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FORORD

Denne rapporten er et forslag til fullstendig sorteringsreglement for skurlast av lauvtre. Den er
utarbeidet på grunnlag av forsøk og praktiske erfaringer fra flere produsenter og brukere av
lauvtrevirke i Norge og andre land.

Det er, så vidt en vet, første gang at slike sorteringsregler for skurlast av lauvtre er blitt utarbei-
det i Skandinavia. Her i landet foregår omsetningen av lauvtre-trelasten for det meste etter di-
rekte avtale mellom kjøper og selger. Både produsenter og forbrukere savner således klare
retningslinjer for kvalitetssortering av skurlast av lauvtre.

Vi regner også med at det foreliggende arbeidet kan bidra til å finne nye anvendelsesmuligheter
for lauvtrevirke.

Arbeidet er finansiert med midler fra Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd som en del
av prosjektet <Bjørkevirkets mekaniske, teknologiske og fysiske egenskaper>>. Institutt for
treteknologi ved NLH har stilt sine laboratorier til disposisjon og bidratt med teknisk hjelp.

Norsk Treteknisk Institutt har også utnyttelse og omsetning av lauvtrevirke på sitt arbeidspro-
gram i form av prosjektet <<Sortering,/omsetning av làvtrevirke>>.
NTI's bidrag til det foreliggende arbeid har bestått i medvirkning til utforming av kvalitetskra-
vene og gjennomføring av prøvesorteringer i praksis. Dette arbeid er finansiert av NTI's generel-
le midler og ledet av forsker Michael Foslie.

Kvalitetsreglene er lagt opp etter mønster av de tilsvarende bestemmelser for nåletrevirke i
Norsk Standard, og med holdepunkt i erfarne bjørkeleverandørers oppfatninger. Under denne
del av arbeidet har særlig formann Arne Tollefsbøl fra firma Herman Sætern og også represen-
tanter fra svenske bruk med omsetning av skurlast av bjørk, vært behjelpelige.

Det er videre foretatt flere prøvesorteringer ved begge de nevnte institutter. Forsøksmateriale
er velvillig stilt til disposisjon av sagbrukseier Hugo Børrud. De kvalitetsbestemmelser som her-
med presenteres må derfor oppfattes som et forslag basert på den praksis som gjelder i dag.

Alle praktiske prøver er gjennomført med bjørkematerialer, men vi regner med at bestemmelse-
ne vil kunne være egnet for lauvtre generelt. Vi er av den oppfatning at de også gir en egnet
vurdering for kjøpergrupper som møbel- og trevarefabrikker.

Ved utarbeidelsen av rapporten har vi fått verdifull hjelp av disponent Øystein Mengkrog fra
K/S Eidskog Tre A/S. Forsker Aage Langhammer fra Institutt for skogskjøtsel og førsteama-
nuensis Ludvik Nagoda fra Institutt for treteknologi har lest manuskriptet. Avd. ing. Tor Gul-
liksen fra Norsk institutt for skogforskning har vært behjelpelig med fotograferingen. På de
første møtene med forskere, produsenter og forbrukere fungerte forskningsassistent Tor Erik
Christiansen som sekretær.

Vi vil få takke de nevnte personer og institusjoner for all hjelp og verdifulle bidrag.

Norges landbrukshøgskole,
Institutt for treteknologi,
Äs-NLH

Norsk Treteknisk Institutt,
Blindern - Oslo

Äs/Oslo, januar 1983



KVALITETSKRAV TIL SKURLAST AV LAUVTRE

1. GYLDIGHET
Reglene fastsetter kvalitetskrav til skurlast av lauvtre.

2. DEFINISJONER
Bark stammens ytterste beskyttende lag.

innvokst bark bark omgitt av ved (fig. 19).

Barkbrunt se misfarging (3).

Behandlingsskader skader som har oppstått ved framstilling av skurlast eller ved
håndtering av skurlast (sagmerker, kutterslag, truckskader, til-
søling m.m.).

Blåved se misfarging (1).

Brent / lagringsråte begynnende råte oppstått under lagring. Brent ved opptrer som
lysebrune striper eller flekker og er alltid spikerfast (fie.2Z).

Fallende lengder skurlastlengder slik de framkommer ved vanlig produksjon.

Falsk kjerne unormal, farget sentral del av stammen hos lauvtrær som ikke
danner kjerneved (bjørk, bøk etc.).
Falsk kjerne har vanligvis en uregelmessig form, men veden
har normal hardhet (fig. 21).

Fiberhelling fiberretningens avvikelse fra lastens lengderetning, målt på yte-
siden eller kantsiden. Det tas ikke hensyn til lokale fiberfor-
styrrelser ved kvist e.l. (fie. 6).

Flatbøy flatsidenes bøyning i lengderetningen (fig. 3).

Flatsider trelastens to brede sider (fig. l).

Fuktighetsinnhold uttrykt i prosent av trevirkets masse (vekt) i absolutt tørr
tilstand.

Føyre opprinnelig utvending sår som er overvokst (fig. lg).

Insektskader boreganger i veden etter larver eller voksne insekter. Gangene
inndeles i to grupper:
a) store, med diameter større enn (>) 2 mm,
b) små, med diameter mindre eller lik (<) 2 mm (fig. 20).

Kantkrok kantsidens bøyning i lengderetning (fig. 2).

Kantsider trelastens to smale sider (fig. 1).

Kuving krumning i tverretningen (fig. 4).



Kvist den del av en gren som er innvokst i stammen.

barkringskvist tørrkvist, helt eller delvis omgitt av innvokst bark (fig. 1l).

frisk kvist kvist som er sammenvokst med veden omkring, og som ikke
er råteskadet (fig. 8).

kvistgruppe to eller flere kvister som forekommer på en virkeslengde lik
virkesbredden, inntil 150 mm (fig. l3).

kvisthull gjennomgående hull etter kvist som har falt ut. Utfallen kvist
ved kant kalles kvistutslag.

løskvist kvist som sitter løst i skurlasten (fig. 12).

råtekvist kvist, helt eller delvis angrepet av råte (fig. 10).

tørrkvist kvist som sitter fast i skurlasten, men har mindre enn Vq av sin
omkrets sammenvokst med veden omkring (fig. 9).

Margside den flatsiden som har vendt mot treets marg (fig. 1).

Misfarging fargeawik hos veden som normalt ikke påvirker trevirkets styr-
keegenskaper. Misfarging oppstår av følgende årsaker:

1) av sopper/bläved blåaktig, gråaktig, rød-brunaktig eller rosaaktig misfarging som
skyldes sopper som nesten ikke ødelegger celleveggenes struk-
tur, men lever av celleinnholdet (fig. 25).

2) av værforhold/ gråaktig til brunaktig misfarging som oppstår under tørking og
værgrått lagring ved påvirkning av vær og vind.

3) av fargestoffer i gulaktig, brunaktig eller gråbrun misfarging som skyldes farge-
barken/barkbrunt stoffer i barken. Misfargingen må ikke forveksles med råte

(fig. 2s).

Råte nedbryting av trevirke som skyldes sopp.

fast råte nedbryting av veden er i begynnerfasen. En kan ikke umiddel-
bart merke at veden som er angrepet av råtesopp har mistet
hardheten (spikerfast) (fie. 22).

løs råte nedbryting av veden er kommet så langt at vedens hardhet er
vesentlig mindre enn hos frisk ved (fig. 23).

Skurlast med skurlast menes her både materialer framstilt ved skur av
tømmerstokker, og last framstilt ved kløyving, splitting eller
lignende (fig. 1).



Sprekk revner i veden.

endesprekk sprekk i enden av skurlast. Sprekken går vanligvis gjennom
skurlasten fra margen og utover i radiens retning (fig. 1a).

ringsprekk/kolvsprekk sprekk som følger årringene (fig. 15).

tørkesprekk sprekk som oppstår ved tørking av skåret virke. Sprekkene føl-
ger fiberretningen i virkesstykket (fig. 16).

Strekkved reaksjonsved hos lauvtrær. Forandring av vedens struktur pga.
ytre påvirkning i veksttiden. Veden kjennes på en <<ullen> flate
hos ferskt skåret virke. Fargeforskjellen mellom normal ved og
strekkved er ikke alltid tydelig (fig. 17).

Vankant den del av overflaten som ikke er berørt av sagblad eller høvel
(fie. 1).

Vindskjevhet

Vre

Værgrått

Yteside

skrueformet deformasjon (fig. 5).

tverrveddannelse oppstått etter toppbrekk eller andre større
vekstforstyrrelser. Vre vil alltid være fulgt av strekkved (fig.
24).

se misfarging (2).

den flatsiden som har vendt mot treets bark (fig. 1).



KANTSIDE

VANKANT

YTESIDE 
IFLATSIDER

MARGSIDE J

Fig. 1. Skurlast

Fig. 2. Kantkrok

Fig. 3. Flatbøy



Fig. 4. Kuving

Fig. 5. Vindskjevhet

Tørkesprekk

Fig. 6. Fiberhelling



Bladkvist

Kd=+

Horn kvist

Flatside Kd =

Kantside Kd -

aÉ
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b+c
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Side-til-side kvist

Flatside f<O = #
Kantside KO = T

Kant-til- kant kvist

Flatside rO = *

Kantside fO=T

Fig. 7. Måling av kvist



H jørnekvist

Flatside

Kantside
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Flatside- og kantsidekvist

Kd=+

Kvistgruppe, overlappende kvist

ro=#
Fig. 7. Måling av kvist
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Fig. 8. Frisk kvist (Bjørk) Fig. 9. Tørrkvist (Bjørk)

Fig. 11. Barkringkvist (Bjørk)

Fie. 12. Løskvist (Bjørk) Fig. 13. Kvistgruppe (Bjørk)



Fig. 14. Endesprekk (Bjørk) Fig. 15. Ringsprekk (Bjørk)

Fig. 16. Tørkesprekk (Ask) Fig. 17. Strekkved (Bjørk)

l

Fig. 18. Føyre (Bjørk) Fig. 19. Innvokst bark (Bjørk)
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Fig. 21. Falsk kjerne, lengdesnitt og tverrsnitt
(Bøk)
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Fig. 20. Insektskader, lengdesnitt og tverrsnitt
(Bjørk), Lauvvedboreren - Trypoden-
dron domesticum L.

Fig. 22. Forskjellige stadier av fast råte - brent
(Bjørk)

I

I
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Fig. 23. Forskjellige stadier av løs råte, lengde-
snitt og tverrsnitt (Bjørk)



Fie. 24. Vre (Bjørk) Fig. 25. Gulaktig og blåaktig misfarget ved
(Bjørk)

FiS. 26. Masurved, tverrsnitt (Bjørk) FiS. 21. Masurved, lengdesnitt (Bjørk)

Fig. 28. Flammet ved (Bjørk)
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3. BETEGNELSE

3.1 Ukantet skurlast etter disse regler betegnes i følgende rekkefølge: treslag, kvalitetsklas-
se (I, II eller III), minste dimensjon - tykkelse-x bredde (i mm) x lengde (i m).

F.eks.: Ukantet bjørk I 50 x 100 x I,E

3.2 Kantet skurlast etter disse regler betegnes i følgende rekkefølge: treslag, kvalitetsklasse
(I, II eller III), dimensjon - tykkelse x bredde (i mm) x minste lengde (i m).

F.eks.: Kantet bjørk I 50 x 100 x 1,8

4. MÅLEREGLER

4.1 Skurlasten leveres i fallende lengder f.o.m. 1,8 m t.o.m. 6,0 m. Måleintervallet skal

være på 0,1 m med nedslag til nærmeste hele 0,1 m. Lengden utmåles for den delen

av skurlasten som har sammenhengende skurflate på minst 38 mm bredde.

4.2 For ukantet skurlast måles bredden på midten av innmålt lengde. Det måles på yteside

til % kant og slåes ned til nærmeste dimensjon oppgitt i NS 3079 pkt. 3.1.

Dersom målet på midten blir klart unormalt, brukes gjennomsnitt av bredden målt
0,5 m på hver side av midtmålet.

4.3 Tykkelsen måles minst 0,15 m fra enden.

4.4 Det er anledning til å redusere både lengde og bredde på lasten for å oppnå kvalitets-
forhøyelse. Reduksjonene avmerkes med streking.

4.5 Vurdering av lastens kvalitet foretas på dårligste side.

4.6 Måling av feilene:

Deformasjonsfeil en sides største awik fra en rett linje (P) hos skurlasten med flat
bøy, kantkrok, vindskjevhet eller kuving, måles som vist i fig. 2,

3,4o95.
Fiberhelling måles som vist i fig. 6.

Kviststørrelse måles som vist i fig. 7.

5. GENERELLE KRAV

5.1 Ved leveringskal lasten ha minst de tverrsnittdimensjoner som er gitt for skurlast i
NS 3079 pkt. 3.1.

5.2 Fuktighetsinnhold: 95Vo av partiet skal ha fuktighetsinnhold mindre enn 22V0.

5.3 Kjøper og selger kan inngå spesielle avtaler om kvalitet og leveringsbetingelser.
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6. SPESIELLE KRAV FOR FORSKJELLIGE KLASSER

6.1 Opptrer en feil med tilnærmet maksimum, skal andre feil være forholdsvis mindre. På
den annen side kan en feil som burde føre til nedklassifisering tolereres, dersom kvali-
teten i virkesstykket for øvrig ligger tydelig over minimumskravet. Det enkelte virkes-
stykke vil således ikke alltid falle innenfor de oppstilte grenser. Kvaliteten i partiet
som helhet skal være klart over minimumskravene for vedkommende klasse.

6.2 Tabell. Kvalitetskrav for skurlast av lauvtre.

Der hvor intet er angitt, betyr dette at ingen krav er gitt. Der hvor kravene i
tabellen angår et antall, gjelder dette for en lengde på 1,0 m. Antall tillatte
kvist er oppgitt i parantes.

TYPE FEIL Klasse I Klasse II Klasse III

FRISK KVIST

Størrelse
< 10 mm (l)
< 20 mm (1)

Størrelse
< 10 mm (2)
< 20 mm (2)

FOR BREDDE < 150

I

I Størrelse

I <25mm(4)
I < 6omm(l)

FOR BREDDE > 150

II Størrelse

I .25mm(6)
I < 60mm(2)

mm

Store enkeltkvister
og kvistgrupper
tillates

mm

Store enkeltkvister
og kvistgrupper
tillates

TØRRKVIST
(fast)

Antallet godtatte tørrkvister kommer ikke i tillegg til antallet av
godtatte friske kvister, men som alternativ til disse.

Størrelse
< 10 mm (l)

Størrelse
< 10 mm (2)

FOR BREDDE <

Størrelse
< 25 mm (2)
< 60 mm (l)

FOR BREDDE >

Størrelse
< 25 mm (3)
< 60 mm (2)

ls0

150

mm

Store enkeltkvister
og mindre kvist-
grupper tillates

mm

Store enkeltkvister
og mindre kvist-
grupper tillates

BARKRING-
KVIST,
LØSKVIST,
KVISTHULL

Tillates ikke

Størrelse
(25 mm (l)
istedet for en av
tørrkvistene.
Kvisthull tillates
ikke

Enkeltkvister og
kvisthull tillates.
Trevirket må henge
godt sammen

Tabellen fortsetter
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TYPE FEIL Klasse I Klasse II Klasse III

RATEKVIST

Tillates ikke
Enkeltkvister tillates
Trevirket må henge

godt sammen

SPREKK
Noen få korte
sprekker til-
lates (sprekk-
lengde maks.
25 mm). Ende-
sprekk og ring-
sprekk tillates
ikke, avmåles i
full utstrekning

Noen få sprekker
med lengde inntil
100 mm tillates.
Endesprekk over
100 mm avmåles til
% sprekklengde.
Ringsprekk tillates
ikke, avmåles i full
utstrekning

Tørkesprekker til-
lates. Endesprekk
og ringsprekk over

100 mm avmåles til
% sprekklengde.
Trevirket må henge

godt sammen

FIBERHELLING Tillates opp til 1:10 Tillates opp til l:7 Tillates ubegrenset

STREKKVED Tillates ikke Tillates i be-

grenset omfang

Tillates ubegrenset

VRE Tillates ikke Tillates inntil
l/5 av skurlastens

bredde, maks 100 mm
i lengde. I stk. pr.
virkesstykke

Tillates

FØYRE,
INNVOKST BARK

Tillates ikke Tillates inntil
l/20 av skurlastens
bredde og lengde.
I stk. pr. virkes-
stykke, men ikke
gjennomgående

Tillates, men ikke
store gjennom-
gående

FALSK KJERNE
Tillates, men uten antydning til råte

MISFARGING Tillates bare slike
som antas å for-
svinne med videre
behandling av tre-
virket (høvling)

Tillates inntil
15t/o av skurlastens
flate

Tillates ubegrenset

Tabellen fortsetter
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TYPE FEIL Klasse I Klasse II Klasse III

RÄTE INKL.
BRENT Tillates ikke

Råte som er spiker-
fast, tillates inn-
til % skurlastens
flate

INSEKT-
SKADER

Tillares ikke Tillates ett lite
hull pr. virkes-
stykke, men kun på

590 av partiet

Tillates tre små
huller pr. virkes-
stykke, men kun på

5Vo av partiet

VANKANT
(hos kantet skurlast)

Tillates ikke
Minst % av skur-
lastens tykkelse
og bredde skal være

skåret flate

Minst % av skur-
lastens tykkelse og
bredde skal være
skåret flate

KANTKROK Tillates maks. 3 mm målt over
I m lengde

Tillates ubegrenset

FLATBØY Tillates maks. 5 mm målt over
1 m lengde

Tillates ubegrenset

VINDSKJEVHET Tillates maks. 3 mm pr. 100 mm
bredde målt over I m lengde

Tillates ubegrenset

KUVING Tillates maks. 3 mm målt over
100 mm bredde

Tillates ubegrenset

BEHANDLINGS-
SKADER

Tillates bare slike som antas å
forsvinne med videre behandling
av trevirket (høvling)

Tillates inntil
lís/o av skurlastens
flate

6.3 Materialer med masur- eller flammet ved er spesielt verdifulle (fig. 26, 21 og 28). De
måles og omsettes derfor etter nærmere avtale mellom kjøper og selger.



Fig. 31. Skurlast som tilfredsstiller kravene til
klasse III (Bjørk)

Fig. 30. Skurlast som tilfredsstiller kravene til
klasse II (Bjørk)

Fie. 29. Skurlast som tilfredsstiller kravene til
klasse I (Bjørk)
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7. KONTROLLMÅLING OG KLASSIFISERING

7.1 Eventuell kontrollmåling foretas pâ 5Vo av leveringspartiet (minst 50 stk.) eller på et
avtalt kontrollparti. Utvalg av materiale til kontroll skal være tilfeldig.

7.2 Ved kontroll skal et parti godtas dersom kontrollmålingen viser at det ikke inneholder
mer enn 1070 materiale fra den nærmeste lavere klasse. Det forutsettes videre at hele
det innmålte partiet i gjennomsnitt ligger klart innen den angitte klassen.

8. MERKING

Hvert virkesstykke skal merkes med leverandørens kjennetegn i rød farge. De enkelte kvalitets-
klasser merkes med tall eller med følgende kjennetegn:

Klasse I @ ftrone)
Klasse II + (stjerne)

Klasse III O (prikk)

KOMMENTAR

Definisjoner og måleregler for de aktuelle virkesfeil er stort sett i overensstemmelse med ISO
standarder.
(ISO 2299, ISO 2300 og ISO 2301).


