provbitar 

Material 

 

Årsringsbredd 

(mm) 

Urtag ur 

stocken 

Målfuktkvot 

(%) 

Kommentar 

Granpanel  2x 16  

 

Kärnved furu  2x 18 Inga krav på årsringstäthet, rel. 

tätvuxen Norrlandsfura 

Limträpanel gran  3x eller 2x 12 Oftast 3x men förekommer 

även 2x 

P-märkt granpanel max 5  2x 16 P-märkningsreglerna: max 5 

mm årsring, 2x eller 4x 

 

 

Panelbräder 

För att få ett representativt urval från normal tillverkning bör provbitarna tas från minst 2 

dagars produktion. Både inre och yttre paneler från 2x bör ingå, ungefär lika många av varje. 

2x betyder att centrumutbyte dvs. stammens centrala del sågas till 2 plank. 

 

Till den P-märkta granpanelen togs representativa bitar ur produktionen. Paneler av kärnfuru 

tillverkades för denna undersökning enligt normala produktionsrutiner, men det behövdes en 

del hantering med klyvning och hyvling för att få fram de angivna dimensionerna. 

Granpanelen togs ur normal produktion.  

 

Limträpanelens tillverkning 

Råvarudimension till limträpanel är 35x129, och lamelltjocklek till limträbalkarna blir 28,5 

eller 29,5 mm beroende på bredd av panelämne. Lamellerna limmas till limträbalkar med 

bredden 120 mm, som sedan sågas till fyra paneler, två ytter- och två innerbitar, så att färdiga 

paneldimensioner är 25x200 mm alt 25x300 mm (täckande bredd). 

 

Martinsons tog fram limträpanel från anläggningen i Kroksjön. Till limträpaneler ingick både 

inner- och ytterbitar, skillnaden anses liten när det gäller årsringarna. Limträpanelen 

tillverkades i 4,8 m längder och till projektet klyvs och hyvlas den till angiven dimension 

22x145 mm med längd 2,4 m.  

 

Provmetod  

Enligt SS-EN 1910:2013 konditioneras allt material till 12 %, placeras sedan i fuktigt klimat 

(75-85 % RH) i 4 veckor och därefter i torrt klimat (30 % RH) i 4 veckor. Mätningar utförs 

minst en gång per vecka. Tiden för varje behandling kan minskas om massans förändring är 

mindre än 0,1 % efter 24-timmars intervall. 

 

Provningarna baserades på SS-EN 1910:2013, men utfördes med viss modifikation enligt 

nedan och tabell 3, när det gällde fuktkvoter, klimat och tider, för att påskynda 

provningsresultatet. 

 

Provningarna utfördes på följande sätt:  

- Upplag placerades på 2 m avstånd.  

- Alla brädor mättes manuellt, längden med måttband, bredd och tjocklek med skjutmått och 

deformationer med lägesgivare. De manuella mätningarna redovisas i denna rapport.  

- Mätning av dimensioner och dimensionsförändringar utfördes även med kameraskanning, 

men mätningarna och utrustningen har inte utvärderats och redovisas inte i den här 
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rapporten. Skanningsmätningarna saknade mätvärden för en hel del paneler. Mätning med 

skanning respektive manuell mätning av deformationerna kan också ge lite olika resultat. 

Med skanning bestäms det största värdet längs brädan. Den manuella mätningen utfördes 

däremot med mätning av kantkrok och flatböj mitt på brädan, och kupning och skevhet vid 

ena änden när den andra änden trycktes fast mot upplaget.  

 

Mätningarna utfördes på 2,1 m långa brädor, med upplag på 2 m avstånd. Brädorna beställdes 

2,4-2,5 m långa och en bit på ca 0,4-0,5 m kapades av innan mätningarna startade. Den 

avkapade biten användes för att bestämma ett startvärde på fuktkvoten med torrviktsmetoden. 

Den användes även för att bestämma årsringstätheten i brädorna. ”Granpanel” levererades 

emellertid 4,5-5 m långa och kapades innan provningen till 2,1 m längd, och en bit för att 

bestämma fuktkvot och årsringar togs ut i mitten av brädan mellan dessa två delar (och gäller 

för båda). 

 

Fuktförändringar och mätningar utfördes enligt tabellen. Vi använde högre temperatur, ca 

40°C (i stället för 20-23°C enligt standarden) för att påskynda uppfuktningen/nedtorkningen. 

Konditioneringen tog drygt 2 veckor, och den följande nedtorkningen eller uppfuktningen tog 

ca 4 veckor respektive ca 2 veckor. 

 

- Paneler med målfuktkvot 12 % konditionerades till 12 % och placerades sedan i fuktigt 

klimat till fuktkvot 18 %. 

- Paneler med målfuktkvot 16 % konditionerades till 18 % och placerades sedan i torrt 

klimat till fuktkvot 12 %. 

- Paneler med målfuktkvot 18 % konditionerades till 12 % och placerades sedan i fuktigt 

klimat till fuktkvot 18 %. Egentligen skulle de ha konditionerats till 18 %, men av 

praktiska skäl ändrades detta eftersom de kom senare och fuktkvoten var ganska låg. 

 

Tabell 3. Fuktkvotsförändringar och mätningar 

 Materialets fuktkvot 

Startfuktkvot 12 % 16 % 18 % 

Mäta dimensioner  x x x 

Väga x x x 

Fuktkvot torrvikt 
1)

 x x x 

Konditionering 12 % 18 % 12 % 

Mäta dimensioner  x x x 

Väga x x x 

Fuktkvot resistiv 
2)

 x x x 

Torkning/uppfuktning 18 % 12 % 18 % 

Mäta dimensioner  x x x 

Väga x x x 

Fuktkvot resistiv 
2)

 x x x 
1) 

Fuktkvot torrvikt vid starten mäts på en bit från avkapad del (500 mm) från varje bräda. 
2) 

Fuktkvot resistiv mäts på tre ställen längs några brädor och brädorna vägs för att bestämma 

om nedtorkningen /uppfuktningen är klar. 

 

Dokumentation av provbitar 

All uppmätt data samlades i Excel-dokument. Bitarna numrerades innan mätningarna startade. 

Årsringstätheten bestämdes genom mätning av antal årsringar per 2 cm på tre ställen på varje 

bit. Det gällde inte limträpaneler som har fingerskarvade lameller och årsringarnas antal och 
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utseende kan variera längs panelen. Panelernas ändar fotograferades, för att dokumentera 

trästrukturen. Från kameraskanning beräknades panelernas bredd, tjocklek och formändringar.  

 

Resultat 

Sammanfattande diagram och data visas nedan. 

I bilaga 1-2 redovisas foton på försöksutrustningen och data för panelmaterialet. I bilaga 3 

redovisas den statistiska utvärderingen, och hur man läser diagrammen.  

Resultatet redovisas som kupning, formfel samt krympning/svällningsrörelser. Orsaken till 

denna uppdelning är att de sammanfattar olika aspekter för en fasads livslängd. Stora 

formfelsrörelser föranleder underhåll när enskilda panelbrädor måste bytas ut för att säkra 

väggkonstruktionens klimatskydd. Formfelet är summan av uppmätt kantkrok, flatböj samt 

skevhet. Krympning/svällningsrörelser påverkar panelbrädans sprickbenägenhet men kan 

även påverka färgskiktets livslängd och underhållsintervall. Krympning/svällningsrörelser är 

produkten av förändring i bredd och tjocklek. Panelerna är konditionerade till en nominell 

fuktkvotsnivå om 12U% respektive 18U%. Samtliga värden redovisas som förändring per 

U%-enhet. (mm/U%). Samtliga mätvärden är manuellt uppmätta enligt standard. 
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Kupning  

Kupning uttryckt som (mm/U%). Manuellt uppmätta mått. Fuktkvotsintervall: 12 % till 18 %.  

 

 

Figur 3. Kupning 

 

 

Tabell 4. Kvartiler för kupning 
Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 0 0,01 0,05 0,12 0,28 0,41 0,51 

Kärnved Furu 22 x 145 0 0,02 0,04 0,09 0,22 0,25 0,34 

Limfog Gran 22 x 145 0 0 0,01 0,02 0,05 0,10 0,16 

P-märkt 22 x 145 0 0,01 0,08 0,22 0,32 0,39 0,43 

 

 

Tabell 5. Medelvärde, standardavvikelse och 95 % konfidensintervall för kupning 

Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 % Övre 95 %  

Gran 22 x 145 50 0,18 0,14 0,02 0,14 0,22 AB 

Kärnved Furu 22 x 145 50 0,12 0,09 0,01 0,10 0,15 B 

Limfog Gran 22 x 145 49* 0,04 0,04 0,01 0,03 0,05 C 

P-märkt 22 x 145 49* 0,20 0,14 0,02 0,16 0,24 A 

*En mätning gav orimliga värden och medräknas inte. 

 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas i gruppmedelvärde, 

alfa-nivå 0,05. 
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Formfel  

Formfel är förändring uttryckt som (mm/U%). Formfel = Flatböj + Kantkrok + Skevhet.  

Manuellt uppmätta mått. Fuktkvotsintervall: 12 % till 18 %.  
 

 

Figur 4. Formfel 

Tabell 6. Kvartiler för formfel 
Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 0,09 0,23 0,56 1,01 1,65 2,89 9,59 

Kärnved Furu 22 x 145 0,08 0,31 0,46 0,82 1,22 1,81 2,46 

Limfog Gran 22 x 145 0,14 0,22 0,28 0,46 0,61 1,01 1,65 

P-märkt 22 x 145 0,30 0,50 0,78 1,06 1,81 2,33 2,66 

 

Tabell 7. Medelvärde, standardavvikelse och 95 % konfidensintervall för formfel 

Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 % Övre 95 %  

Gran 22 x 145 50 1,40 1,50 0,21 0,97 1,82 A 

Kärnved Furu 22 x 145 50 0,90 0,56 0,08 0,74 1,06 BC 

Limfog Gran 22 x 145 49* 0,51 0,31 0,04 0,42 0,60 C 

P-märkt 22 x 145 49* 1,27 0,66 0,09 1,08 1,45 AB 

*En mätning gav orimliga värden och medräknas inte. 

 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas i gruppmedelvärde, 

alfa-nivå 0,05. 

 

Intressanta resultat: 

 Limfog Gran (Limträpanel) är formstabilast av de fyra paneltyperna, statistiskt signifikanta 

skillnader kan uppvisas gentemot båda paneltyperna av gran. Limfog Gran (Limträpanel) 

visar lägst medelvärde samt lägst standardavvikelse av de fyra paneltyperna. 

 Paneltyperna av gran uppvisar i det närmaste identisk formstabilitet. (Gran 22 x 145 och P-

märkt 22 x 145). Kärnved Furu ligger mellan granpanelerna och Limfog Gran 

(Limträpanel) i graden av formfel, men ingen statistisk skillnad kan påvisas. 

 Kärnved Furu och Limfog Gran (Limträpanel) är stabilare än Gran (Gran 22 x 145 och P-

märkt 22 x 145) 

 Baserat på dessa resultat så är Limfog Gran (Limträpanel) det klart bästa valet av 

panelmaterial. 
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Krympnings- och svällningsrörelser 

Tvärsnittets areaförändring på grund av krympning/svällning, uttryckt som (mm
2
/U%). 

Manuellt uppmätta mått. Fuktkvotsintervall: 12 % till 18 %. 

 
 

 

Figur 5. Krympnings- och svällningsrörelser 

Tabell 8. Kvartiler för krympnings- och svällningsrörelser 
Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 0,70 7,42 10,78 13,52 17,07 20,84 41,85 

Kärnved Furu 22 x 145 10,27 15,04 16,11 18,18 21,74 22,52 26,94 

Limfog Gran 22 x 145 3,64 13,23 14,98 17,47 19,29 21,82 32,61 

P-märkt 22 x 145 1,85 7,03 9,49 11,67 15,27 19,37 22,84 

 

Tabell 9. Medelvärde, standardavvikelse och 95 % konfidensintervall för krympnings- och 

svällningsrörelser 
Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 % Övre 95 %  

Gran 22 x 145 50 13,9 6,71 0,95 12,03 15,84 B 

Kärnved Furu 22 x 

145 

50 18,7 3,26 0,46 17,77 19,62 A 

Limfog Gran 22 x 145 49* 17,4 4,30 0,61 16,16 18,63 A 

P-märkt 22 x 145 49* 12,3 4,55 0,65 11,06 13,68 B 

*En mätning gav orimliga värden och medräknas inte. 

 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas i gruppmedelvärde, 

alfa-nivå 0,05. 

 

Intressanta resultat: 

 Panelerna av gran (Gran 22 x 145 och P-märkt 22 x 145) krymper signifikant mindre än 

Kärnved Furu och Limfog Gran (Limträpanel) 

 Tendens till att furupanelerna uppvisar en lägre spridning (Standardavvikelse) 

 Resultaten indikerar att panelerna av gran är ett bra val om sväll/krymprörelserna i 

materialet är avgörande för en färgfilms livslängd. 
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Korrelation  

Korrelation mellan uppmätta värden och densitet respektive årsringstäthet redovisas i tabell 

10. Densitet anges vid nominell fuktkvot 18 %. Årsringstätheten uttrycks som antalet 

årsringar över en sträcka på 20 mm vinkelrät mot årsringarna  

Fuktkvotsintervall: 12 % till 18 %. 
 

Tabell 10. Korrelation (r) mellan materialparametrarna densitet respektive årsringstäthet och 

formfel och dimensionsförändringar 
 Skevhet Kant-

krok 

Flat-

böj 

Kupning Form-

fel 

Area Bredd Tjocklek Densitet18 Årsringar/

20mm 

Densitet18  -0,09 -0,06 0,11 0,05 0,02 0,28 0,32 0,15 1,00  

Årsringar/

20mm 

-0,20 -0,13 -0,00 0,05 -0,13 0,07 0,31 -0,15 0,29 1,00 

  

 

Kommentarer:  

 Samtliga korrelationer mellan formförändringar och materialegenskaper som visas i 

tabellen ovan är svaga till mycket svaga.  

 Varken Densitet eller Årsringstäthet kan användas som en fristående parameter i en 

sorteringsprocess.  

 

 

 

Slutsatser 

Provningarna har utförts med 50 paneler av varje typ. Med så få provbitar blir resultatet 

ganska osäkert, men det visar följande:   

 

 Kupning: Limfog Gran (Limträpanel) har minst kupning. 

 

 Formfel (flatböj + kantkrok + skevhet): Limfog Gran (Limträpanel) har minst formfel följt 

av kärnfurupanelen. 

 

 Krympnings- och svällningsrörelser (bredd x tjocklek): Panelerna av gran (Gran 22 x 145 

och P-märkt 22 x 145) krymper/sväller minst medan kärnfurupanelen har minst spridning. 
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Fortsatt arbete 

Nästa steg är att undersöka färger på paneler. Metoder för test och utvärdering av 

fasadamaterial och färg bör planeras tillsammans med färgleverantörer. Det är ett komplext 

problem eftersom det finns flera möjliga sätt att kombinera trämaterial och färger och 

resultatet är också beroende på ytans beskaffenhet och råhet.  

Teknisk livslängd för färgen handlar framförallt om vidhäftning för att undvika flagning, 

sprickbildning, blåsbildning mm i färgen. Färgen ska också klara av att överbrygga mindre 

sprickbildningar som uppstår i träytan. Färg som målas på ett fast underlag håller länge. Om 

man målar på ett underlag som sväller eller krymper eller rör sig i olika riktningar så ställs det 

högre krav på färgens vidhäftning och elasticitet. Dagens utomhusfärger klarar normalt 

förekommande rörelser i vanlig granpanel enligt färgleverantörerna. De menar att det oftast är 

färgens estetiska livslängd när det gäller kulör, glans mm som bestämmer ommålnings-

intervallen.  

Vilka parametrar är viktiga att bedöma när det gäller livslängd och underhållsintervall; röta, 

estetiska parametrar, form eller bara färgen? Det behövs metoder för att 

bedöma/utvärdera/prediktera ommålningsintervall. Det finns idag flera metoder att testa färg 

enligt standarder men det är avsett att testa nya färger. Förutom ytans dimensionsstabilitet så 

inverkar även träytans ytstruktur på vidhäftningen och mängden färg över ytan. Det finns inga 

standardiserade provmetoder för att bestämma ytans jämnhet och ange kraven för en 

”finsågad yta”. Detta efterfrågas av färgleverantörerna. 
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Bilaga 1. Provutrustning 

      
Kapning av panelbrädor till 2100 mm vid ankomst               Vägning för bestämning av 

                                                                                                     fuktkvot och densitet vid  

                                                                                                     ankomst 

  
Vägning av hela brädan och mätning av längd efter nedtorkning/uppfuktning till 12 eller 18 % 

 

         
Mätning av bredd och tjocklek vid 3 punkter         Mätning av kupning eller skevhet vid ena  

längs brädan efter konditionering                 änden                  

 

         
Skanning av dimensioner och deformationer 
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Exempel på panelernas tvärsnitt för mätning av årsringstäthet 

 

  
Granpanel  

  

Panel av kärnfuru 

 

 

  
Limträpanel gran  

 

 

  
P-märkt granpanel   
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Bilaga 2. Fuktkvot innan provning 

 

Små avkapade bitar för bestämning av fuktkvot, vid start innan konditionering. 

 

 
Paneltyp Densitet (kg/m3) Fuktkvot (%) 

 Medel Std av Max Min Medel Std av Max Min 

Gran  437 50,9 557 336 15,2 1,68 20,48 11,96 

Kärnfura  491 34,0 559 425 16,3 0,72 17,79 15,09 

Limträ Gran  443 15,2 484 418 14,1 0,58 14,81 12,55 

P-märkt  Gran 441 32,9 533 386 15,3 0,91 16,89 13,75 
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Bilaga 3. Utvärdering av resultat 

Hur man läser figurerna 

I figurerna visas de uppmätta värdena gruppvis efter paneltyp. Varje panelbrädas mätvärde visas som 

en svart punkt i diagrammet. 

Varje paneltyp sammanfattas i ett så kallat Lådagram (Eng.  Box-plot), se de röda figurerna.  

”Lådan” (A) representerar alla observationer som ligger mellan 25 och 75 percentilen, dvs 50% av 

gruppens observationer. 

”Utsticken” (B) visar var gränserna för 10 respektive 90 percentilen ligger. 

Det horisontella strecket inne i lådan (C) motsvarar gruppens medianvärde. 

Den mörka horisontella linjen (E) som går genom hela figuren, representerar medelvärdet för 

samtliga 150 observationer i exemplet nedan. 

Ringarna till vänster i figuren (D) illustrerar om det föreligger någon statistiskt säkerställd skillnad i de 

olika paneltypernas gruppmedelvärde. Om ringarna överlappar varandra föreligger ingen statistiskt 

bevisad skillnad. I exemplet nedan så ser man att Gran 22 x 145 har ett medelvärde som med bred 

marginal kan påstås ha betydligt färre årsringar per cm än de övriga två grupperna som sinsemellan 

inte kan påstås vara olika.  

Se även tabellen ”Medelvärde, Standardavvikelse & 95 %  Konfidensintervall”,  där bokstäverna i 

kolumnen längst till höger beskriver mellan vilka grupper det föreligger en statistiskt säkerställd 

skillnad. Om två paneltyper har samma bokstav så föreligger ingen statistisk skillnad mellan dem. 

Jämförelsen baseras på Tukey-Kramers HSD test av skillnad i gruppmedelvärden där alfa-värdet 0,05 
har använts.   
 

 

A 

B 

C 

D 

E 



19 
 

Alternativt kan eventuella statistiska skillnader i gruppmedelvärden utläsas i tabell ”Medelvärde, 

Standardavvikelse & 95%  Konfidensintervall” i form av 95% konfidensintervall, se Övre 95% 
respektive Undre 95%, som tillsamman visar inom vilket spann det verkliga gruppmedelvärdet med 
95% säkerhet kommer att återfinnas om man mäter oändligt många panelbrädor. Om två gruppers 
intervall överlappar varandra så kan man inte påstå att det finns en statistiskt säkerställd skillnad 
mellan grupperna.  

 

 

Skevhet 

Skevhet uttryckt som (mm/U%). Manuellt uppmätta mått. Fuktkvotsintervall: 12U% till 18U%.  

 
 

 
 

Kvartiler 

Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 0,01 0,1 0,3125 0,665 1,235 1,987 2,48 

Kärnved Furu 22 x 145 0,01 0,031 0,1525 0,37 0,84 1,591 1,85 

Limfog Gran 22 x 145 0 0,01 0,02 0,06 0,335 0,8 1,11 

P-märkt 22 x 145 0,07 0,24 0,405 0,76 1,24 1,85 2,29 

 

Medelvärde, Standardavvikelse & 95 %  Konfidensintervall 

 Antal 

observationer 

Medel Std 

Avvik. 

Std Err Medel Undre 95% Övre 95%  

Gran 22 x 145 50 0,87 0,655 0,092 0,681 1,054 A 

Kärnved Furu 22 x 145 50 0,56 0,524 0,074 0,410 0,708 B 

Limfog Gran 22 x 145 49 0,20 0,296 0,042 0,119 0,290 C 

P-märkt 22 x 145 49 0,89 0,579 0,082 0,727 1,061 A 

 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas mellan 

gruppmedelvärden, på alfa-nivån 0,05. 

 

Kommentar: 
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 Limfog Gran (Limträpanel) är den paneltyp som uppvisar lägst grad av skevhet både vad 
gäller medelvärde och standardavvikelse. 

 Limfog Gran (Limträpanel) ger en signifikant lägre grad av skevhet än de båda paneltyperna 
av gran. 

 Furupaneler kan påstås vara något formstabilare vad avser skevhet än de båda 
granpanelerna. 
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Kantkrok 

Kantkrok uttryckt som (mm/U%). Manuellt uppmätta mått. Fuktkvotsintervall: 12U% till 18U%.  
 

 

 
 

Kvartiler 

Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 0 0,01 0,03 0,06 0,1 0,17 0,40 

Kärnved Furu 22 x 145 0 0,01 0,02 0,04 0,07 0,14 0,26 

Limfog Gran 22 x 145 0 0,01 0,03 0,06 0,09 0,12 0,25 

P-märkt 22 x 145 0 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,25 

 

Medelvärde, Standardavvikelse & 95 %  Konfidensintervall 

Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 

% 

Övre 95 %  

Gran 22 x 145 50 0,08 0,086 0,012 0,059 0,108 A 

Kärnved Furu 22 x 145 50 0,06 0,051 0,007 0,043 0,072 AB 

Limfog Gran 22 x 145 49 0,066 0,049 0,007 0,047 0,076 AB 

P-märkt 22 x 145 49 0,056 0,047 0,007 0,038 0,066 B 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas i gruppmedelvärde, 

alfa-nivå 0,05. 

 

Kommentar: 
Kantkrok är det formfel där skillnaden mellan paneltyperna är minst 
En statistisk signifikant skillnad kan påvisas mellan de båda granpanelerna och orsakas främst av en 
något större spridning för Gran 22x145. 
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Flatböj 

Flatböj uttryckt som (mm/U%). Manuellt uppmätta mått. Fuktkvotsintervall: 12U% till 18U%.  
 

 

 

 
 

Kvartiler 

Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 0,01 0,03 0,08 0,14 0,29 0,95 9,17 

Kärnved Furu 22 x 145 0,01 0,07 0,14 0,24 0,40 0,61 1,12 

Limfog Gran 22 x 145 0 0,04 0,14 0,21 0,37 0,46 0,55 

P-märkt 22 x 145 0,05 0,11 0,16 0,23 0,54 0,63 0,79 

 

Medelvärde, Standardavvikelse & 95 % Konfidensintervall 

Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 % Övre 95 %  

Gran 22 x 145 50 0,45 1,312 0,185 0,07 0,82 A 

Kärnved Furu 22 x 

145 

50 0,28 0,212 0,030 0,22 0,35 A 

Limfog Gran 22 x 145 49 0,24 0,148 0,021 0,20 0,29 A 

P-märkt 22 x 145 49 0,32 0,206 0,029 0,26 0,38 A 

 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas i gruppmedelvärde, 

alfa-nivå 0,05. 

 

Kommentar: 

 Det föreligger en mycket liten skillnad mellan paneltyperna. 

 Furu-panelerna indikerar en något lägre grad av flatböj, både vad gäller medelvärde och 
standardavvikelse. 

 Gran 22 x 145 är den paneltyp som avviker mest, en stor andel av panelbrädorna uppvisar en 
mycket låg grad av Flatböj samtidigt som ovanligt många panelbrädor uppvisar höga värden 
vilket orsakar en avsevärd spridning, vilket är en klar nackdel vid val av ytterpanel. 
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Breddförändring 

Breddförändring uttryckt som (mm/U%). Manuellt uppmätta mått. Fuktkvotsintervall: 12U% till 

18U%.  
 

 

 
 

Kvartiler 

Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 0,02 0,09 0,12 0,17 0,20 0,24 1,02 

Kärnved Furu 22 x 145 0,28 0,30  0,33 0,375 0,41 0,46 0,49 

Limfog Gran 22 x 145 0,24 0,28 0,32 0,39 0,45 0,48 0,5 

P-märkt 22 x 145 0,15 0,23 0,265 0,3 0,34 0,42 0,6 

 

Medelvärde, Standardavvikelse & 95 % Konfidensintervall 

Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 % Övre 95 %  

Gran 22 x 145 50 0,2 0,14 0,02 0,14 0,22 C 

Kärnved Furu 22 x 

145 

50 0,4 0,06 0,01 0,36 0,39 A 

Limfog Gran 22 x 145 49 0,4 0,07 0,01 0,36 0,40 A 

P-märkt 22 x 145 49 0,3 0,08 0,01 0,28 0,33 B 

 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas i gruppmedelvärde, 

alfa-nivå 0,05. 

 

 
Kommentar: 

 Gran 22 x 145 krymper signifikant mindre än övriga paneltyper men uppvisar samtidigt den 
största spridningen. 

 P-märkt (gran) krymper även den signifikant mindre än paneltyperna av Furu och Limfog 
Gran (Limträpanel).  

 Försöket indikerar att gran ska väljas som fasadmaterial om dimensionsförändringar över 
panelens bredd är avgörande för färgskiktets livslängd. 
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Tjockleksförändring 

Tjockleksförändring uttryckt som (mm/U%). Manuellt uppmätta mått. Fuktkvotsintervall: 12U% 

till 18U%.  
 

 

 

 
 

Kvartiler 

Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 0,01 0,04 0,05 0,065 0,09 0,1 0,19 

Kärnved Furu 22 x 145 0,03 0,04 0,0575 0,07 0,09 0,1 0,13 

Limfog Gran 22 x 145 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,17 

P-märkt 22 x 145 0 0,01 0,02 0,04 0,055 0,07 0,11 

 

Medelvärde, Standardavvikelse & 95 % Konfidensintervall 

Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 % Övre 95 %  

Gran 22 x 145 50 0,07 0,031 0,004 0,06 0,08 A 

Kärnved Furu 22 x 

145 

50 0,07 0,021 0,003 0,06 0,08 A 

Limfog Gran 22 x 145 49 0,06 0,028 0,004 0,05 0,07 A 

P-märkt 22 x 145 49 0,04 0,025 0,004 0,03 0,05 B 

 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas i gruppmedelvärde, 

alfa-nivå 0,05. 

 

 
Kommentar: 

 P-märkt 22 x 145 krymper signifikant mindre än de övriga 

 Ingen tydlig trend vad avser skillnader mellan Furu och Gran 
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Densitet 
 

 

 

 

 
 

Kvartiler 

Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 343 391 409 434,1 482 543 585,9 

Kärnved Furu 22 x 145 429 454 477 500,1 536 560 585,4 

Limfog Gran 22 x 145 427 429 442 452,6 461 464 467,8 

P-märkt 22 x 145 402 415 434 452,5 470 484 533,1 

 

Medelvärde, Standardavvikelse & 95 % Konfidensintervall 

Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 % Övre 95 %  

Gran 22 x 145 50 449,9 56,49 7,99 433,8 465,9 B 

Kärnved Furu 22 x 

145 

50 506,3 38,29 5,41 495,3 517,2 A 

Limfog Gran 22 x 145 49 450,7 12,04 1,72 447,2 454,2 B 

P-märkt 22 x 145 49 452,7 26,74 3,82 445,0 460,5 B 

 

För paneltyper markerade med samma bokstav kan ingen statistisk signifikant skillnad påvisas i gruppmedelvärde, 

alfa-nivå 0,05. 
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Årsringar 

Manuellt uppmätt vinkelrät mot årsringarna i panelens tvärsnitt, anges som antal årsringar per 20 

mm.   
 

 

Antal årsringar 

 

 
 

Kvartiler 

Paneltyp Minimum 10 % 25 % Median 75 % 90 % Maximum 

Gran 22 x 145 3 4 5 6,5 8 10 14 

Kärnved Furu 22 x 145 5 6 8 11,5 18,25 21 22 

P-märkt 22 x 145 5,7 7 9 12,5 16 22 39 

 

Medelvärde, Standardavvikelse & 95 % Konfidensintervall 

Paneltyp Antal 

observationer 

Medel Std. avvik Std Err 

Medel 

Undre 95 % Övre 95 % 

Gran 22 x 145 50 6,7 2,43 0,34 6,0 7,4 

Kärnved Furu 22 x 145 50 12,8 5,37 0,76 11,2 14,3 

P-märkt 22 x 145 49 13,7 6,84 0,98 11,7 15,7 

 

 

Kommentar: 

 Antalet årsringar varierade från 3 årsringar per 20 mm (årsringsbredd 6,7 mm) till 39 
årsringar per 20 mm (årsringsbredd 0,5 mm). 

 Årsringar räknades inte för limträpanelen, eftersom den består av lameller med olika 
årsringstäthet. Se figur Limträpanel Gran 
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TräCentrum Norr finansieras av de deltagande parterna 
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universitet, Skellefteå kommun och Piteå kommun. 

 


