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–Du har misskött måttstocken! röt Faraonen till 
arkitekten. Jag dömer dig till döden!

Så hårt kunde det vara att vara arkitekt i 
det gamla Egypten. Måttet på en aln utgick 
från Farao själv, den helige, så ve den som 
förvanskade det! Och pyramiderna står där 
än i dag, så nog begriper man att det var en 
effektiv metod för att hålla stilen…

Fullt så dramatiskt går det lyckligtvis inte till 
idag, även om mätning, och därmed mättek-
nik, fortfarande är mycket viktigt. Det gäller 
även den så kallade vederlagsmätningen – då 
Biometria (före detta Virkesmätarföreningen) 
när timret kommer in till sågen objektivt mäter 
trävolym under barken, så att både säljare och 
köpare blir så nöjda som möjligt. Mättekniken 
för timmer förbättras också hela tiden. Ju mer 
man vet om stockens struktur, skador och ka-
raktär före sågningen, desto mer effektiv kan 
processen göras. Exempel på forskning kring 
detta kan du läsa om i reportaget härintill. 

Också för att mäta mikrober på träytor behövs 
avancerade mätmetoder – och specialistkom-
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Kalendarium TCN
ÅRSSTÄMMA 
24 april 2023 kl. 09:30-14.00

REFERENSGRUPPSMÖTEN: 
• MATERIAL & PROCESSER: 
24 januari kl. 10:00
13 mars kl. 10:00
2 maj kl. 10:00
13 juni kl. 10:00

• INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE: 
26 januari kl. 13:00
14 mars kl. 13:00
3 maj kl. 13:00
14 juni kl. 10:00

Alla möten är ”hybridmöten” och hålls 
på Campus Skellefteå alternativt digitalt 
via Teams.

Konsten att mäta rätt

TräCentrum Norr
TräCentrum Norr är en centrumbildning  
vid Luleå tekniska universitet som jobbar  
för att öka samverkan mellan forskning och  
träindustri/näringsliv. TCN vill främja kunskaps-
överföring och på så sätt skapa nytta och 
tillväxt för branschen. 

TCN har funnits sedan 2006 och har hittills 
genomfört och stöttat 189 projekt med totalt 
163 miljoner kronor. 

TCN har 13 medlemmar i träbranschen: 
Sveaskog, Setra, SCA, Norra Skog, Holmen, 
Sågverken Mellansverige, SÅGAB - Sågverken 
Norrland, Derome, Lindbäcks, Skellefteå  
Kommun, Piteå Kommun, Luleå tekniska 
universitet och RISE. 

petens. För inte så länge sedan trodde man 
att oknytt var orsaken när ett trägolv ruttnade. 
Att slänga vassa föremål under golvet kunde 
vara ett sätt att mota bort dem. Föga anade 
man att det rörde sig om rötsvampar och 
andra mikroorganismer. Nu vet vi lyckligtvis 
bättre, och med mikroskop och DNA-analys 
jobbas det fram metoder för att förhindra 
mögel.

Faraoners ilska och makt och okända väsen 
är dåliga garanter för bättre träanvändning 
och tryggare byggande. För framstegen kan 
vi tacka de många kompetenta forskarna och 
innovatörerna, som dag efter dag uthålligt 
kämpar vidare med sina utmaningar.  
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Att bygga i trä är bra för miljö och klimat, men trä löper också risk för 
svamp- och mögelpåväxt. Vilka mikroorganismer är det som angriper 
våra hus och hur ska de bäst kunna undvikas? För att kartlägga detta 
behövs en mikrobiolog!

Skönheten i en mögelsvamp 

Olena Myronycheva var gästforskare vid 
Umeå Universitet när oroligheterna började i 
hemlandet Ukraina. 

–Jag studerade på en ort tio mil från Krim, 
så jag blev verkligen stressad när herr Putin 
bestämde sig för att ta över, säger hon med 
emfas. 

Inte underligt att hon inte ville återvända 
hem. Räddningen blev att LTU:s trätekniska 
institution i Skellefteå behövde någon med 
Olenas kompetens och erfarenhet:

– Mögel på träfasader har kommit alltmer 
på tapeten i och med att allt färre gifter 
används i färg och impregnering, konsta-
terar docent Olov Karlsson. Det är främst 
ett estetiskt problem, men det kan också 
kan vara negativt för hälsan i kontakt med 
inomhusmiljöer.

Att utveckla mikrobiologiska metoder som 
gagnar träindustrin är dock något av ett 
pionjärarbete:

–Jag är lite som Louis Pasteur, fast inte lika 
kvalificerad, ler Olena. Vi samlar in prover på 
petriplatta, förvarar dem i kylskåp, mikrosk-
operar dem och identifierar dem visuellt. 

I extrem förstoring är många av mö-
gelsvamparna slående vackra. Olena 
beskriver deras olika egenskaper som 
”polymorf, stresstålig, dominerande i utom-
husmiljöer” – och så vidare.  

–Också vad gäller föda är de olika, som 
människor; en del gillar asiatisk mat och en 
del gillar blodpudding.

På arbetsrummets dörr har någon tejpat 
upp en bild på ett mänskligt skelett lutat 
över ett mikroskop.  

–Detta är ett hästarbete; man måste utföra 
väldigt många försök under lång tid, inty-
gar docent Olov.

På labbet finns även en DNA-maskin, som 
kan ge mer exakt besked om möglets 
underart då mikroskopet går bet. Det är 
aktuellt till exempel när man behöver skilja 
norrländska mögelsvampar från sydligare 
– en fråga som blivit aktuell i och med att 
klimatförändringarna vandrar uppåt. 

Forskarteamet har nyligen avslutat ett 
TCN-finansierat projekt med syfte att 
kartlägga hur och var mögelsorterna växer 
så att träet ska kunna behandlas mot an-
grepp. Prover samlades då in från tre olika 
ytor: från en utrangerad, hårt exponerad 
väggmodul i KL-trä, från en yttervägg 
på en riven skola i Göteborg och från ett 
specialbyggt stolsformat objekt, som stått 
både under tak och utomhus under i olika 
perioder, också det i KL-trä. 

–Utan Olenas arbete hade vi inte kunnat 
göra det vi gör idag, försäkrar Olov. 

Olena, som nu har doktorerat för andra 
gången, uppskattar att kunna bidra till 
utvecklingen. 

–Vi forskare arbetar ju för mänskligheten, 
konstaterar hon. Jag är verkligen glad att 
få vara här.

KORT OM:  
OLENA MYRONYCHEVA 

Ålder: 47

Bor i: Skellefteå med make och dotter 
på 10 år. Har också en 27-årig son 
som studerar i Polen.

Fritid: Promenerar med en kompis 
och stöttar ukrainska flyktingar

Läser just nu (på svenska): Silver-
vägen och Grabben i graven bredvid.

Om Sverige: ”De studenter som 
kommer hit får också en samhälls-
fostran; folk här är så medvetna  
om klimatproblematiken, och även 
om man klagar finns inte samma 
korruption, nerskräpning och dåliga 
underhåll av utrustning som i Ukraina. 
Så Sverige är bra!”

PROJEKT:

KARAKTERISERING AV 
SVAMPANGREPP PÅ  
BEFINTLIGA TRÄFASADER 
OCH ANDRA YTOR
Budget: 480 000 kr. 

Deltagande företag: Derome och 
Holmen. 

Tidsplan: januari 2021 – mars 2022
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Första mätförsöken med  
NIR och AI/visionsteknik  
Vad är stocken värd och vad kan 
den användas till? När timret 
kommer till sågverket synas och 
bedöms det av en virkesmätare. 
Men vederlagsmätningen kan bli 
mer effektiv.
Ju mer kunskap om timret före sågning 
desto bättre – det är ett faktum för den som 
vill driva sågverk. En virkesmätares vana 
öga kan snabbt se defekter på utsidan, och 
de senaste åren har röntgen varit till hjälp 
för att bedöma strukturer inuti stocken. Nu 
gör RISE spännande försök med att öka 
kunskapen ytterligare.

–Metoderna NIR och AI/visionsteknik har 
båda potential att dels höja kvalitén på vir-
kesmätningen, dels att skapa förutsättning-
ar att på sikt automatisera vissa moment, 
berättar enhetschefen Mats Johansson. 

NIR, nära infrarött, är en typ av elektro-
magnetisk strålning vars våglängdsområde 
ligger mellan synligt och infrarött ljus. På 
bilder skannade med NIR syns olika färger 
beroende på träets egenskaper. Tekniken 
används till exempel vid fjärranalysskatt-
ningar med drönare inom skogsbruket för 
att skilja mellan löv- och barrträd. 

–Vi vill prova om NIR också går att använda 
på sågade timmerstockar, fortsätter Mats. 
Därför har vi samlat in trissor från defekta 
stockar från sågverk och skannat in dem 
med NIR på vårt ved- och fiberegenskaps-
labb i Stockholm. Vår strävan är att det ska 
synas tydliga färggränser på bilderna.

Förutom klassning av träslag – alltså gran/
tall – har en modell för att klassa splint- och 
kärnved provats, och när det gäller olika de-
fekter har blånad, lagringsröta och skogsrö-
ta skannats och jämförts med frisk ved. 

–Försöken har varit framgångsrika, men det 
har varit svårare än vi trodde, rapporterar 
Zakiya Yassin, som jobbar i projektet. Vi har 
till exempel haft problem att hitta represen-
tativa prover, speciellt för att göra en modell 

KORT OM:  
MATS JOHANSSON
Gör: enhetschef för Produktionssystem 
och material på forskningsinstitutet 
RISE. Jägmästare som disputerat på 
skogsindustriella produktionssystem.

Ålder: 54 år 

Bor i: Växjö med sin fru, yngsta barnet  
(av tre) samt taxarna Älvin och Trix.

Fritid: ”Allt som kan göras utomhus 
tycker jag är kul. Jag är drevprovs- 
domare för tax, och jag har ett nästan 
genomfört Vasalopp bakom mig som 
slutade mycket dramatiskt två mil från 
mål med att jag krockade med en 
dansk skidåkare.”

Senast lästa bok: Medlöparna: en 
berättelse om Europas glömska av 
Géraldine Schwarz

PROJEKT: 
DETEKTERING AV  
TRÄSLAG OCH RÖTA MED  
KAMERABASERAD  
HYPERSPEKTRAL-NIR

Deltagare: SCA, RISE, Setra  
och Biometria

Budget: 387 000 kr

Tidsplan: Avslutat

AUTOMATISK VEDERLAGS-
MÄTNING AV TIMMER MED  
AI/VISIONSTEKNIK 

Deltagare: SCA, Holmen, Setra,  
RISE, Biometria

Budget: 740 000 kr

Tidsplan: Pågående

för skogsröta. Det vore också bra om vi 
kunde hitta fler prover på lagringsröta. Som 
forskare är man aldrig nöjd! 

I Skellefteå är försök med AI/visionsteknik i 
full gång, och medarbetarna Peter Bomark 
och Joakim Eriksson har börjat med att 
montera kameror, den här gången ”van-
liga” kameror med RGB (rött-grönt-blått) 
ljus, vid stockintaget på Holmens sågverk i 
Bygdsiljum.

–Den bildström som skapas när stockarna 
passerar virkesmätaren ska lära upp en 
algoritm att automatiskt känna igen vissa ty-
per av skador på ytan, förklarar Mats. Syftet 
är att skapa en databas som ska kunna 
återanvändas vid andra projekt. Men här 
har vi lite att bita i: Förutom att applikatio-
nen AI är ny i sammanhanget gäller det att 
hantera variationen av ljusförhållanden, snö 
och smuts. Några resultat finns inte ännu, 
men planen är att projektet ska vara klart till 
årsskiftet. 

I längden hoppas man att dessa nya tekni-
ker ska kunna användas redan ute i skogen 
vid inventering och avverkning.

–Det är verkligt spännande att få vara med 
och jobba med detta, tycker Mats. Efter fle-
ra år av snabb utveckling och digitalisering 
har tekniken blivit tillgänglig och billig. Det är 
nu det händer!


