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Abstract 

Light-weight panels to the furniture industry have been a well documented task in line papers 
the last time. This work describes and studies a new type of a construction of a light-weight 
panel in massive wood. The light-weight panel in massive wood is built like a sandwich 
construction in three levels. The outer layers are made of 6 mm thick massive wood glue 
panels and the core material by profiled distances. Material is pine and the light-weight panel 
has a density of 310–332 kg/m3. Out of contacts with selected producers and users of board 
materials, as in combination with tests, has this construction been checked and purposes for 
improvements have been stated. The original distances, which were put together by two parts 
including a centre hole have been replaced by a type of distance in massive wood with a 
similar profiling. In contacts with companies has a slightly reserve been shown to finger-
joints on visible surfaces, which the originally prototype had. I conclusion with this presents a 
suggestion for different kinds of qualities for visible and not visible respectively and hidden 
surfaces in conclusion with the investigation of aesthetically and production technically 
aspects. 

A suggestion to a production setup presents in similarity to a comparable production of 
lamella wood panels out of a scenario that an existing carpentry industry has the intention to 
increase its range of products. The economical aspects, that have been examinant, can be 
summarized by the way that the production of the light-weight panel in massive wood 
includes direct savings of wood of up too circa 40 %. Comparing to glue-edge panel a light-
weight panel consists just of only 61–66 % material by a thickness of 39 mm. Considering a 
production of a light-weight panel in massive wood the outer layers are about 50 % of the 
material that is needed. Increasing the thickness of light-weight panels requires just thicker 
distances, which means that its costs of material increase much more slowly than for other 
wood based materials. By this a light-weight panel in massive wood can reach big cost 
advantages. An investment into machines for producing lightweight panels requires only circa 
28–53 % of the capital that a comparable investment into a machine line for producing 
sandwich constructions with honeycombs on frames requires. 

Other aspects that investigate in connection with the construction of a light-weight panel in 
massive wood are fittings, joints, corner stripes, varnishing and gluing. 

A compilation of usable tests to determine the qualities of the light-weight panel is done and a 
test to determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength as well as a 
test to measure the long time durability. The arithmetic mean value for the ending strength of 
the light-weight panel longitudinal is 11.6 MPa and transverse 23.4 MPa. The arithmetic 
mean value for the modulus of elasticity is longitudinal 3.8 GPa and transverse 2.5 GPa. The 
test was done by following the standard SS-EN 310:1993 for wood based panels. Under the 
long time durability test stresses two light weight panels with a test weight of 100 kg/m2 in 28 
days, according to the standard DIN 68874:1985. The stressing resulted in a bending of 0.3 
mm respective oh 0.4 mm. A basic research of on the market today available concepts for 
light-weight panels is included in this work.
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Sammanfattning 

Lättviktsskivor till möbelindustrin har varit ett omskrivet tema i olika branschtidningar den 
sista tiden. Detta examensarbete beskriver och undersöker en ny konstruktion av en 
lättviktsskiva i massivt trä. Lättviktsskivan är uppbyggd som en sandwichkonstruktion i tre 
skikt. Ytskikten består av 6 mm tjocka limfogar och kärnmaterialet av profilerade distanser. 
Materialet är furu och lättviktsskivan har en densitet av320 kg/m3 vid 39 mm tjocklek. Utifrån 
kontakter med utvalda tillverkare och användare av skivmaterial, samt genom tester, har 
denna konstruktion granskas och förslag på förbättringar har tagits fram. Den ursprungliga 
distansen som var sammansatt av två halvor med centrumhål har ersatts av en massiv distans 
med en liknande profilering. Vid företagskontakter framkom det en viss tveksamhet till 
synliga fingerskarvar på synliga ytor, vilka den ursprungliga prototypen uppvisade. Med det 
som utgångspunkt presenteras det ett förslag till olika kvaliteter till synliga respektive 
osynliga och dolda ytor vid undersökning av estetiska och produktionstekniska aspekter. 

Ett förslag till ett produktionsupplägg presenteras i likhet med en jämförlig tillverkning av 
olika former av lamellträ utgående från ett scenario att en befintlig snickeriindustri har som 
avsikt att utöka sitt produktionssortiment. De ekonomiska aspekterna som belyses kan 
sammanfattas med att tillverkningen av en lättviktsskiva i massivt trä medför direkta 
materialbesparingar av trä av upp till cirka 40 %. Jämfört med en massiv limfog består en 
lättviktsskiva i massivt trä av endast 61–66 % material vid tjocklek 39 mm. Vid tillverkningen 
av en lättviktsskiva i massivt trä står själva ytskikten för cirka 50 % av materialbehovet. En 
ökning av tjockleken av lättviktsskivor i massivt trä kräver endast tjockare distanser, vilket 
innebär att materialkostnader ökar i en betydligt långsammare takt än för både massivt trä och 
traditionellt skivmaterial. Därmed kan en lättviktsskiva i massivt trä uppnå stora 
kostnadsfördelar. En investering i maskiner för tillverkningen av lättviktsskivor i massivt trä 
kräver endast cirka 28–53 % av kapitalet i jämförelse med vad en investering i en maskinlinje 
för tillverkningen av sandwichkonstruktioner med honeycombs med ram kräver. 

Andra aspekter som undersöks i sammanhang med konstruktionen av lättviktsskivan i massivt 
trä är beslag, sammanfogning, kantlistning, ytbehandling och limning. 

En sammanställning av användbara tester för att bestämma lättviktsskivans egenskaper 
presenteras i rapporten och en böjhållfasthetstest har genomförts enligt standard SS-EN 
310:1993 för träbaserade skivor samt en långtidshållfasthetstest enligt DIN 68874:1985. 
Medelvärden för böjhållfastheten av lättviktsskivan är i längsriktningen 11,6 MPa och 
tvärsriktningen 23,4 MPa. Medelvärdet för E-modulen är 3,8 GPa i längsriktningen och 2,5 
GPa i tvärsriktningen. Vid långtidshållfasthetstesten belastas två lättviktsskivor med en 
provlast av 100 kg/m2 i 28 dagar. Vid belastningen med uppkom en nedböjning av 0,3 mm 
respektive av 0,4 mm. En grundläggande undersökning av på marknaden idag tillgängliga 
koncepter för lättviktsskivor ingår i arbete. 
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1 Inledning 

Spektrumet där lättviktsskivor respektive konstruktioner av lättviktsskivor förekommer är 
nästintill oändligt. Bilindustri, möbelindustri, flygplansindustri, rymdteknologi och 
militärtekniska sammanhang är bara några exempel på områden där dessa skivor eller 
konstruktioner förekommer. Lika stort är spektrumet av material som kommer till användning 
för lättviktsskivor respektive konstruktioner av lättviktsskivor. Det föreliggande arbetet 
behandlar dock endast trä respektive träbaserade material som utgångspunkt för 
lättviktsskivor med möbelindustrin som främsta avnämare. 

Lättviktsskivor till möbelindustrin har varit ett omskrivet tema i olika branschtidningar den 
sista tiden. Skivans och konstruktionens fördelar, främst den lägre vikten, kan ge vinster både 
till miljön och ekonomin. Mindre vikt behöver fraktas på vägarna. Resurserna kan utnyttjas 
mer effektiv. Även trenden i samhället till ökad mobillitet i boendet medför ett behov av att 
morgondagens möbler skall vara gjorda för förflytningar både i en och samma bostad som till 
andra bostäder. Frederik Anderson (IKEA Sweden) formulerade detta vid det andra 
Hamburger Holzwerkstoffsymposiumet på följande vis ”standard hyllan Billy, med sina cirka 
36 kg, är några kilogram för tung för att kunden problemfritt skall kunna transportera hem 
den med bara en hand”. Han poängterade, att kraven på materialets lägre vikt, högre 
hållfasthet, lägre emissioner, samt ökade frihet för formgivning i framtiden kommer att bli allt 
mer väsentliga. Lättviktsskivor har framförallt diskuterats utgående från att inte vara 
tillverkade av massivt trä, men konstruktionstankarna och kraven öppnar även för nya 
möjligheter till en formstabil lättviktsskiva i massivt trä för möbelindustrin. 

1.1 Syfte 

Syfte med detta examensarbete är att belysa konstruktiva, produktionstekniska, estetiska och 
ekonomiska aspekter för en lättviktsskiva av massivt trä för möbelindustrin. Arbetet baseras 
på en idé till en lättviktsskiva tillverkad av kvistfri furu med stående årsringar. Utifrån 
kontakter med utvalda tillverkare och användare av skivmaterial, samt genom tester, skall 
denna konstruktion granskas och förslag på förbättringar tas fram 

1.2 Mål  

Målet för examensarbetet är att kunna presenterar en konstruktion av en lättviktsskiva i 
massivt trä som ett resultat av vad som framkommer vid företagskontakter och försök, samt 
ge samt ett förslag på ett produktionssätt.
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1.3 En lättviktsskiva i massivt trä 

Prototypen av en lättviktsskiva i massivt trä är uppbyggt av två ytskikt med distanser i mellan, 
figur 1. Ytskikten utgörs av tunna limfogar, distanserna av två hopsatta profiler med ett 
genomgående hål i distansens längdritning. Distanserna är placerade vinkelrätt mot skivans 
(virkets) längdriktning med ett regelbundet avstånd. En mer ingående beskrivning återfinns i 
kapitel 5. 

 

Figur 1. Första prototypen av en lättviktsskiva i massivt trä. 

2 Arbetsmetod 

I detta examensarbete valdes följande arbetsmetod för att undersöka möjligheterna till att ta 
fram en lättviktsskiva i massivt trä för möbelindustrin: 

• En beskrivning har gjorts av lättviktsskivor med olika koncept, samt en beskrivning av 
motiv och historia för användningen av dessa i möbelindustrin. 

• Kontakter med olika företag i möbelbranschen togs för att kunna specificera 
produkten. 

• En undersökning och diskussion av konstruktiva, estetiska, produktionstekniska och 
ekonomiska aspekter för en lättviktsskiva i massivt trä har genomförts för att 
ytterligare specificera produkten. 

• Sammanställning och diskussion av tester som används för trämaterial i allmänhet har 
gjorts. Två tester (böjhållfasthet- och långtidshållfasthetstest) har också genomförts på 
lättviktsskivan i massivt trä. 
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3 Lättviktsskivor 

Det kan konstateras ett ökande utbud av olika koncept av lättviktsskivor på leverantörsmässor 
till träindustrin runt om i Europa. Det förhärskar dock en viss oklarhet angående definitionen 
av begreppet lättviktsskivor. 

3.1 Definition av och koncept för lättviktsskivor 

En definition av begreppet lättviktsskiva saknas hittills. Poppensieker & Thömen (2005) 
uppger att det i allmänhet kan sägas att när skrymdensiteten1 understiger 500 kg/m3 kan ett 
material eller en konstruktion betecknas som lättviktsmaterial respektive 
lättviktskonstruktion, men att en tydlig definition saknas. I stället för skrymdensiteten 
används i fortsättningen för enkelhetens skull endast benämningen densitet. Det förekommer 
fyra olika koncept i industrin för att åstadkomma lättviktsmaterial. Bitzer (1997) uppger 
endast en definition om hur själva densiteten av honeycombs (bikakemönstrat material) skall 
uppges: ”Honeycomb density – the weight of one cubic fot of core, expressed in pounds per 
cubic foot (pcf) or the weight of one cubic metre of core, expressed in kilograms per cubic 
metre (kg/m3).” 

Saknandet av en entydig definition medför att en avgränsning av lättviktsskivor mot annat 
skivmaterial försvåras. Det anses dock vara till hjälp att följer den avgränsning som användes 
av Poppensieker & Thömen (2005) tills en skarp definition är tillgänglig. Nackdelen med 
avgränsningen är att det inte enbart tas hänsyn till konstruktionens utformning. Även 
”vanligt” skivmaterial med en låg densitet ryms i avgränsningen. En eventuell definition av 
en lättviktsskiva borde även innebära att inte enbart materialet utan själva konstruktionen bör 
syfta till vikt och materialbesparingar. Detta tillsammans med exempelvis en övre och en 
undre gräns för densiteten skulle ge en lämplig precisering. I detta arbete väljs att splittra upp 
de fyra koncepten till fem, för att kunna separera sandwichkonstruktioner2 med homogent 
kärnmaterial från sandwichkonstruktioner med inhomogent kärnmaterial: 

• Koncept ett: Reducering av densiteten genom en lägre förtätning av materialet. 

• Koncept två: Reducering av densiteten genom användning av extrem lätta träslag. 

• Koncept tre: Utformning som sandwichkonstruktioner med homogent kärnmaterial. 

• Koncept fyra: Utformning som sandwichkonstruktioner med inhomogent 
kärnmaterial. 

• Koncept fem: Utformning som sandwichkonstruktioner med ihåligt kärnmaterial. 

Samtliga koncept, förutom det första, bygger på en sandwichliknande konstruktion. En 
konstruktion av flera, mestadels tre, parallella skikt som samverkar med varandra. En 
                                                 
1 ”Skrymdensitet är förhållandet mellan en materialmängds massa och dess skrymvolym, dvs. till volymen 
räknas förutom den egentliga materialsubstansen, både öppna och slutna håligheter” (Saarman 1992). 
2 Sandwich är i sin ursprungliga mening en dubbelsmörgås av bröd med mellanlägg. Beteckningen kommer från 
John Montagu, Earl of Sandwich (1718–92), som lätt servera sig dylika vid spelbordet. Han var passionerat 
kortspelare och ville inte lägga korten ifrån sig (Andersson 1988 och Poppensieker & Thömen 2005). 
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sandwichkonstruktion kan statisk jämföras med en I-balk, där man utnyttjar att spänningarna 
är låga i balkens mitt (vid neutrallinjen). Det i förhållandet till fyllningen styvare ytskiktet hos 
sandwichkonstruktionen kan jämföras med I-balkens flänsar; fyllningen eller kärnmaterialet 
är ekvivalent med balklivet mellan flänsarna. Med homogent kärnmaterial avses enhetligt och 
likformigt material, som exempelvis cellplast. Vid ett väldigt strikt uppföljande av ordet 
homogent skulle även lamellträ där vikten reduceras genom användning av extrem lätta 
träslag räknas till konceptet sandwichkonstruktioner med homogent kärnmaterial. En 
särskiljning av de två koncepten (homogent respektive inhomogent kärnmaterial) anses vara 
lämplig pga. deras olika material och materialegenskaper. Med inhomogent kärnmaterial 
avses material som inte är massiva, men som i skillnaden till ihåligt material ändå har en 
sammanhängande struktur. En mer ingående beskrivning av de fem olika koncepter sker i 
kapitel 3.3. 

3.2 Motiv och historia för lättviktsskivor inom möbelindustrin 

Två trender i möbelhandeln respektive möbeldesign tros ligga bakom den ökande efterfrågan 
för lättviktsskivor. För det första visar möbelhandeln stigande omsättningssiffror på möbler 
som kunder direkt kan ta hem med sig. Relativt nya typer av hemelektronik, som flatt-screen-
televisionsapparater, medför en ny och ökad mobilitet av hemmiljöinredning. Flatt-screen-
televisionsapparaten kan monteras direkt på väggen och skapar rum för nya möbler och 
möbleringsmöjligheter. För det andra blir två strömningar allt mer framträdande i 
möbeldesignen, antingen möbler av väldigt tunna material eller av väldigt tjocka (respektive 
en kombination av de två, exempelvis en tjock hylla i en tunn ramkonstruktion). För tjocka 
material så är hyllplansystem, bordsskivor eller diskbänkar i tjocklekar upp till 70–80 mm 
inte ovanliga. Med stor sannolikhet kommer den i de flesta europeiska samhällen stigande 
andelen äldre människor de närmaste åren påverka efterfrågan av ”lättare” möbler. Därtill kan 
den generella trenden observeras, att i alla branscher och i hela samhället utnyttjas de allt mer 
begränsade resurserna allt mer effektivt, vilket i fallet lättviktsskivor syftar på besparingar 
angående vikt och material. Lättviktsskivor för användning i möbelindustrin uppvisar följande 
fördelar respektive möjligheter: 

• Lägre materialkostnader i kombination med hög hållfasthet. 

• Lägre transportkostnader. 

• Lägre förpackningskostnader. 

• Lägre hanteringskostnader i produktionen. 

• Möjligheter till innovation i formgivning och produktion. 

• Möjligheter till nya former av marknadsförning. 
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Samtidigt finns det ett antal nackdelar respektive ovissheter med lättviktsskivor för 
användning i möbelindustrin generellt: 

• Lättare möbler associeras ofta med lägre kvalitet. 

• Det finns ett antal olösta frågor kvar i produktionstekniska sammanhang. 

• Det saknas en normering för olika kvaliteter av lättviktsskivor. 

• Nya produkter och tillverkningsmetoder kräver investeringar. 

Konstruktioner av lättviktsskivor är inga nya produkter. Redan 1845 användes 
konstruktionsprincipen vid byggandet av komponenter till en järnväggsbro i Wales (Bitzer 
1997). Lättviktsskivor för möbler anses börja förekomma i och med att porösa träfiberskivor 
började tillverkas 1912 i USA och 1927 i Sverige (Andersson 1988). De första 
konstruktionerna av lättviktsskivor med honeycombs som användes i möbler tillverkades i 
slutet av 1930-talet av företaget Lincoln Industries i Marion, Virginia, USA (Bitzer 1997). 
Den långa utvecklingstiden kan relateras till att en del processer för tillverkningen av 
skivmaterial inte hade uppfunnits och till limmets tidigare dåliga hållfasthetsegenskaper. 
Inom möbelindustrin användes lättviktsskivor framförallt vid tillverkning av skåpluckor, så 
kallade konstruktioner av träfiberskivor på ram, där ramen var tillverkad av massivt trä. 
Konstruktionsprincipen trängdes mer och mer undan av spånskivor, när de börjades tillverka i 
industriell skala från och med mitten av 1950-talet. Som fyllnadsmaterial användes tvärwell, 
ett av tvärstående wellpapp tillverkat skivmaterial, eller pappers-honeycomb, ett 
bikakamönstrat pappersmaterial med betydligt större cellhåligheter än tvärwellens (Helin och 
Jeppsson 1978). Honeycombs med den som en hexagon formade strukturen har redan för mer 
än 2000 år sedan använts av kineserna som pappersornament (Bitzer1997). Vid 
dörrtillverkning, som inte är ämne för detta arbete, används en motsvarande 
konstruktionsprincip än idag. 

3.3 Lättviktsskivor på marknaden idag 

I detta avsnitt presenteras de fem olika koncepten av lättviktsskivor mer utförligt. En 
kombination av beskrivningar av både koncepter och produkter görs, där produkter anses står 
för särskilda lösningar för olika konstruktioner av lättviktsskivor. Med tanke på marknadens 
ständiga förändring kan ingen fullständig sammanställning presenteras. 

Karakteristiskt för alla de olika sandwichkoncepten som syftar på att åstadkomma 
lättviktsmaterial är att hållfastheten sjunker samtidigt som vikten reduceras och att densiteten 
avtar med tilltagande tjocklek. Däremot öppnar dessa konstruktioner för nya 
användningsområden och offererar delvis egenskaper utöver dem som traditionella material 
kan erbjuda. Med traditionellt skivmaterial avses i detta arbete framförallt plywood, 
spånskivor och träfiberskivor av olika komprimeringsgrad samt MDF-skivor. Priserna för de 
olika lättviktsskivorna ligger mestadels över priserna för traditionella skivmaterial. Trots att 
lättviktsmaterialen innebär materialbesparing medför de mer invecklade produktionsprocesser 
och därmed högre tillverkningskostnader. En komplett sammanställning av prisuppgifter för 
lättviktsskivor av de olika koncepterna kan inte presenteras. Det anses inte heller lämpligt att 
försöka presenterar en rangordning av olika typer av lättviktsskivor. Tabell 1 visar densiteten 
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för ett antal olika skivmaterial. I det följande presenteras de olika koncepten av lättviktsskivor 
närmare. 

Tabell 1. Densiteten för lättviktsskivor och annat utvalt trämaterial. 

Material Densitet 
(kg/m3)3 

MDF-skiva 640–850 

Spånskiva 450–750 

Lättviktsspånskiva 500–550 

Furu (Pinus sylvestris) 480–530 

Plywood, barrträfaner 450–500 

AirWood® 385 

Lättviktsskiva av massivt trä 310–330 

LDF-skiva 300–550 

Skiva av hampa 260 

ALPORAS ® 230 

Bikakeskiva 150–450 

Monocore® 110–300 

Sandwichkonstruktion med 
cellplast 

80–350 

Balsa (Ochroma lagopus) 80–250 

Lamellträ (lätt) 50–320 

 

3.3.1 Reducering av densiteten genom en lägre förtätning av materialet 

Praktiskt taget kan alla traditionella skivmaterial till exempel MDF-, spån- eller OSB-skivor, 
tillverkas som lättviktsskiva genom att ingångsmaterialet förtätas mindre. 
Egenskapsvariationer åstadkoms genom att förhållandet mellan fukt, bindemedel, tryck, 
värme och presstid varieras under produktionsprocessen. Exempelvis kan en ultralätt MDF-
skiva, s.k. LDF-skiva, åstadkommas med en densitet på 300–550 kg/m3. Det är nästan en 
                                                 
3 LDF-skivans densitet uppges enligt Poppensieker och Thömen (2005). AirWood® densitet uppges enligt 
Carlsson och Nordström (2000). Lättviktsskiva massivt trä densitet uppges enligt egna beräkningar (se bilaga 
A). Övriga värden uppges enligt Saarman (1992) respektive diverse annonser ur facktidskrifter. 
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halvering av densitet jämfört med den traditionella MDF-skivan. Det är även möjligt att 
använda träfiber från lättare träslag för att åstadkommer en lägre vikt. Det bör tilläggas att en 
lägre förtätning av materialet i de flesta fall även ger en lägre hållfasthet både i själva 
materialet som vid sammanfogningar, exempelvis vid skruvförband. Produktionsupplägget 
skiljer sig inte nämnvärd från den vanliga produktionsprocessen för träfiberskivetillverkning. 
De tillgängliga dimensionerna för lättviktsskivor avviker inte från traditionella träfiberskivors 
dimensioner. Även lättare ingångsmaterial, till exempel hampa, halm eller träull kan komma 
till användning. Lättviktsskivor baserande på hampa uppges ha en densitet på 260 kg/m3 
(Theis och Grohe 2002). Ytterligare en variant är tillverkad av skummat aluminium, 
ALPORAS ® med en densitet av 230 kg/m3. Materialet är möjligt att bearbeta med maskiner 
för träbearbetning och materialet har högt brandmotstånd. 

3.3.2 Reducering av densiteten genom användning av extrem lätta träslag 

Tillverkare av lamellträ försöker följa lättviktstrenden genom att använder extrem lätta 
träslag. Exempelvis balsa (Ochroma lagopus) är ett träslag som har kommit mer till 
användning vid tillverkning av blocklamellträ inom industrier som levererar lättviktsskivor, 
figur 2. 

 

Figur 2.  Lättviktsskiva av balsaträ. 

Även om de flesta träslagen redan är lättare än spån- eller MDF-skivor försöker tillverkare 
följa utvecklingen mot lättare skivmaterial. Vanliga produkter ifrån massivtträskivtillverkare 
är limfogar, lamellträ eller boardlamell. Limfogar består av limmade trästavar. Lamellträ 
består av trästavar som faneras på båda sidor. Boardlamell har en kärna av limmade trästavar 
och båda sidor beläggs med hårda eller oljehärdade träfiberskivor. Vid tillverkning av 
lättviktsskivor i den här gruppen åstadkoms inga materialbesparingar. Kostnadsökning 
förorsakas heller inte av nya konstruktions- eller produktionsprinciper. Eventuella 
kostnadsökningar beror på småskalig produktion eller användning av alternativa material 
respektive inom träindustrin ovanliga träslag. Vid användning av trämaterial av sämre kvalitet 
till skivans kärna kan det däremot åstadkommas en del kostnadsreduceringar. Dimensioner 
som är tillgängliga är mestadels beroende av storleken hos limpressen, men marknadsförs 
normalt i format upp till 2050×5200 mm och tjocklekar från 13–100 mm. Densiteten som 
anges för dessa lättviktsskivor ligger mellan 50–320 kg/m3, beroende av vilka träslag som 
används till kärnan och vilka trämaterial som används till ytskikten. Dessa skivor saluförs i 
Sverige av exempelvis CEOS®. 
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3.3.3 Utformning som sandwichkonstruktion med homogent kärnmaterial 

Redan etablerade på marknaden är sandwichkonstruktioner med en homogen kärna av 
polyuretan eller polystyrol. Ytskikten består vanligtvis av plywood, men även andra material 
förekommer som ytskikt och i samband med det är dekorbeläggningar förhärskande. Skivorna 
är möjligt att bearbeta med normala träbearbetningsmaskiner och den homogena kärnan 
genererar tillräcklig hållfasthet för skruvar och beslag. Kantlistningen är problemfri. På grund 
av skivornas höga pris används skivorna framförallt vid specialkonstruktioner och 
traditionellt vid husvagns- och båtsbyggande. Kärnmaterialet bestående av cellplast som är 
värmeisolerande och används i andra konstruktionssamanhang än möbler. Lättviktsskivor 
som följer detta koncept marknadsförs i format upp till 2100×5600 mm och tjocklekar från 
13–100 mm. Densiteten ligger från 80–350 kg/m3. En del tillverkare ersätter skumplasten med 
andra material, t.ex. Monocore® (en tredimensionell glasstruktur impregnerad med 
phenolharts). I det fallet ligger densiteten på 110–300kg/m3. Enligt tillverkaren är detta 
material extrem fuktresistent. 

3.3.4 Utformning som sandwichkonstruktion med inhomogent kärnmaterial 

Sandwichkonstruktioner med en inhomogen kärna eller bikakeskivor (eng.: 
honeycombboards; ty.: wabenplatten) till möbelindustrin kan delas upp i två grupper med 
avseende på konstruktionen: 

• Konstruktioner med ram. 

• Konstruktioner utan ram. 

Densiteten varierar från 150–450 kg/m3, beroende om det handlar om konstruktioner med 
eller utan ram. Ytskikten och fyllnadsmaterialen uppvisar inga skillnader ur 
konstruktionstekniskt synpunkt. Däremot finns det ett antal olika material som kan komma till 
användning. För ytskiktet kan det vara olika träfiberbaserade skivmaterial, som plywood, 
tunna spånskivor, hårda träfiberskivor eller HDF- respektive MDF-skivor. Valet styrs av 
skivmaterialets tekniska och kvalitativa egenskaper, samt av priset. Förekommande tjocklekar 
för ytskikt är 3–8 mm. Fyllnadsmaterialet kan bestå av ett bredd spektrum av aluminium, 
olika plaster eller pappersindustriprodukter. Som fyllnadsmaterial vid användning till 
möbelindustrin är det framförallt papp och numera mestadels returpapper på grund av det 
lägre priset. Fyllnadsmaterialet används nästintill enbart i form av bikakemönstrat 
pappersmaterial som betecknas som honeycombs. Den kan, men måste inte, ha formen av en 
hexagon. Vanligast är att det används honeycombs på stora rullar. Väldigt enkelt förklarad 
sker tillverkningen genom att lim påförs i form av strimmor på stora pappersark. Avståndet 
mellan strimmorna ger del slutliga cellstorleken, som varierar från 10–30 mm. Flera ark 
limmas ihop på det viset, förskjuten till varandra. De skärs sedan i remsor och skärbredden 
ger den slutliga höjden av honeycomben, som varierar från 10–100 mm. Sedan vänds 
remsorna 90º och limmas ihop till stora rullar. Efter leverans till möbelindustrier sker en 
expandering och en nertorkning till en fukthalt av cirka 3 % (fukthalten vid leverans är cirka 
12–15 %). Torkningen ske av flera anledningar. För det första skall värmeutvecklingen under 
torkningen ta ut de spänningar som har uppstått under själva expanderingen och fixerar 
därmed honeycomben i den expanderade formen. För det andra uppnår honeycomben vid en 
fukthalt av 3 % den maximala tryckhållfastheten (Poppensieker & Thömen 2005) och avger 
därvid också lite fukt i slutprocessen, vilket ger en god hoplimning av den slutliga 
konstruktionen. I anslutning till torkningen måste honeycomben kalibreras till rätt tjocklek, då 
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det samtidigt åstadkoms en grövre och därmed större yta för limningen. Beroende på vilka 
kvaliteter av papper som används och vilka cellstorlekar honeycomben har får honeycomben 
olika hållfastegenskaper och densitet. Denna typ används framförallt till konstruktioner med 
ram. 

Det förekommer även ett fyllnadsmaterial som har en mer vågig cellstruktur som liknar 
sinuskurvan (ty.: Wellenstegeinlagen). Utgångsmaterialet är wellpapp, som förs genom en 
taggad dubbelvals med anslutande limning, där materialet får sin karakteristiska sinuskurva. 
De skivliknade arken limmas till ett block. Blocket kan sedan skäras till önskad tjocklek. 
Detta material kan inte tillverkas på rullar utan säljs i format upp till 3050×1250 mm och med 
tjocklekar från 6–95 mm. Cellstorleken är i jämförelse med de ovan beskrivna honeycomben 
mindre, men hållfastheten är därmed högre. Priset är också högre än för honeycomb. Denna 
typ av fyllnadsmaterial är bättre anpassad till konstruktioner utan ram. 

Konstruktioner med ram 

I en del litteratur betecknas denna konstruktion board-on-frame eller board på ram 
(limspecialisten 2004). Dessa olika beteckningar syftar på en limmad konstruktion, vilken 
består av en ram fylld med något slags lätt och styvt material och med en några millimeter 
tunn skiva på båda sidor om ramen, figur 3. Skillnaden till den i kapitel 3.2 beskrivna 
konstruktionen av träfiberskivor på ram är att massivt trä i ramen har ersatts av framförallt 
spånskivor. Enbart IKEA använder årligen cirka 10 miljoner m2 material av denna 
konstruktionsprincip (Poppensieker & Thömen 2005). Själva produktionsprocessen kan i stort 
uppdelas i fem steg, beroende på hur automatiseringsgraden varierar,samt beroende på 
produktionsvolym och personalbehov (som anges variera mellan 2–8): 

• Hopsättningen av ramen. 

• Infogandet av honeycomben. 

• Limpåförningen. 

• Sammansättningen till sandwich. 

• Pressningen. 

Kompletta produktionsanläggningar erbjuds av ett flertal maskin- och anläggningstillverkare. 
Problematiskt är att hela dimensioneringen av lättviktsskivan måste ske innan produktionen. 
Även om eventuella förstärkningar skall läggas in i lättviktsskivan måste deras exakta 
placering vara känd innan. Det medför stora begränsningar för en produkt och dess 
användningsmöjligheter. Delvis läggs flera ramkonstruktionsformat ihop till en lättviktsskiva, 
som sedan sågas isär igen, med sågsnitten i ramarna. Kraven på produktionsstyrningen blir 
med avseende på de geometriska uppdelningarna av själva lättviktsskivan höga. Syften är att 
åstadkommer en bättre beläggning av anläggningen, en viss standardisering av 
lättviktsskivorna och en reducering av den ofta besvärliga hopsättningen av 
ramkonstruktionerna. 
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Figur 3. Typexempel för en konstruktion med ram med hårda träfiberskivor som ytskikt och honeycombs 
som kärnmaterial. 

Konstruktioner utan ram 

Utöver de board-on-frame-konstruktioner har det på senaste tiden även utvecklads 
konstruktioner utan ram. Denna konstruktionsprincip är på frammarsch med anledningen att 
en produktion av standardiserade storlekar av lättviktsskivor är möjligt. Framförallt 
möbelindustrier som tillverkar mindre serier och ofta har specialmått på sina produkter 
förväntas efterfrågar produkten. Ytterligare materialbesparingar genom att den begränsande 
ramkonstruktionen bortfaller skapar intresse för den nya produkten. Genom att det inte 
används honeycombs utan ett mer skivmaterialliknade fyllningsmaterial består 
produktionsprocessen endast av tre steg: 

• Limpåförningen. 

• Sammansättningen till sandwich. 

• Pressningen. 

Hittills existerar ett antal olösta problem för denna typ av lättviktsskiva, som exempelvis 
kantlistning och sammanfogning. AirWood® är en sandwichkonstruktion med en inhomogen 
kärna utan ram tillverkad av Torsby Lamell AB. Produkten är i skrivande stund inte 
tillgänglig på marknaden, men tas ändå upp i beskrivningen på grund av sin lite avvikande 
konstruktion, figur 4. Konstruktionen utgörs av två plywoodskikt med pappringar emellan 
(träinformation 2005). Personerna bakom AirWood uppges vara Lennart Corbèus och Torsten 
Nilsson. I artikeln anges den specifika böjstyvheten vara fem gånger högre än för en 
spånskiva och den specifika böjhållfastheten tre gånger högre än konstruktionsstål. 
Uppgifterna har visat sig komma från en hållfasthetsprovning enligt den US-amerikanska 
standarden ASTM D 1037-93 (Carlsson och Nordström 2000). I rapporten anges den 
specifika böjhållfastheten som kvoten R/ ρ  med ett värde på 175 MPa/(kg/dm3) och den 
specifika böjstyvheten som kvoten Eb/ ρ  med ett värde på 28,5 GPa/(kg/dm3). 
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Figur 4.  Lättviktsskivan AirWood®. 

I telefonintervjuer uppgav Lennart Corbèus att lättviktsskivan är patenterad och att prototyper 
har tillverkats. De tidigare ytskikten av björkplywood har ersatts av poppelplywood. Skivans 
tjocklek är 22 mm. Mellanskiktet består i AirWood®s fall av hylskartong. Hylsorna limmas 
ihop med hjälp av smältlim till en yta av cirka 3 m2 och skärs sedan i en specialbyggd maskin 
till den önskade tjocklek. Maskinen skall integreras i en anläggningslinje tillsammans med en 
press. Lennart Corbèus räknar med ett personalbehov av fem anställda till driften av själva 
anläggningen. Produktionsvolymen beräknas ligger på en miljon m2 per år. Försäljningspriset 
skall ligga på runt 70 kr/m2. Produktionen skall förhoppningsvis vara i gång inom ett år. 
Lennart Corbèus konstaterar att efterfrågan på mer än 100000 m2 redan finns. 

Siempelkamp handling systeme har presenterat en variant av en lättviktsskivakonstruktion 
utan ram, där kärnmaterialet är tillverkad av 1mm MDF-stimmor som är hoppsatt som en 
äldre form av en besticklådainsats, figur 5. Ytskikten består av MDF-skivor. Inga fler 
uppgifter var tillgängliga om denna intressanta konstruktionsvariant. Om den kan vara 
användbar till möbler återstår att se. 

 

Figur 5. Konstruktionsskiss av kärnmaterialet till den av Siempelkamp handling systeme presenterade 
 variant av en lättviktsskivakonstruktion utan ram. Kärnmaterialet består av 1 mm MDF-
stimmor. 
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3.3.5 Utformning som sandwichkonstruktion med ihåligt kärnmaterial 

Detta är ett koncept som har haft användning vid dörrtillverkning. I mellan två tunna 
spånskivor limmas distanser av massivt trä (gran är ett ofta förekommande träslag i detta 
sammanhang) vinkelrätt till spånskivans tillverkningsriktning. Denna typ av lättviktsskiva 
säljes bland annat som ihålig spånlamell i olika tjocklekar upp till 38 mm. Spånskivorna har 
vanligtvis tjocklekar från 4–6 mm. Figur 6 visar en konstruktionskiss av en 
sandwichkonstruktion med ihåligt kärnmaterial. Spånskivorna kan bytas ut mot annat 
skivmaterial som exempelvis MDF-skivor. 

 

Figur 6. Konstruktionsskiss av en sandwichkonstruktion med ihåligt kärnmaterial. 

En annan variant av en lättviktsspånskiva är en typ av skiva där mittskiktet profilpressas med 
hålrum för att minska skivans densitet. De tunna ytskiktsskivorna är tillverkade av 
björklångspån (Saarman 1992). Saarman anger, att denna typ av skiva har utvecklats i Sverige 
under andra delen av 1980-talet och att och att hållfasthetsvärdena uppfyller kraven för den 
dåvarande svensk spånskivestandard. Densiteten är 500—550 kg/m3. 

Lättviktsskiva i massivt trä följer utformningen som sandwichkonstruktion med ihåligt 
kärnmaterial och tillhör denna grupp. 

4 Företagskontakter 

Syftet med de företagskontakter som genomfördes var att få synpunkter såväl på 
produktionsaspekter som på krav från användare. Urvalet av de företag som kontaktades 
genomfördes så att ett representativt urval av den småländska möbelbranschen erhölls. Vid 
företagskontakterna visades en prototyp av lättviktsskiva i massivt trä som stimulation och 
diskussionsunderlag. 

4.1 Fröseke AB 

Fröseke AB är ett företag inom möbelbranschen som tillverkar hemmöbler för hall, matsal 
och sovrum samt förvaringsmöbler. Produkterna tillverkas i massivträ och skivmaterial såsom 
MDF- och spånskivor, vilka faneras eller pigmentlackeras. Företaget har en egen kollektion 
för försäljning till möbelaffärer, men utför även legoarbete åt olika beställare. Företaget 
nystartades i januari 1997 av Seth Nilsson, Bengt Nilsson, Rolf Ernstig och Eije Nilsson. 
Samtliga delägare har varit aktiva i den tidigare verksamheten. Antalet medarbetare är för 
närvarande cirka 20 och årsomsättningen cirka 17 Mkr (www.froeseke.com). 
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Vid besökstillfället nämnde Rolf Ernstig, som ansvarar för produktutveckling inom företaget, 
att han hade just kommit tillbaka från ett leverantörsbesök i Frankrike, där han undersökt 
möjligheten att köpa in fanerade spånskivor. Företaget har tidigare köpt material från både 
svenska och baltiska leverantörer, men priserna för råvaran till spånskivor har enligt Rolf 
Ernstig enbart i år (första kvartalet 2006) stigit med cirka 15 %, på grund av konkurrens ifrån 
bioenergisektorn. Detta faktum bidrog till ett allvarligt intresse för prototypen av en 
lättviktsskiva i massivt trä. Det undrades, om det redan hade utförts belastningstester på 
skivan. Furu som utgångsmaterial var inte avskräckande. Den nu pågående trenden av ek och 
valnöt ansågs vara på väg att ta slut och Seth Nilsson beskrev intrycket från årets möbelmässa 
i Milano där ljusa träslag dominerade. Vid en eventuell fanering av den uppvisade prototypen 
ansåg man att det inte skulle behövas ändra längdriktningen (korsvis fanering) på 
lättviktsskivan, eftersom konstruktionen redan är spärrad med hjälp av de profilerade 
distanserna. Ur produktionsteknisk synpunkt skulle däremot varianter i andra träslag vara mer 
lockande än fanering, pga. att ett arbetsmoment skulle kunna sparas. 

Det föreslogs en produktion med så högt automationsgrad som möjligt, för att hålla ner 
personalkostnader, som ofta utgör en stor del av tillverkningskostnaderna. Den procentuella 
fördelningen av produktionskostnaderna vid Fröseke kunde tyvärr inte presenteras. 
Uppfattningen var präglad från leverantörsbesöket i Frankrike, där sex anställda styr 
produktionen av cirka 6000 m2 fanerade spånskivor per dag i tre sexvåningspressar. 
Angående distanser ville man ha en så enkel profil som möjligt, helst en restprodukt ur en 
annan produktion. Rolf Ernstig funderade på restprodukter från stjärnsågning, som skulle 
passar utmärkt till produkten (vilket det också är). Produkten ansågs vara lämplig och väl 
anpassad till vidareförädling i företagets befintliga produktion med tanken på kantlistning, 
sammanfogning och användning av i företaget etablerade typer av beslag till spån- och MDF-
skivor. 

Fingerskarvning av ytskiktet är ett känsligt ämne. Produktionstekniskt vill Rolf Ernstig ha 
synliga fingerskarvar för att man vid senare bearbetning av ytskiktet inte skall hamna mitt i 
mellan en skarv, med urflisning som följd. Acceptansen för fingerskarvning är i allmänhet 
lågt. Även om Rolf Ernstig undrar om fingerskarvningen inte är mer accepterad utanför 
Sverige. Den lägre vikten tycktes vara mest av intresse för att produkten skulle vara mer 
lätthanterlig i företagets produktionsprocess. Däremot betalar företaget för transporter baserat 
på volym och inte med avseende på vikt. I slutänden är det lättviktsskivans inköpspris som är 
styrande, även om man såg de miljövinster produkten genererar. Företaget använde tidigare 
en lättviktskiva av typen ihålig spånlamell till en prototyp av ett hyllplansystem som med 
anledningen av det högre priset fick bytas ut mot en vanlig spånskiva. Beträffande emissioner 
uppfyller alla skivmaterial som företaget använder E1-kavet, vilket anses som en 
grundstandard för produkter, men det är inget säljande argument. I motsats till det har 
företaget den sista tiden upplevt ett ökande intresse från kunderna för produkter med FSC-
märkning. 

4.2 KG list Trä AB 

KG list Trä AB är ett familjeägt företag som tidigare har varit listtillverkare och med åren har 
fokuserad mer och mer på skivtillverkning i massivt trä. Företaget tillverkar idag både 
lamellträ, treskiktsskivor och limfog i olika träslag. Kunder till de treskiktslimmade 
produkterna är framförallt tillverkare av exklusiva kök. 
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Vid besökstillfället presenterades en prototyp av en lättviktsskiva i massivt trä och en 
diskussion kring produktionstekniska aspekter uppstod. Företaget är bekant med produkten 
AirWood® (se avsnitt 3.3.4) och minns att det är cirka sex till sju år sedan att Lennart Corbèus 
presenterade den första prototypen. Vid KG list ser man framförallt produktionstekniska 
hinder för produkten. Företaget tror att det finns en marknad för produkten, men att man skall 
undervika en jämförelse med spånskivor och motsvarande träfiberbaserade skivmaterial. 
Produktens tillverkning kommer med stort sannolikhet att vara personalkrävande och det 
medför att en konkurrens med spånskivor angående pris inte är möjligt. Skivans 
överlägsenhet beträffande styrkeegenskaper i förhållandet till spånskivor skulle i så fall 
framhävas, men egentligen är en lättviktsskiva i massivt trä en ny produkt med nya 
möjligheter. Företagsledningen ser inga problem i att tillverka tunna limfogar, även om man 
nästan tycker att prototypen med sina stående årsringar bestod av för fint material (i alla fall 
ganska dyrt material). Tillverkningen av de profilerade distanserna skulle kunna ske i en 
listhyvel. Problem uppstår, när lättviktsskivan skall limmas ihop. Om inte smältlim skall 
användas, så är tiden rätt så begränsad, för att påföra exempelvis PVAc-lim på distanserna 
innan limmet börjar torkar. Alternativt skulle limmet kunna strykas på ytskikten, vilket skulle 
öka limåtgången och problemet med att får alla distanser på plats i tid skulle kvarstå. En 
placering av listhyveln direkt innan limpressen, så att distanserna skulle via en rullbanna med 
tryckkolvar kunna placeras på ytskikt, ansågs inte heller vara någon god idé. Skulle det uppstå 
ett produktionsstop i listhyveln skulle det inte finnas något buffert, så att limpressen skulle stå 
still. Att konstruerar den rätta maskinen är den stora utmaningen. Sådana här problem tros 
vara orsaken för att en industriell produktion av en lättviktsskiva av typen AirWood ® eller 
den medförda prototypen inte än sker. Den som först löser denna problematik får nyttja 
fördelen och tar hem vinsten. 

4.3 Källemo AB 

Källemo AB får anses vara ett av de mest framstående företagen inom möbeldesign i 
Skandinavien. Företaget har sitt ursprung i ett snickerikollektiv som bildades på en gård med 
samma namn utanför Vaggeryd på 1920-talet. Nuvarande Källemo AB är ett familjeföretag, 
som startades av Sven Lundh 1971, efter det att ursprungsföretaget hade avvecklats i slutet av 
1960-talet. Företagets möbelkollektioner är tillverkade av olika material såsom stål, olika 
plaster och trä. Möblerna finns representerade på flera museer runt om i världen. Det är 
möjligt, att sammanfatta Källemos syn på möbler, estetik och kvalitet med det enkla citatet av 
Sven Lundh, ”det skall tåla ögats slitage”. Vid en beskrivning av Källemo AB måste nämnas 
en av de många välkända formgivare som är knutna till Källemo AB, Jonas Bohlin. Han 
debuterade i början av 1980-talet med en stol i betong och järn, som Sven Lundh blev 
uppmärksam på. Sven Lundh tog upp stolen, som fick namnet Concrete, i Källemos 
kollektion. Stolen betraktades som mycket provokativ, nästan en anti-stol. Den blev utskälld 
och prisbelönt; ett föremål som påverkade hela 1980-talets möbelutveckling i Skandinavien. 

Vid besökstillfället presenterades en prototyp av lättviktsskivan i massivt trä, som väckte 
intresset hos Erik Lundh. I den anslutande diskussionen kring prototypen började Erik Lundh 
skissera möjligheten han såg med produkten. Skivan ansågs vara intressant som ingående 
element i tänkbara möbler, som exempelvis stolar, skåp och bord. Den öppna konstruktionen 
med synliga distansprofiler hos prototypen som inte var kantlistad, stimulerade Erik Lundh 
till en bordskonstruktion. Lättviktsskivan skulle förbli utan kantlist och med ben i exempelvis 
rostfritt stål, som estetiskt tilltalande skulle enkelt monteras in i distanser. Den i en eventuell 
slutprodukt förblivande öppna konstruktionen skulle det för kunder möjliggöra att efterföljer 
”snickarens” konstruktionsarbete, att skapa en formstabil skiva med ett intressant inre för att 
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samtidigt åstadkomma en maximal viktreducering. Lättviktsskivan i massivt trä uppskattades 
på grund av sin materialrenhet och sin exklusivitet i synnerhet med den bakomliggande 
konstruktionstanken. Det var materialet trä som ansågs vara estetiskt tilltalande i motsatsen 
till lättviktsskivkonstruktioner med papp som distanser. Personligen ansåg Erik Lundh 
viktbesparingen som sekundär med tanken på att det konstnärliga och estetiskt tilltalande är 
av mer avgörande betydelse för möbler ifrån Källemo. Motsvarande tyckte han även 
angående kostnader och fingerskarvning på ytskiktet. Givetvis skulle det tas hänsyn till de 
punkter vid en diskussion om en eventuell produkt, där det även tas emot synpunkter och 
lösningsförslag av samarbetspartner, men de står inte överst på en lista av kriterier. Är ett 
förslag till en möbel inte estetiskt tilltalande, så kan en billig råvarapris inte ändra på det. 

4.4 Ljungsåsa AB 

Ljungsåsa AB är specialiserad på tillvekning och bearbetning av skivmaterial. Företaget är 
leverantör till exklusiva möbel- och designföretag i Sverige, såsom Bruno Mathsson 
International AB, Blå Station AB, Källemo AB med flera. En av företagets huvudprodukter är 
högklassiga konferensbord specialanpassade efter kundernas specifikationer. 

Vid besökstillfället var utvecklingen av ett klaffbord aktuell för företagsledningen. Bordet 
skulle vara lätt och flyttbart, så lättviktsskivor av olika slag skulle vara utgångsmaterial. 
Företaget visade intresse för konstruktionstanken bakom den presenterade lättviktsskivan i 
massivt trä. Särskilt intressant skulle skivan kunna vara för bordsskivor av extrema tjocklekar. 
Även skivans potential för montering av traditionella beslag och möjligheten till plastisk 
formgivning uppskattades. Däremot ansågs skivans vikt var för hög i förhållandet till ett 
varuprov av blocklamellträ tillverkad av balsaträ respektive ett varuprov av en 
sandwichkonstruktion med ytskikt av plywood och en kärna av förmodligen polyuretan eller 
polystyrol. De förhöll sig tveksam till furu som material, med anledningen av att furumöbler 
inte är efterfrågade av kunderna och att hårdheten hos ytan inte är speciellt hög. Skulle furu 
bli efterfrågad igen skulle det i dagsläget innebära krav på synliga ytor där friska kvistar är 
delvis accepterade. Synliga fingerskarvar är ej accepterade (det mindes även tider där just 
furu med blånadsangrepp var efterfrågat). Trender för ytor skulle ha som följd att en 
lättviktsskiva i massivt furuträ inte skulle vara efterfrågad av kunderna och skulle därmed 
behöva faneras. Detta skulle medföra ett extra arbetsmoment och en extra kostnad och att 
skivans längdriktning vänds (korsvis fanering). Med detta som resonemang och pristrycket 
som företaget upplever innebär att en skiva som inte uppnår någon större produktionsvolym 
och därmed med stort sannolikhet kommer att ha ett högre pris än konkurrerande material inte 
är av något intresse. Problematiken med emissioner av ämnen ifrån trä ansågs inte vara 
aktuell. Deras produkter klarar E1-kravet  

4.5 Norrgavel AB 

Norrgavel AB är ett möbelföretag som nästan uteslutande använder sig av massivt trä till sina 
möbler. De enda undantagen är lådsidor, lådbottnar och ryggar till skåp, som tillverkas i 
björkplywood. Själen bakom företaget är möbelformgivaren (Erik) Nirvan Richter, som 
startade företaget 1994.  

Vid besöket hos Norrgavel AB i Lammhult fördes en diskussion kring prototypen till en 
lättviktsskiva i massivt trä med Thomas Andersson, som ansvarar för produktutvecklingen. 
Thomas Andersson såg inte direkt någon produkt i Norrgavels sortiment fram för sig där 
konstruktionen av en lättviktsskiva i massivt trä skulle vara applicerbar. Konstruktionen 
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däremot tyckte han var intressant och delvis innovativ med tanken på de utmaningar som 
snickerierna ställs inför att tillverka den. Norrgavel AB har etablerat sig som ett företag som 
tillverkar möbler i massivt trä och det har medfört att deras kunder numera även ”kräver” 
möbler i massivt trä. Till ett ekbord hade Norrgavel AB tidigare tillverkat inläggsskivor som 
byggde på principen av en lättviktsskiva för att underlätta hanteringen för kunderna. 
Kunderna protesterade och företaget fick byta ut lättviktsskivan mot en massiv skiva. Oavsett 
detta tyckte Thomas Andersson att det finns en potential i skivan. Miljövinster är lätt att se 
och materialbesparingstanken förstärker även dessa. Ett ytskikt av furu ansågs inte vara något 
hinder; trender i träslag är trender och det gäller att ligga förre. För att en lättviktsskiva i 
massivt trä skall komma ut på marknaden, ansåg Thomas Andersson produktionstekniska 
frågor som avgörande. Han genomförde tillsammans med sin lärare en rundresa bland 
snickeriindustrier i samband med utbildningen för att få ett intryck om läget i branschen. På 
frågan var snickerierna skulle befinna sig om tio år svarade många att de inte skulle finnas 
kvar. Detta i kombination med ett allt för lågt innovativ tänkande gör att Thomas Andersson 
drog slutsatsen att det skulle krävas ett ”smart” produktionsupplägg, om en lättviktsskiva i 
massivt trä skall börja produceras. 

4.6 Sammanställning av resultat från företagskontakter 

En sammanställning av väsentliga uttalande ger nedanstående lista av specifikationer för en 
lättviktsskiva i massivt trä. Ytterligare detaljspecifikationer avhandlas i de särskilda avsnitten. 

• En konstruktion av en lättviktsskiva i massivt trä är intresseväckande (skulle intresset 
rangordnas på en skala från ett till sex, så skulle intresset motsvara en fyra). 

• Relaterat till de besökta företagen kommer lättviktsskivans hypotetiska 
användningsområde att bli inomhus, som komponent i möbler och inredningsdetaljer 
till bostadsrum och kök. 

• Lättviktsskivans produktionsupplägg bör vara rationell och effektiv. 

• Priset bör vara så lågt som möjligt, så att lättviktsskivan kan konkurrerar med 
befintliga material, både skivmaterial som spånskivor och massivt trä. 

• Möjligheten till bearbetning med i snickerier förekommande maskiner är av fördel. 

• Furu som material är i nuläge inte det mest aktuella. 

• Fingerskarvar på synliga ytor bör helst inte förekomma. 

• Emissioner från massivt trä ansågs inte vara en huvudfråga. 

• Materialbesparingar är av intresse, både av ekonomiska och ekologiska skäl. 

• Lättviktsskivan i massivt trä ansågs vara hållfast och formstabil. 
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5 Olika aspekter på utförandet av en lättviktsskiva i massivt trä 

Prototypen till en lättviktsskiva i massivt trä är uppbyggt av två ytskikt gjort av 6 mm tjocka 
limfogar och mellanliggande distanser. Distanserna består av profilerade stavar med hålrum 
(se figur 7) som är sammansatt av två halvor och placerade vinkelrätt till skivans 
längdriktning. Avståndet är 64 mm från centrum till centrum av distanserna, vilket baseras på 
den i träindustrin förhärskande 32 mm måttsättningen. Distanserna genererar formstabilitet 
samtidigt som deras tjocklek generera den slutgiltiga tjockleken hos lättviktsskivan. 
Ytskiktets tunna limfog består av kvistfritt virke med stående årsringar som är tillverkade med 
hjälp av fingerskarvning. Såväl ytskikten som distanserna är framställd av kvistfritt, 
stjärnsågat furuvirke 

5.1 Konstruktion och formstabilitet 

I regel jämförs lättviktsskivor av olika slag med spånskivor, framförallt med avseende på 
kostnader. Det gäller att poängtera att en lättviktsskiva i massivt trä är en hybrid av 
traditionellt skivmaterial och massivt trä. Massivt trä är ett anisotropt material, det vill säga 
det har olika egenskaper i olika riktningar, medan traditionellt skivmaterial anses vara isotropt 
och homogent. Detta antagande stämmer endast delvis. ”Lokala materialvariationer i träskivor 
bidrar dock till att materialegenskaper kan ha stor spridning inom skivan och skivor emellan” 
(Andersson 1988). Det är avgörande för formstabiliteten hos en lättviktsskiva att utesluta 
osymmetri i konstruktionen under tillverkningen. Ett vanligt problem för såväl träbaserade 
skivor som för lättviktsskivor är tjockleksvariationer. Framförallt variationer i en och samma 
skiva vilket kan ge problem vid den slutliga hoplimningen. Det är antingen en otillräcklig 
limning eller en komprimering av det för tjocka materialet med efterföljande svällning och 
därmed skevhet och/eller ostadighet som följd. En träbaserade skiva har inte en fiberriktning 
utan en tillverkningsriktning att tar hänsyn till. Det gäller även motsvarande för 
konstruktioner med honeycombs som fyllnadsmaterial. Beroende på expansionsriktning av 
själva honeycomben får lättviktsskivan olika egenskaper i olika riktningar. Vid tillverkningen 
av sandwichkonstruktioner med honeycombs med ram är ramtillverkningen som skapar 
problem med avseende på formstabilitet. Ramen tillverkas av spånskivor, oftast av spill ur 
övrig produktion. Spånskivor är endast tillgängliga i ett begränsat antal standardtjocklekar 
och för att åstadkomma större tjocklekar för ramkonstruktionen vänds spånskivorna ofta på 
högkant. Det resulterar i en yta av stående spån, dvs. inte den finare strukturen som 
spånskivans ytskikt har. Följden är, att en längdändring som kan jämföras med den 
longitudinella krympningen för massivt trä ersätts av respektive kombineras med en 
tjockleksändring som kan jämföras med den radiella respektive den tangentiella krympningen 
för massivt trä. 

Den öppna konstruktionen som lättviktsskivan i massivt trä har medför fördelar i en 
industriell produktion. Den öppna konstruktionen utesluter explosionsrisken vid pressning i 
hydraulisk varmpress. För slutna konstruktioner, som sandwichkonstruktioner med 
honeycombs med ram, är risken att skivan sprängs om inte den inslutna luften som värms upp 
under pressningen kan diffundera ut. Fördelarna den öppna konstruktionen medför är ett 
högre presstryck och en snabbare produktionstakt. Även vilken typ av kärnmaterial som 
används i skivan är av betydelse för tillverkningen, eftersom presstrycket bör ställas med 
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hänsynstagande till det svagaste materialet, för att förhindra att de i skivan ingående 
materialen krossas samtidigt som tillräckligt presstryck krävs för en tillfredsställande limning. 

Formstabilitet är ett begrepp som används i minst två sammanhang. Dels för formförändringar 
på grund av krympning och svällning av materialet trä, dels för formförändringar hos möbler. 
Exempelvis kan sprickbildningar uppträda, om stora fuktdifferenser uppstå mellan träets yta 
och dess inre. Detta får som följd att spänningar i träets yttre partier uppkommer och 
sprickbildningar kan inträffa. Den bakomliggande orsaken är en volymförändring förorsakad 
av svällningen, vilken sker under upptagningen av det kemiska vattnet. Denna 
volymförändring är olika i olika riktningar. Valet av ett tunt ytmaterial i lättviktsskivan av 
massivt trä skall motarbeta stora spänningar som följd av dessa fuktdifferenser. Möbler gjorda 
i massivt trä rör sig. Rörelsen upphör aldrig. Lådor glider bäst på vintern och dörrspringor är 
smalast på sommaren. Aspekter som bör tas hänsyn till vid konstruktion av möbler. 
Utgångskvaliteten och trälslag har stor inneverkan. Virke från tallen arbetar lite, det vill säga 
ha jämförelsevis måttliga rörelser vid fuktväxlingar (Dahlgren m.fl. 1999). 

5.1.1 Ytskikt 

Ytskiktet hos lättviktsskivan i massivt trä kännetecknas av en radiell yta i skivans 
längdriktning, det vill säga stående årsringar. Grundtanken är att minimera krympningen i 
skivans plan genom att den tangentiella riktningen hos ytmaterialet är vinkelrätt ytan. 
Eftersom den tangentiella fuktrörelsen är ungefär dubbelt så stor som den radiella, minimeras 
därmed rörelsen i skivans plan, tabell 2. Genom riktningsrena ytor åstadkoms en mer 
regelbunden krympning och svällning, vilket också förbättrar lättviktsskivans formstabilitet. 

Tabell 2. Krympningstalen vid torkning från rått ned till 0 % fuktkvot för några nordiska träslag 
 (Saarman 1992). 

Träslag βTangentiell (%) βRadiell (%) βLongitudinell (%) βVolym (%) 

Björk (Betula alba) 7,8 5,3 0,6 14,2 

Ek (Quercus robur) 7,8–10 4–5 0,4 12,6–15,6 

Furu (Pinus sylvestris) 7,7 4 0,4 12,4 

Gran (Picea abies) 7,8–8,8 3,6–4,2 0,2–0,3 12,0 

Rödbok (Fagus silvatica) 10–11,8 4,4–5,9 0,3 17,6 

Tyvärr är det oftast faktorer innan själva limfogstillverkningen som är av avgörande för 
formstabiliteten. Postningen vid sågningen av stocken bör nämnas. Det finns idag ett antal 
sågningssätt, som minimerar effekten av krympningsanisotropin, såsom kvartersågning, 3-ex-
log, monolitsågning eller stjärnsågning, men som beklagligtvis inte än har kommit till någon 
större kommersiellt användning (Johansson och Sandberg 2005). En annan avgörande faktor 
är materialets rätta fuktkvot. Exempelvis kan en 1000 mm bred limfog med fuktkvoten 12 % 
bli upp till 13 mm smalare, om den placeras i en omgivning som motsvarar 
jämviktsfuktkvoten 7 %. Med hög sannolikhet kommer även skivan att skeva sig, bli 
vågformig och krokig. Limskarvarna kommer dessutom att kännas på ytan (Esping 1992). En 
tangentiell yta skulle förvärra effekten av felaktig fuktkvot med faktor två. 
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Det bör noteras att även en spånskiva, som i snickeriindustrier ofta anses vara helt formstabil, 
krymper och sväller. Vid exempelvis en klimatförändring från 20ºC/65 % RF till 20ºC/90 %4 
RF sker en svällning med 0,35 % längs och tvärs ytskiktet (Saarman 1992). Det tillkommer 
även en tjockleksändring som i intervallet 30–90 % 5RF är 3–4 % (Bergman, m.fl. 1997), 
tabell 3. 

Tabell 3. Spånskivans längd- och tjockleksförändring i intervallet 30–90 % RF (Bergman, m.fl. 1997). 

Trämaterial Längdändring (%) Tjockleksändring (%) 

Spånskiva 0,17–0,35 3–4 

Årsringsbredden eller mer korrekt sommarvedsandelen hos barrträ, har inneverkan på 
densiteten, som i sin tur uppvisar samband med olika hållfasthetsegenskaper hos trämaterialet. 
Tall uppnår sitt maximala densitetsvärde vid en årsringsmedeltjocklek av 2 mm (Sandberg 
2004). För möbelindustrin har årsringsbredden ett mer estetiskt värde. Eventuella krav på 
medelårsringsbredden för konstruktionsvirke har i detta sammanhang mindre inverkan. 
Däremot kan en alltför stor andel vårved ha nackdelar ur bearbetningstekniska aspekter, 
eftersom den har en större benägenhet till att komprimera sig. Fingerskarvningen anses i 
industriella sammanhang som en förutsättning för att till ett acceptabelt pris får länga längder 
utan kvistar eller andra avvikelser. Det bör skiljas mellan fingerskarvar i konstruktionsvirke 
och fingerskarvar för icke bärande ändamål. Fingerskarven kan betraktas som en veckad 
skäftfog, figur 7. Orsaken till att det inte är möjligt att limma ändträ mot ändträ är på grund av 
en stor fuktrörelse som inte limmet kan klara. För en hållfast sammanfogning krävs det att 
fiber ligger nästan parallella med varandra. Lutningen av och antalet skarvar avgör 
hållfastheten som kan komma upp till 70–80 % av det kvistfria och fiberstörningsfria virkets 
hållfasthet (Raknes 1986). För konstruktionsvirke gäller särskilda krav som inte behandlas 
närmare i detta arbete. Inom möbelindustrin är acceptansen för fingerskarvningen knuten till 
framförallt estetiska aspekter (se kapitel 5.3). 

 

Figur 7. Exempel på synliga fingerskarvar. 

                                                 
4 Klimatet 20ºC/65 % RF motsvarar en jämviktsfuktkvot av cirka 12 % och klimatet 20ºC/90 % RF motsvarar en 
jämviktsfuktkvot av cirka 20 % efter Keylwertsmätningar, Madison 1951 (Esping 1992). 
5 Inga specifikationer angående temperatur ges, ett klimat 20ºC/30 % RF motsvarar en jämviktsfuktkvot av cirka 
6 % efter Keylwertsmätningar, Madison 1951 (Esping 1992). 
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5.1.2 Distanser 

Profilerade distanser är placerad vinkelrätt till skivans längdriktning och bidrar till skivans 
formstabilitet motsvarande krysfanering. Även för distanserna gäller kraven på rätvuxet och 
felfritt material. Snedfibrighet och på liknande sätt reaktionsved kan göra att distanserna slår 
sig och därmed eventuell också hela skivan. Profileringen skall utformas så att den största 
möjliga ytan för limningen åstadkoms samtidigt som själva volymen minimeras. Slutligen 
skall profileringen kvarhålla möjligheten till centrumtappning i änderna. Den ursprungliga 
distansen var sammansatt av två halvor med centrumhål, figur 8. 

b
bm

t
t/2

d

 

  Där: bm = 30 mm 

   b = 37 mm 

   t/2 = 13,5 mm 

   t = 27 mm 

   d = 12 mm 

Figur 8. Tvärsnitt av distansen ifrån den första prototypen i massivt furu sammansatt av två halvor med 
 centrumhål.  
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Distansen kan jämföras med livet hos en I-balk. Det innebär att spänningar i profilens mitt är 
låga. Under företagskontakterna kom det fram att ihåligheten anses vara besvärlig att 
åstadkomma och störande vid en eventuell vidarebearbetning. Med anledning av detta har en 
massiv distans utan centrumhål tagits fram, figur 9. 

b

t
t/2

bm

 

  Där: bm = 30 mm 

   b = 37 mm 

   t/2 = 13,5 mm 

   t = 27 mm 

Figur 9. Tvärsnitt av den modifierade distansen i massivt furu utan centrumhål. 

Själva utformningen skulle kunna optimeras. Optimeringen bör ske under hänsynstagande till 
produktionstekniska och produkttekniska aspekter. Om distansen skall tas fram genom 
hyvling i en listhyvel kan distansen enkelt modifieras och tillverkas i en enda arbetsmoment. 
En optimering med material- och tidsåtgång som parameter kan ske. Verktygskostnader börs 
ta hänsyn till. Angående produkttekniska aspekter vid optimeringen är det parameter 
funktionalitet och i särskilda fall estetiken som har inverkan. Distansen skall ha så mycket 
limningsbar yta (vid flänsarna) som möjligt för att säkerställa lättviktsskivans stabilitet och 
mittdelen skall vara bearbetningsbar för eventuell centrumtapning. Estetiska aspekter kan få 
betydelse i de fall då lättviktsskivan inte skall kantlistas. 

5.2 Bearbetning 

5.2.1 Beslag 

Det uppfattas som en risk att enkla och prisvärda beslag som hittills används i träindustrin 
kommer att ersättas av mer komplicerade och dyrare lösningar om sandwichkonstruktioner 
med honeycombs eller motsvarande konstruktioner blir allt mer vanliga. Detta kommer att 
medföra merkostnader för användare av sådana skivmaterial och för själva träindustrin om 
tidigare beslagslösningar inte längre är tillgängliga från leverantörerna. En satsning på 
lättviktsskivor i massivt trä skulle kunna motverka det. Olika beslagstyper som vanligtvis 
användes inom snickeriindustrin förblir användbara för lättviktsskivor i massivt trä. 
Framförallt vid planmöbeltillverkning förekommer det ett bredd sortiment av olika beslag, 
som har som syfte att möjliggöra en senare sammansättning av möbeln hemma hos 
slutkunden. Vanliga är en kombination av kopplingsbeslag och kopplingsskruv (även kallats 
för snäckor) eller endast kopplingsskruvar (konfirmatskruvar), figur 10. 
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Figur 10. Olika kopplingsbeslag, från vänster i bild två varianter av kopplingsbeslag och kopplingsskruv 
 (andra från vänster en s.k. snäcka) och en konfirmatskruv. 

Det bör poängteras, att utbudet av beslag är närapå oändlig och välanpassad för traditionella 
skivmaterial och massivt trä, men hittills inte till lättviktsskivor med en inhomogen kärna av 
annat material än trä. Sandwichkonstruktioner med honeycombs uppvisar hittills stora 
problem vid användandet av beslag, om inte en ramkonstruktion används. Beslagstillverkare 
experimenterar med olika lösningsmöjligheter av mestadels komplicerade beslagsvarianter av 
traditionell typ, där större plastkomponenter sätts in i skivorna för att erhålla tillräcklig 
hållfasthet. Alternativt används blindnitar som traditionell har sin användning i 
metallindustriella sammanhang, figur 11. 

 

Figur11. Blindnit ur metallindustriellt sammanhang. 

5.2.2 Sammanfogning och kantlistning 

Vid en eventuell bearbetning av lättviktsskivor i massivt trä är klassiska sammanfogningssätt 
fortfarande användbara. Två av de vanligaste sammanfogningssätten är centrumtappning och 
kexning, figur 12. Centrumtappning är sammanfogning av trä med träplugg i olika 
dimensioner. Det är en snabb och enkel metod och effektiv med hänsyn till hållbarhet och 
kostnader. Kexning är sammanfogning av trä med små ovala ”kex” av sammanpressat träspån 
som sväller av limmet. Kexning har störst användning inom hobbysnickeri och är en 
resurssnål och enkel metod, där limmet avgör hållfastheten. 
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Figur 12. Typexempel för centrumtappning (till vänster) och av kexning (till höger). 

För båda metoderna sker en överdimensionering. Materialet är överdimensionerat och 
förbanden som följd av detta. En orsak till överdimensioneringen är att limmets hållfasthet 
har blivit bättre med tiden och är numera starkare än trämaterialet självt. För 
sandwichkonstruktioner med honeycombs som inte har en ramkonstruktion, består stora 
olösta problem för sammanfogningar. Här är det mestadels limmets hållfasthet som avgör 
hållbarheten av en förbindning. Undersökningar och tester har genomförts för 
sandwichkonstruktioner utan ram med enkla hörnförband såväl som med gerade hörnförband 
där sammanfogningen i båda fall utfördes med kexning (Petutschigg 2004). Antalet prover 
var dock för liten för att några långtgående slutsatser skulle kunna dras. Som i fallet av 
lösningsmöjligheter till beslagsproblematiken (kapitel 5.2.1) är det ofta komplicerade och 
invecklade lösningar som är förbunden med högre kostnader. Även expansionsskruvpluggar 
respektive expansionsbultar kommer till användning, figur 13. Vid undersökningar av 
bärförmågan av skruvförband fann man endast otillräckliga värde vid sammanfogningar av 
kanter (Petutschigg m.fl. 2005). Endast på skivornas över- respektive undersidan fann man 
acceptabla värde. 

 

Figur 13. Typexempel för en expansionsbult. 

Problemen med att utveckla av hållfasta sammanfogningssätt för sandwichkonstruktioner som 
inte har en ramkonstruktion, medför också att det är svårt att utveckla nya produkter i form av 
möbler med traditionella lättviktskivor som utgångsmaterial. Moderna konstruktionslösningar 
för möbler med lättviktsskivor i massivt trä är däremot möjliga. Kantlistningen framstod inte 
som ett problem vid företagskontakterna. Kantfaneret eller den massiva kantlisten kan 
anbringas i fiberriktningen av ytskiktets kant. Vid kantlistning av ändträet är antingen en 
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limning mot distansen eller en kantlist med spont möjligt. Till det bör riktas en viss 
tveksamhet. En lättviktsskiva i massivt trä uppvisar alltid ändträ. Kantlister bör inte limmas 
mot ändträ på massiva arbetsstycken, eftersom dess kan ha en stor fuktrörelse som inte 
limmets kan motstå. Kantlistningen kan medföra produktionstekniska komplikationer på 
grund av att den inte kan utföras i befintliga kantlistmaskiner. Ett motsvarande problem 
existerar för sandwichkonstruktioner med honeycombs utan ram. Här pågår ett intensivt 
utvecklingsarbete av olika maskin- och kantlisttillverkare. En kantlistning med blindkantlister 
före den slutliga kantlistning är en metod som har utvecklats den sista tiden (Holz-Zentralblatt 
2006). 

5.2.3 Ytbehandling 

Ytbehandlingen av en lättviktsskiva i massivt trä är jämförbar med ytbehandlingen av andra 
typer av skivmaterial eller massivt trä. Det skall här inte avgöras vilken typ av ytbehandling 
som skall väljas, endast produktens möjligheter till ytbehandling skall betraktas. De 
ursprungliga specifikationerna på material till ytskikt medför produktionstekniska fördelar vid 
ytbehandlingen. Ytor av hög kvalité innebär att kasserandet på grund av felaktig eller 
otillräcklig ytbehandling reduceras. Resultatet av ytbehandlingen är direkt kopplad till 
kvalitén av skivans yta. Kådlåpor (hartsfickor), kvistar och andra strukturavvikelser kan 
försvåra ytbehandlingen. Framförallt vid ungstorkning av lack kan kådflytning förorsaka 
fläckar och blåsor. Vanliga temperaturer vid ungstorkning ligger från 50–70°C. Skall 
eventuella kådflytningar helt uteslutas bör temperaturen ej överstiga 40°C (von Tell 1990). 
Det medför dock längre torkningstider och därmed högre kostnader. En problematik som kan 
uteslutas vid fingerskarvning, där synliga virkesfel kapas bort för att få fram ett felfritt ämne. 
Även kvistar av olika typ kan försämra ytbehandlingsresultatet. Barrträslag kallas i dagligt tal 
för ”feta” träslag på grund av sitt stora innehåll av hartser. För tallen innebär det ett 
hartsinnehåll på cirka tre procent (Esping 1992). Hartshalten varierar starkt såväl mellan 
tallarter som inom tallen. Störst är hartshalten i rotstocken, kärnan har högre hartshalt än 
splinten och i kvisten är hartshalten mycket högt. Vid ytbehandlingen av en färsk yta 
åstadkoms det bästa resultatet. En åldring av ytan medför en migration av extraktivämnen mot 
ytan (hartsuppdragning) och även en fiberresning. Produktionsstegen finslipning och 
ytbehandling bör ligga så nära varandra som möjligt. En slipning genom en slipmaskin med 
flera band med olika kornstorlek inför ytbehandlingen genererar önskad kvalitet av själva 
ytbehandlingen och god produktionsekonomi. En gammal god snickarregel säger att ”Bra 
putsat är hälften av lackeringen!” (Becker Aroma, fakta om ytbehandling). De ursprungliga 
specifikationerna av lättviktsskivans ytskikt, i synnerhet stående årsringar, medför att inga 
större tangentiella ytor av antingen enbar vårved eller sommarved förekommer. Vår- 
respektive sommarved är olika porösa och tar därmed upp ytbehandlingsmaterial i olika 
mängd. Även hårdheten är olika, vilket kan medföra vågiga ytor vid slipningen. 
Sommarveden är hårdare och tätare. Vid industriell ytbehandling, exempelvis automatisk 
sprutlackering, är tjockleksvariationer ett problem. Trä som hygroskopiskt material krymper 
och sväller. Konstruktionen av en lättviktsskiva i massivt trä motverkar det. Det kan nämnas, 
att tjockleksvariationer av spånskivor och andra träfiberbaserade skivmaterial är en 
problemfaktor vid industriell ytbehandling. Tjocklekstoleranser hos traditionellt skivmaterial 
är normalt ±0,2 mm, vilket innebär att skivorna kan varierar mellan till exempel 19,8 och 20,2 
mm. 0,4 mm kan tyckas vara oväsentligt men motsatsen upptäcks lätt när det jämförs höjden 
på staplar som innehåller lika många skivor (von Tell 1990). En slipning direkt innan 
ytbehandlingen och en styrning av luftens fuktighet i lokalerna reducerar problematiken 
avsevärt. Andra exempel för problemorsaker vid ytbehandlingen är att i synnerhet kärnveden 
hos furu som efter en viss tid vid användning med syrahärdande lacker kan övergå till 
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rödfärgning, som i kombination med en del härdartyper kan bli kraftig. Har virket under lång 
tid varit i kontakt med vatten, exempelvis långvarig bevattning av stormfällt timmer, kan vid 
betsning eller lasering ytan bli flammig eftersom inträngningen sker ojämnt. 
Anmärkningsvärd är att företaget Norrgavel AB har vald ett annat sätt att ytbehandla. 
Företaget talar om öppna ytbehandlingar, som inte täpper till porerna: olja, såpa och 
äggoljetempera. De sätten att ytbehandla är inte alla lämpliga för en industriell användning. 
Företaget framhäver dock harmonin mellan material och typen av ytbehandlingen. 

5.2.4 Lim och limning 

En konstruktion av en lättviktsskiva i massivt trä kräver en stark och hållbar sammanfogning 
av ytskikten och distanserna. Den i kapitel 3.1 beskrivna jämförelsen mellan en 
sandwichkonstruktion och en I-balk innebär att påfrestningar vid belastningen är stora i 
limfogen mellan ytskikt och distansen respektive fyllning eller kärnmaterial för andra 
sandwichkonstruktioner. De olika limtyper som används vid tillverkningen av olika 
sandwichkonstruktioner är PVAc-lim, UF-lim och smältlim. Krav på renhet, rakhet och 
färskhet hos ytorna och själva ämnet är avgörande för ett tillfredsställande limningsresultat 
oavsett vilken limtyp som används. Även fiberriktningen och vilka ytor som skall limmas har 
en inverkan. Till vilken grad och utsträckning är delvis fortfarande omdiskuterad inom 
litteraturen. Dock reducerar snedfibrighet hållfastheten hos limfogen. Det har även visats i 
försök att fler brott uppstår i den tangentiella ytan än i den radiella (Zepperfeld och Grunwald 
2005). Aspekter som vid utförandet av en lättviktsskiva i massivt trä har tagits hänsyn till 
genom att den tangentiella limningsyta har reducerads så mycket som möjligt. Fördelaktig vid 
tillverkningen av lättviktsskivor i massivt trä är att ämnen av samma material sammanfogas 
med hjälp av lim. Problematiken med olika av fuktupptagningar hos olika material bortfaller. 
Ett faktum som i andra fall har medfört stora problem. Används honeycombs av papper i en 
ramlös konstruktion, så är PVAc-lim nästan utesluten. Honeycombs av papper har en väldigt 
lågt motståndskraft mot fukt, om de inte impregneras. Detta har delvis medfört att dyrare 
smältlim har kommit till användning. Även problematiken med att olika cellplaster med 
mycket olika egenskaper skall limmas mot trä eller träbaserade material bortfaller vid 
användning av endast massivt trä. 

Den i kapitel 5.1 beskrivna ramtillverkningen hos sandwichkonstruktioner med honeycombs 
med ram medför även komplikationer vid sammanfogning med ytskikten. En yta av stående 
spån utan den finare strukturen som spånskivans ytskikt i vanligt fall har skall sammanfogas 
med ytskiten. Det medför högre krav på limningen än i annat fall. Vilken limtyp som sedan 
används vid tillverkningen av en lättviktsskiva i massivt trä är beroende av ett flertal faktorer. 
Miljön där lättviktsskivan kommer att placeras i är väsentlig. Kontentan av dem 
företagskontakter som genomfördes är att lättviktsskivans användningsområde kommer att bli 
inomhus, som komponent i möbler och inredningsdetaljer till bostadsrum och kök. Av såväl 
PVAc-lim, UF-lim och smältlim från olika limtillverkare är limvarianter tillgängliga som kan 
uppfylla kraven för en användning inomhus med en i omfattning begränsad fuktbeständighet. 
Det bör observeras, att tillverkningen av köksbänkar, som utsätts för stora fuktpåfrestningar 
kräver särskilda limtyper, exempelvis en vatten fast PVAc-lim av klass D4. Tekniska 
egenskaper och enkelheten i hanteringen av PVAc-lim medförde att vid tillverkningen av 
provmaterialet användes en PVAc-lim av klass D3. Skulle däremot till exempel en möbel 
tillverkade av lättviktsskivor i massivt trä ha en fullständig beständighet vid 
utomhusexponering, så krävs det limtyper av typen fenol-, resorcinol- eller expoxilim.  
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5.3 Estetiska aspekter 

Estetiska aspekter vid en jämförelse mellan massivt trä eller träbaserade skivmaterial är 
knuten till känslor. Känslor är omöjliga att definiera. Trots det uppskattar de flesta människor 
massivt trä i högre grad än träbaserade skivmaterial. Fanering av skivmaterial med exklusiva 
och dyra faner syftar till att efterlikna massivt trä. Estetiska aspekter på en lättviktsskiva i 
massivt trä är i första hand dess utseende, vilket träslag som skall användas och till en viss 
grad dess konstruktion. Estetik i sammanhang med massivt trä skapas annars av dess färg, 
struktur, kvistar, märgstrålar, skador, blånader m.m. (Dahlgren m.fl. 1999). Numera kan även 
fingerskarvningen inkluderas i denna uppräkning. Lättviktsskivans ytskikt är tänkt att består 
av kvistfritt virke med stående årsringar och eventuell förekommande fingerskarvning. 
Företagskontakter (se kapitel 4) påvisade en viss tveksamhet till synliga fingerskarvningar på 
synliga ytor. En rangordning av dem samlade intryck kan sammanställas som följande: 

1. Den synliga ytan skall vara en radiell yta, kvistfri och oskarvad. 

2. Den synliga ytan skall vara oskarvad men får uppvisa friska kvistar. 

3. Den synliga ytan får uppvisar friska kvistar och skarvar. 

Hur var och en upplever och till vilken grad uppskattar en yta är inte enkelt att förutse. De 
flesta människor tolkar, att en lugn textur erhålls genom den radiella ytan. Direkta motsatsen 
blir den tangentiella ytan, som ger en mycket livlig textur (Apelmo 2005). Hur slutligen 
kunderna vill att produkten skall ser ut påverkas av trender. Vid besöket hos Ljungsåsa AB 
mindes företagsledningen tider där just furu med blånad var efterfrågad av kunder, framförallt 
från Danmark, men trenden var kortvarig. I vilken grad det skall tas hänsyn till eventuella 
kortvariga trender bör avgöras i det enskilda fallet. En avvägning av estetiska och kvalitativa 
aspekter är följden, om det skall tas hänsyn till sådana strukturella avvikelser. Även valet av 
träslag och därmed en eventuell succé av produkten är trendberoende. Under 
företagskontakterna framkom det att efterfrågan på furu nästintill obefintlig, men som 
Thomas Andersson från Norrgavel AB sa det gäller att ligga steget före. Därmed ligger valet 
av ett ytskikt med en radiell yta i furu till hands. Det föreställer en optimal kombination av 
estetiska och tekniska aspekter. För osynliga detaljer (skymda eller dolda) bör det vara 
möjligt att sänka de ovan nämnda kravspecifikationerna. Motsvarande klassificeringen som 
för plywood med en finsida och en sida med sämre kvalitet skulle vara önskvärd. Även en 
variant med båda sidor i sämre kvalitet är tänkbart för exempelvis fanering med mer exklusiva 
träslag.  

Alternativt skulle en klassificering av produkten ske i anledning av den svenska standarden 
SS 839030, som används för bedömning av materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning 
hos färdiga möbler och inredningar. Det finns fem klasser. I klass A är exempelvis inga 
defekter som påverkar brukbarhet eller utseende tillåtna. En gradering till klass E sker, där 
utseendedefekter i nästan obegränsad omfattning är tillåtna, men inga defekter som påverkar 
brukbarheten. Lättviktsskivan i massivt trä bör tillverkas som en öppen konstruktion. Dels för 
att det skulle vara möjligt att bibehålla den öppna konstruktionen i slutprodukten, dels för att 
kunna avgöra art och beskaffenhet av en eventuell kantlistning för den enskilda slutprodukten. 
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5.4 Produktionstekniska aspekter 

5.4.1 Förutsättningar 

Kraven på ingångskvaliteten för materialet till lättviktsskivan i massivt trä är höga, samtidigt 
som klassificeringsskalan av lättviktsskivan tillåter användandet av sämre kvaliteter på 
skymda respektive dolda ytor och detaljer. Vid produktionen av en lättviktsskiva i massivt trä 
är det av intresse i vilken led som tillverkningen anses börja. Det anses lämpligt att en 
produktion utgår ifrån ämne och att en vidareförädling till den slutgiltiga produkten bör ske 
stegvis i en snickeriindustri. Ämnen till en lättviktsskiva i massivt trä skiljer sig inte från 
ämnen till andra produkter i massivt trä. Därmed undantas ämnestillverkningen i detta arbete. 
Ämnestillverkningen kan ske i en produktion utanför den tänkta snickeriindustrin för att 
genererar ett maximalt utbyte av material och kvalitet. Kraven på ämnen som resumé av 
företagskontakterna kan exempelvis se ut som följande: 

• Ämne med stående årsringar utan kvistar eller andra avvikelser och utan skarvningar 
till limfog för synliga ytskikt. 

• Ämne med fingerskarvningar och friska kvistar till limfog som utgör undersida av 
lättviktsskivan. 

• Ämne med fingerskarvningar och friska kvistar till distanser. 

Det bör understrykas betydelsen av rätt dimension och rätt fuktkvot hos ämnena för att en 
problemfri vidareförädling skall erhållas. I följande skissering av en anläggning för 
tillverkningen av produkten, en lättviktsskiva i massivt trä, utgås från scenariot att en befintlig 
snickeriindustri har som avsikt att utökar sitt produktionssortiment. Anledningen är att det 
anses vara osannolikt att en nyetablering och nybyggnation av en snickeriindustri med endast 
en lättviktsskiva i massivt trä som produkt kommer att ske. 

5.4.2 Anläggningsplanering 

Allmänt 

Dagens snickeriindustrier uppvisar oftast stora begräsningar angående den ytan som i 
fabrikslokalen står till förfogande. Möjligheter till ytterligare byggnation är oftast begränsade. 
Om en utökning eller omställning av produktionssortimentet är möjligt utan tillbyggnation 
kan slutligen inte besvaras utan kännedom av det enskildes snickeriindustris utformning. För 
att kunna genomföra en skissering är et antal teoretiska antagande nödvändig. Själva 
anläggningsplaneringen får därför betraktas mer som scenariot, där ett antal elementära 
punkter angående maskinutrustning och materialhantering undersöks. 
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Snickeriindustri 

Vilket produktionsvolymen en lättviktsskiva i massivt trä kommer att uppnå kan inte 
besvaras. Därmed bör en viss tveksamhet riktas mot tanken att konstruera en maskinlinje som 
endast är avsett för tillverkningen av en lättviktsskiva i massivt trä. Däremot skulle en 
produktion kunna inkluderas i en snickeriindustri med en befintlig produktion av exempelvis 
limfogar respektive lamellträ. Andra konstruktioner av lättviktsskivor som exempelvis 
sandwichkonstruktioner med honeycombs med eller utan ram genererar inte denna möjlighet. 
Här krävs det speciella maskinlinjer, figur 14. 

 

Figur 14. En komplett maskinlinje för tillverkningen av sandwichkonstruktioner med honeycombs med 
 ram (med tillstånd av Wolfram Daum, Heinrich Kuper Maschinen GmgH & co. KG 2006). 

I hur stor utsträckning maskinerna skall sammanfogas med olika typer av transportutrustning 
är beroende på graden av automatiseringen och rationaliteten snickeriindustrin vill 
åstadkomma under bibehållandet av flexibiliteten i sin produktion (Svensson 1983). Det är 
bland annat en avvägning mellan att öka produktiviteten genom att konstruerar en maskinlinje 
och risken för ett totalt produktionsstop om en del av kedjan stannar. Utgående från ämne kan 
produktionsprocessen för tillverkningen av en lättviktsskiva i sort delas in i två steg: 

• Tillverkningen av ytskikt och distanser. 

• Sammansättningen till sandwich. 

Tillvekningen av ytskikt och distanser 

Ytskikt 

Ytskikten av en lättviktsskiva i massivt trä är vanliga limfogar som kan inkluderas i ett 
befintligt produktionsförlopp för tillverkningen av limfogar. Ett standardiserat maskinutbud 
som krävs är: riktlisthyvel→limspridare→varmpress→slippmaskin, för såväl tillverkningen 
av limfogen som för den slutliga sammansättningen till sandwich. 
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De hyvlade lamellerna belimmas med hjälp av någon typ av limspridare för att sedan 
transporteras till limpressen, som har både tryck uppifrån och sidotryck. Därifrån kan de via 
en stapelautomat och en självmatande bandtransportör transporteras vidare till en slipmaskin 
med motsvarande anordning för matning. En viss konditionering innan slipningen bör ske. De 
flesta lim tillför trämaterialet en viss mängd fukt vid limningen, vilket resulterar i en svällning 
i omgivningen av limningen. Sker slipningen omedelbart komma svällningen att skäras bort, 
när fuktigheten sedan jämnar ut sig uppstår en insjunkning av trämaterialet. Möjliga typer av 
varmpressar är en-etagepress med bandmatning, även en taktmatad högfrekvenspress är 
tänkbar. Valet av pressen bör styras av vilka andra produkter som skall limmas i pressen. En 
äldre typ av varmpress med endast tryck nerifrån visas i figur 15. Presslinjerna byggs i flera 
olika standardutförande (som sedan kan specialanpassas till kunden) av flera 
maskintillverkare. Uppvärmningen är energikrävande, kan uppvärmningen ske med hjälp av 
varmvatten via den egna spåneldade panncentralen är det av fördel. 

 

Figur 15. Varmpress av äldre modell utan genommatning. 

Foglimning kan även ske med hjälp av limhjul respektive limtriangel med olika 
automatiseringsgrad.



 30

Distanser 

Distanserna produceras i en riktlisthyvel, figur 16. Inmatningsanordningar och 
stapelautomater underlättar en betjäning. Alternativt till en stapelautomat kan en 
returtransportör användas. Även här bestäms utrustningsgraden av den komplimenterande 
produktionen. Ställtiden för en riktlisthyvel är kort om inget verktygsbyte behöver ske. Den 
mer avancerade distansprofilen kan kräva en särskild riktlisthyvel eller en produktionsteknisk 
förenkling om tillverkningen av stavar till limfogen och distanser skall tillverkas i en och 
samma riktlisthyvel. 

 

Figur 16. En enklare variant av en riktlisthyvel. 

En riktning av ämnet förre profilhyvlingen i en riktlisthyvel kräver betydligt större 
hyvlingsmån än om den hyvlas utan riktning (Grönlund 2004). 

Sammansättningen till sandwich 

Det framkom i kontakterna med företagen (se kapitel 4) att just sammansättningen till 
sandwich anses som största problemfaktor i produktionstekniska sammanhang. En fullständig 
planering presenteras inte här. Ett möjligt upplägg är: 

• Frammattning av övre och undre ytskikt i två nivåer. 

• Påförning av lim genom en limspridare med två valser. 

• Taktförskjutning av övre och undre skikt, som möjliggör en placering av distanser för 
hand på det undre skiktet. 

• Inmatning i pressen med tryck uppifrån och från sidorna. Särskilda kilformade 
tryckanordningar applicerar sidotrycket och gör att distanserna hamnar rätt. 

Ytskikten matas direkt från slipmaskinen till ytterligare en press. Via två transportanordningar 
som går i två etage (en för det övre och en för det undre skiktet) förs ytskikten fram till en 
limspridare med två valsar som påför lim på båda skikten med en taktförskjutning, så att en 
anställd har tid att grovt placerar distanserna på det undre skiktet innan det övre skiktet matas 
fram och läggs på. Limningen av skikten innebär en ökad limförbrukning med cirka faktor 
två. Om alternativt en påförning av lim på distanserna är mer ekonomiskt återstår att 
undersöka. Men det är tveksamt om en påförning av lim på distanserna och deras placering på 
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skikt är mer effektiv. Här bör tidsåtgången vara mycket större, så att den ekonomiska vinsten 
av limbesparingen reduceras bort. Egna tester vid prototypstillverkningen stödjer denna 
slutsats. Hänsyn måste även tas till den öppna väntetiden av exempelvis PVAc-limtyper. 

Efter inmatning i varmpressen påförs tryck uppifrån och från sidorna. Trycket mot 
lättviktsskivans längsriktning bör appliceras med särskilda kilformade tryckanordningar, så 
att distanserna hamnar på rätt avstånd. Alternativt kan extra distanser användas som enkelt 
placeras i mellan lättviktsskivans distanser medan pressen är öppen. Det medför ett ökat 
behov av personal och en större kostnad. Däremot anses den tiden limmet är hanterbar som 
tillräcklig för ett sådant agerande. En annan variant är, att istället lägga ihop distanserna till 
ett sammanhängande struktur som påminner om den expanderade formen av honeycombs. 
Pappersremsor skulle kunna skjutas fast i änderna av distanserna med hjälp av en 
häftklammerpistol. I det fallet krävs det ytterste precision för att bibehålla rätt avstånd mellan 
distanserna, som är avgörande för såväl en senare användning som för lättviktsskivans 
symmetri och stabilitet. Alternativt kan tunna lister, som ett spill från tillverkningen av 
ytskikten, skjutas fast i änderna på distanserna. Ett på det viset sammanhängande skelett av 
distanser kan föras in i den slutliga sammansättningen till sandwich. Vid en rensågning 
respektive formatsågning av själva lättviktsskivan skulle pappersremsorna respektive listerna 
sågas bort. Vid varianten med pappersremsor bör en viss tveksamhet riktas mot hållbarheten 
av pappremsor. Vanligtvis uppvisar arbetsstycken efter varmpressning en ojämn fukt och 
temperatur, därför rekommenderas en viss lagring så att produkten kan kommer i jämvikt med 
ett ”normalt” klimat. En viss rensågning kommer förmodligen att vara oundviklig. Produkten 
kan såväl tillverkas i specialstorlekar, som i standardstoleker som förekommer i skivindustrin. 
Lagerhållningen är beroende av servicegraden, möjliga rabatter, eventuell styrsystem för 
lagret och det till förfogande stående utrymmet. Slutligen framstår lagerförning som en 
kostnad för företaget, som bör analyseras mer ingående tillsammans med de vinster och 
fördelar lagerförningen kan innebära. I hur stor grad ett hypotetiskt företag själv skall utföra 
en vidareförädling av produkten är svårt att avgöra. En formatsågning av produkten för att 
kunna erbjuda olika kundanpassade specialformat är tänkbar, även en kundanpassad 
bearbetning i en CNC-maskin och likaså kantlistningen skulle kunna ingår i en 
vidareförädling för att ökar produktens värde. 

6 Ekonomi 

6.1 Allmänt 

I detta avsnitt skall ekonomiska faktorer kring en lättviktsskiva i massivt trä undersökas och 
diskuteras. Det är inte syfte att presenterar en slutgiltig investeringskalkylering. 
Lättviktsskivor i massivt trä till möbelindustrin får inte endast syfta på viktbesparingar, även 
ekonomiskt måste deras användning vara försvarbara. Inom möbelindustrin är utrymme för 
kostnadsökningar väldigt begränsad. Det har som följd att kostnader för nya produkt- och 
produktionslösningar inte får överskrida kostnader för befintliga lösningar. Om kostnaderna 
hamnar ovanför en befintlig produkt- eller produktionslösning, måste de gynna ett värde eller 
generera en ytligare ekonomisk avkastning. Kostnader för lättviktsskivor jämförs ofta med de 
billigaste materialen, som exempelvis spånskivor, vilket med tanken på 
planmöbeltillverkningen är närliggande. Lättviktsskivan i massivt trä borde även jämföras 
med traditionella skivmaterial i massivt trä. I samtal med tänkbara tillverkare och användare 
kom olika åsikter fram (se kapitel 2). En del tyckte att en lättviktsskiva i massivt trä skulle 
kunna börja bli billigare än annat skivmaterial när standardtjocklekar (cirka 38 mm) 
överskrids. En del tyckte att den i vilket fall kommer att förbli dyrare. Den förhärskande 
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uppfattningen är att lätta skivor associeras med lägre pris. Uppfattningen är fel, en granskning 
på bilbranschen visar motsatsen. Lättviktskonstruktioner är normalt dyrare än traditionellt 
material. Vid en ekonomisk analys är det av betydelse att även tår hänsyn till materialet som 
används (och i samband med det hur effektiv) och produktionsupplägget. Faktorerna som 
påverkar ekonomin för lättviktsskivor i massivt trä är: 

• Materialen och materialmängderna som används, 

• tjocklekarna och dimensionerna, 

• produktionsuppläggen som väljs, 

• personalkostnaderna. 

 

6.2 Produktion 

Kostnader för de olika ingående materialen är endast en faktor av de sammansatta 
kostnaderna för tillverkningen av lättviktsskivor i massivt trä. Ytterligare faktorer är 
kostnader för maskiner och personal. En kostnadsfördelning som uppgavs under de 
genomförda företagskontakterna var: 

• Materialkostnader 50 %, 

• Maskinkostnader 25 %, 

• Personalkostnader 25 %. 

Fördelningen får betraktas som ett väldigt grovt exempel på kostnadsfördelningen i dagens 
snickeriindustrier. Den ger ändå en bra överblick för själva fördelningen mellan de olika 
posterna. Materialkostnader väger tyngst. 

Materialkostnader 

Materialkostnaden består av kostnader för ytskikt, distanser och lim. De lim som kan kommer 
till användning är PVAc-lim, UF-lim och PUR-smältlim. Förhållandet med avseende 
kostnader är cirka 1,5:1:7. Den stora prisskillnaden mellan smältlimmet och de två andra 
limtyper relativeras genom att påläggningsmängden är upp till 60 % lägre vid användning av 
smältlim (Poppensieker & Thömen 2005). Vid tillverkningen av prototyperna användes ett 
PVAc-lim av klass D3 som kostade 25,20 kr/kg med en rekommenderad limpåförningsmängd 
av 90–150 g/m2 (uppgifter National Starch & Chemical AB). För tillverkningen av material 
för tester innebar det att limkostnaden för en lättviktsskiva (933×900×39) var cirka 5 kr, 
jämfört med 122 kr. i trämaterialkostnader. UF-lim kräver motsvarande påförningsmängder. 
Limkostnader är små i jämförelse med materialkostnader för trämaterial. Krav på kvistfritt 
och oskarvat virke innebär snickerivirke av hög kvalitet måste användas. Vid telefonintervju, 
hösten 2005, uppgav AB Bohmans Fanerfabrik i Oskarshamn priser för 2 tums virke från 
5900–12000 kr/m3. Priserna avser furu respektive ek. Virkespaketen innehåller då olika 
längder och priserna avser okantat virke om inte annat anges, se tabell 4. 
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Tabell 4. Prisuppgifter för olika träslag i kr/m3 för 2 tums virke i paket ifrån AB Bohmans Fanerfabrik i 
Oskarshamn. 

Träslag Pris 
(Kr/m3) 

Kommentar 

Björk (Betula alba) 7500 skandinavisk 

Ek (Quercus robur) 12000 nordamerikansk, 
kantad 

Furu (Pinus sylvestris) 5900 svensk 

Rödbok (Fagus 
silvatica) 

7500 europeiskt 

AB Nordiska Fanèrfabriken i Vimmerby uppgav vid telefonintervju, hösten 2005, cirkapriser 
för sidobräder med krav på kvistfrihet på mellan 5400–11000 kr för furu respektive ek per m3, 
se tabell 5. 

Tabell 5. Prisuppgifter för olika träslag i kr/m3 för sidobräder ifrån Nordiska Faner. 

Träslag Pris 
(Kr/m3) 

Kommentar 

Björk (Betula alba) 6300 listkvalitet, okantad 

Ek (Quercus robur) 1100 nordamerikanskt 

Ek (Quercus robur) 10000 ukrainsk, okantad 

Furu (Pinus sylvestris) 5400 svensk, nästan 
helrent 

Rödbok (Fagus 
silvatica) 

5300 basad, dansk 

Rödbok (Fagus 
silvatica) 

6500 basad, tysk 

Kravet på virke av hög snickerikvalitet innebär en stor kostnadspost. Variationen är stor 
mellan de olika träslagen, men den variationen återfinns även hos skivmaterial med faner av 
olika träslag. Träslag för lättviktsskivan i massivt trä är tänkt att vara furu. Ett eventuellt byte 
av träslag kan medföra en fördubbling av kostnaden för råvaran. Det framkom vid 
företagskontakterna (se kapitel 5.4), att det är möjligt att använder material av sämre 
kvaliteter på osynliga respektive dolda ytor till en lättviktsskiva i massivt trä, vilket påverkar 
priset för råvaran. Detta är dock inte möjligt vid tillverkning av en limfog med krav på 
kvistfrihet. 
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Acceptansen för fingerskarvningen kommer att ha stor inneverkan kostnadsutvecklingen för 
råvaran. Jämfört med en massiv limfog består en lättviktsskiva i massivt trä endast av 61–66 
% material vid tjocklek 39 mm. Tillverkningen av en lättviktsskiva i massivt trä medför 
därmed direkta materialbesparingar av trä av upp till cirka 40 % och motsvarande 
materialkostnadsbesparingar, tabell 6. Som materialkostnad valdes medelvärde av priserna ur 
tabell 4 och 5 för furu. De två angivna typerna av en lättviktsskiva i massivt trä är den första 
prototypen och den varianten med modifierad distans. 

Tabell 6. Materialkostnader och materialbehov för en limfog och en lättviktsskiva i massivt trä med 
ihåliga  respektive massiva distanser. 

Material Dimension 
(mm) 

Materialkostnad 
(Kr) 

Andel material 
(%) 

Limfog furu 933×900×39 185 100 

Lättviktsskiva massiv furu med 
ihålig distans 

933×900×39 114 61,5 

Lättviktsskiva massiv furu med 
massiv distans 

933×900×39 122 66 

Vid tillverkningen av en lättviktsskiva i massivt trä står själva ytskikten för cirka 50 % av 
materialbehovet. En ökning av tjockleken kräver endast tjockare distanser, vilket innebär att 
materialkostnader ökar i en betydligt långsammare takt än för både massivt trä och 
traditionella skivmaterial. Därmed kan en lättviktsskiva i massivt trä uppnår stora 
kostnadsfördelar utöver de materialbesparingarna. I tabell 7 sammanställs materialkostnader 
och materialbehov för limfogar, lättviktsskivor i massivt trä med ihåliga respektive massiva 
distanser och spånskivor. Priserna för spånskivor är hämtade från CEOS® Industriprodukter. 
Priset för spånskivan (19 mm) avser furufaner på översidan och papp på undersidan. 
Spånskivan (57 mm) är sammansatt av en ej fanerad spånskiva (38 mm) och den fanerade 
spånskivan (19 mm). 
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Tabell 7. Materialkostnader och materialbehov för limfogar, lättviktsskivor i massivt trä med ihåliga 
 respektive massiva distanser och spånskivor med varierande tjocklekar. 

Material Dimension 
(mm) 

Materialkostnad 
(Kr) 

Andel material 
(%) 

Limfog furu 933×900×39 185 100 

Limfog furu 933×900×57 270 100 

Spånskiva 933×900×19 125 100 

Spånskiva 933×900×57 191 100 

Lättviktsskiva massiv furu med 
ihålig distans 

933×900×39 114 61,5 

Lättviktsskiva massiv furu med 
ihålig distans 

933×900×57 156 58 

Lättviktsskiva massiv furu med 
massive distans 

933×900×39 122 66 

Lättviktsskiva massiv furu med 
massive distans 

933×900×57 164 61 

Vid illustration i ett stapeldiagram, figur 17, blir materialkostnadsökningar särskilt tydlig. 
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Figur 17. Materialkostnadsjämförelse för limfogar, lättviktsskivor i massivt trä med ihåliga 
 respektive massiva distanser och spånskivor med varierande tjocklekar. 

Lättviktsskivan i massivt trä är knappast ekonomiskt försvarbar under en viss tjocklek. Var 
denna brytpunkt ligger är inte helt klart, eftersom ett antal faktorer har inneverkan, som 
exempelvis personalbehov vid själva tillverkningen. Branschkunniga personer nämner att 
tjocklekar över 38 mm kan vara lämpliga får lättviktsskivor. Anledningen är att det kan 
betraktas som ett gränsvärde för standardtjocklekar för både skivmaterial i massivt trä och 
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traditionell skivmaterial. Gränsvärdet 38 mm medför i sin tur att efterfrågan på större 
tjocklekar inte är lika stor som för standardtjocklekar  

Maskin- och personalkostnader 

Den i kapitel 5.4 skisserade produktionsupplägg kräver en motsvarande maskinpark som vid 
produktion av lamellträ, vilket inte kräver några specialbyggda maskinlinjer. De 
förekommande modifikationerna tillåter fortfarande produktion av andra produkter. Vid 
tillverkningen av andra typer av lättviktsskivor är en motsvarande flexibilitet inte given. 
Kompletta maskinlinjer säljs på marknaden av olika tillverkare som exempelvis Homag eller 
Kuper för tillverkningen av sandwichkonstruktioner med honeycombs och ram. Här fordras 
stora investeringarna. Maskinlinjer har en hög specialiseringsgrad och kräver en stor 
produktionsvolym för att blir lönsamma. En jämförelse av investeringskostnader för maskiner 
för en tillverkning av lättviktsskivor i massivt trä och för en maskinlinje till tillverkningen av 
sandwichkonstruktioner med honeycomb med ram ges i tabell 8. Prisuppgift för Kupers 
lightboard maskinlinje kommer från Heinrich Kuper GmbH & Co. KG (se även kapitel 5.4.2). 
De prisuppgifterna för de olika maskinerna för en tillverkning av lättviktsskivor i massivt trä 
härstammar från olika maskinleverantörer respektive från företagskontakterna. En investering 
i maskiner för tillverkningen av lättviktsskivor i massivt trä kräver endast cirka 28–53 % av 
kapitalet i jämförelse med vad en investering i en maskinlinje för tillverkningen av 
sandwichkonstruktioner med honeycombs med ram kräver. 

Tabell 8. En jämförelse av inveteringskostnader för tillverkningen av olika typer av lättviktsskivor. 

 Tillvekning av 
lättviktsskivor i massivt trä 

Tillverkningen av 
sandwichkonstruktioner med 
honeycombs med ram 

Investeringskostnader (Kr) 1–2 
riklisthyvlar 

500 000–
1 000 000 

11 000 000–
12 500 000 

 1–2 
varmpressar 

2 000 000–
5 000 000 

 

 1 
Slipmaskin 

500 000 

Kuper PUR-
Lightboard 
maskinlinje 

 

 Övrigt 150 000   

Totala kostnader (Milj. Kr)  3,15–6,65  11–12,5 

Produktionstakten för tillverkningen av de två typerna av lättviktsskivor styrs av hur många 
etager pressen har och presstider. Presstider är beroende av uppvärmningstider för material 
och härdningstider för limmet. Vid jämförelsen i tabell 8 skulle Kuper-maskinlinjen 
åstadkomma en högre produktionstakt än maskinuppställningen för tillverkningen av 
lättviktsskivor i massivt trä. Det i kapitel 5.4 skisserade produktionsupplägget hade som 
scenario en produktion som skulle kunna inkluderas i en snickeriindustri med en befintlig 
produktion av exempelvis limfogar respektive lamellträ. Det skulle innebära att det endast 
krävs kompletterande investeringar och personalbehov för motsvarande anläggningar anges 
med 2–8 anställda. AirWood ® räknar med ett behov av fem anställda, Kuper-maskinlinjen 
med 2 anställda och vid andra tillverkningsprocesser för lättviktsskivor förekommer det upp 
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till att 8 anställda beroende på graden av automatiseringen. Ett exakt personalbehov för en 
tillverkning av lättviktsskivor i massivt trä kan, i samband med de undersökningar som har 
varit möjliga att genomföra, inte anges. Personalbehov bör dock vara från 4–6 anställda 
utgående från det i kapitel 5.4 skisserade produktionsupplägget. Slutligen nämns ett antal 
punkter som inte direkt står i samband de ovan undersökta faktorer, men som vid en total 
betraktning inte får underskattas: 

• Mindre materialanvändning medför en lägre energiförbrukning, en aspekt som på 
senaste tiden har fått allt mer uppmärksamhet. 

• En lättviktsskiva är enklare att hanterar i produktionen, därmed minskas risken för 
skador och reklamationer. 

• I husvagnindustrin är ordet lätt ett synonym för kvalitet. Kan en lättviktsskiva i 
massivt trä marknadsföras som ett motsvarande kvalitetsbegrepp innebär det 
försäljningsfördelar mot andra jämförbara produkter. 

• En lättviktsskiva i massivt trä är välanpassad till de förhärskande miljöpolitiska 
kraven. Massivt trä som utgångsmaterial ingår i det naturliga CO2-kretsloppet och 
påverkar inte balansen negativ. 

• Lättviktsskivan i massivt trä bidrar till att vikten av gods som skall transporteras av 
mineralolja förbrukande transportfordon kan reduceras avsevärt. 

Punkter som i en marknadsföring av produkten bör beaktas och som kan medföra direkta 
ekonomiska vinster. 

7 Tester 

I detta kapitel ges en kort sammanställning av användbara tester för att bestämma 
lättviktsskivans egenskaper. Ett urval och utförande av lämpliga tester med lättviktsskivan i 
massivt trä har genomförds. 

7.1 Allmänt 

Vid företagskontakterna (se kapitel 4) kom det fram att dimensioneringen av material i 
möbelkonstruktioner i regel ske efter erfarenhet, men där faktorerna funktion och estetik är 
utslagsgivande. Möbler kan testas efter det referens- och kvalitetssystem som har skapats i 
samband med MÖBELFAKTA™, som har utvecklats av Sveriges Möbelindustriförbundet 
(SMI) tillsammans med en grupp branschföreträdare. Själva möbeln provas enligt olika 
kriterier. En komplett provning för en hel möbel, exempelvis en stol, kostade i 
storleksordningen 10 000 kr år 2001 och därtill tillkommer kostnader för att erhålla rätten att 
marknadsföra möbeln med hjälp av möbelfakta. Avgiften är cirka 1000 kr per produkt och år 
för registerhållning och ett visst belopp baserad på företagets årsomsättning (Anderson 2003). 
Oavsett om en tillverkare vill få möbeln testad, så behöver en formgivare friheten i 
formgivningsprocessen. För att möjliggöra ett frihetligt arbete är kända materialtekniska 
egenskaper till stor hjälp. En sammanställning och entydig definition av normer för 
lättviktsskivor av trä respektive träbaserade material saknas hittills. Möjligheten till 
sammanställningen försvåras genom att konstruktionsprinciperna uppvisar stora olikheter och 
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att mångfalden av de ingående materialen är stor. Tester efter olika normer kan genomföras 
efter olika materialklassifikationer, enligt nedan. 

7.1.1 Emissioner  

Emissioner från trä avser lättflyktiga organiska ämnen (VOC). Formaldehyd inkluderas 
vanligen inte i VOC (Fechter, 2006). Listan av olika emissioner som kan spåras i möbler är i 
det närmaste oändlig lång. Exempel för mer kända ämnen är terpener (bland annat α-pinen 
och β-pinen), som är orsaken till den karakteristiska barrträdoften. De ingår i träets 
extraktivämnen och utgör det naturliga försvaret för träet. Möjliga symptom som kan orsakas 
av dessa ämnen är bland annat astma och allergier. Symptomen har uppkommit under väldigt 
höga koncentrationer av respektive ämne. Emissioner från trä minskar med tiden. För en 
kvalitetsmöbel krävs det kvalitetsvirke. En till det anpassad torkningsprocess och lagring 
reducerar mängden av möjliga emissioner. Mängden material och till vilken grad materialet är 
inbyggt och ytbehandlat påverkar också mängden av möjliga emissioner. Formaldehyd 
irriterar hud, ögon och slemhinnor. Numera är formaldehyd även klassificerad som 
cancerframkallande, frätande och giftig. Inom träindustrin är det framförallt UF-lim (urea-
formaldehydlim) som är källan för formaldehyd, men även materialet trä avger formaldehyd 
(0,03 ppm). Formaldehydemissionsklasser är E0–E3, brukligast är E1 med emissioner mindre 
än 0,1 ppm, tabell 9. 

Tabell 9. Europeiska klasser för formaldehydemissioner (Fechter 2006). 

Klass Provkammertest (referens) Perforatortest 

(g formaldehyd/g 
toulen) 

Kommentar 

E0 Ingen formaldehyd tillsatt  Träets egna emissioner 0,03 ppm

E1 < 0,1 ppm < 8 mg/100 g Föreskrift för möbler (i 
Tyskland) 

E2 < 1,0 ppm < 30 mg/100 g  

E3 > 1,0 ppm > 30 mg/100 g Förekommer vanligen inte 

 



 39

Utöver det existerar japanska industristandarder (F****–F*), som kan vara av intresse vid en 
eventuell export till Japan, har väsentlig högre krav. F**** tillåter emissioner endast upp till 
0,005 ppm, tabell 10. 

Tabell 10. Japanska industristandarder för formaldehydemissioner (Fechter 2006). 

Standard 

(JIS A 5908) 

Koncentration formaldehyd i 
vattnet under provet 

Cirka ppm-värde Kommentar 

F**** < 0,3 mg/l (genomsnitt) 0,005 Inga begränsningar 

F*** < 0,5 mg/l (genomsnitt)  

F** < 1,5 mg/l (genomsnitt)  

Endast i begränsade 
miljöer (ej sovrum) 

F* < 5,0 mg/l (genomsnitt)  Förbjuden att 
använda 

En eventuell mätning av VOC respektive formaldehyd är möjligt och efter standarder 
genomförbar. Lättviktsskivan i massivt trä existerar hittills endast som en prototyp och varken 
material, dess ursprung, kvalitet eller mängd är slutligen specificerad. Det medför att en 
mättning för en slutgiltig produkt i detta skede inte kan genomföras. Även en eventuell 
ytbehandling kan påverka mängden och sort av emissioner. Emissioner från massivt trä 
ansågs inte vara en huvudfråga vid de genomförda företagskontakterna, som är 
dokumenterade i avsnitt 2. Trots det skall problematiken nämnas pga. att den allt striktare 
lagstiftningen kommer att göra emissioner till ett allt mer belyst problemområde. 

7.1.2 Fuktkänslighet 

Hygroskopiska måttförändringar kan testas enligt SS-EN 318. 2002. Testet innebär att 
provkroppen utsätts för olika klimat, 20ºC/30 % RF, 20ºC/65 % RF och 20ºC/85 % RF och 
dimensionsförändringar mäts. Testet ger upplysningar om materialets användbarhet i olika 
klimat och gör det möjligt att med hjälp av det drar slutsatser om materialets formstabilitet. 
Eftersom produkten är enligt sammanställningen av uttalande från intervjuerna vid 
företagskontakterna tänkt framförallt för inomhusbruk kommer inga motsvarande 
klimatförändringar att ske där produkten skall placeras.  En test ger därmed inga direkta 
resultat för en lättviktskiva i massivt trä med den ovan beskrivna tänkta användningen. 
Däremot kan stora variationer av fuktförhållande uppstå under transport och vid lagring av 
produkten, oftast relaterad till en oaktsamhet i hanteringen och en okunnighet angående de 
materialtekniska egenskaperna. Här skulle en test av de hygroskopiska måttförändringarna ge 
upplysningar om lättviktsskivans formförändringar. 

7.1.3 Beständighet 

För materialet trä anges det beständigheter mot virkesförstörande organismer som svampar, 
bakterier och insekter och beständigheter mot syror och alkaliska ämnen. Klassificeringen 
mot virkesförstörande organismer sker genom en klassning efter en CEN-norm och avser 
markkontakt. Med tanken på möjliga användningsområden, som belystes vid 
företagskontakterna anses eventuella tester inte lämpliga för lättviktsskivan i massivt trä. 
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Beständigheten mot inte alltför starka syror är relativt gott vid måttliga temperaturer. Däremot 
är beständigheten mot alkaliska ämnen sämre (Dahlgren, m.fl. 1999). Det kan anmärkas att 
barrträ uppvisar en bättre beständighet än lövträ mot både syror och alkaliska ämnen. 
Testerna med avseende på beständigheter mot syror och alkaliska ämnen kan ha betydelse vid 
vissa användningsområden för lättviktsskivor i massivt trä och även andra typer av 
lättviktsskivor. Den slutliga ytbehandlingen har dock stor inneverkan på beständigheten. 

7.1.4 Värme- och brandtekniska egenskaper 

Värme- och brandtekniska egenskaper är av stor betydelse vid en eventuell användning av 
lättviktsskivor i massivt trä som byggnadsdelar. Lättviktskivans användningsområde har i 
detta arbete begränsas till möbelindustrin och därmed till möbler respektive till komponenter 
till möbler. Ingångsmaterial för den undersökta konstruktionen av en lättviktsskiva i massivt 
trä är trä. Materialet trä är brännbart och kan antändas genom överhettning eller öppen eld. 
Undersökningar om brandförlopp finns dokumenterade i litteraturen (Dinwoodie 1981). Som 
ingående komponent i en möbel påverkas de värme- och brandtekniska egenskaperna av 
ytbehandlingen, volymen respektive storleken och graden av beklädnad respektive 
inbyggnation. Med detta som resonemang skulle tester av värme- och brand tekniska 
egenskaper av en obehandlad lättviktsskiva i massivt trä inte tillföra några nya resultat. 
Däremot skulle en jämförelse av brandförloppet för olika typer av lättviktsskivor vara 
intressant. Eftersom uppgifter om brandförlopp för olika typer av lättviktsskivor inte är 
tillgängliga, kan en sådan jämförelse inte presenteras. 

7.1.5 Hårdhet 

Materialets hårdhet, som mätts enlig Brinll- eller Jankametoden, definieras som 
motståndskraften av föremål på dess yta (Dahlgren, m.fl. 1999). Hårdheten av materialet är 
bland annat ett mått på bearbetningsbarheten. Värdena för trämaterialet furu är kända och 
dokumenterade i litteraturen (Saarman 1992). En lättviktsskiva i massivt trä medför inga 
förändringar av värdena för massivt trä. För andra typer av lättviktsskivor och traditionell 
skivmaterial finns inga värden tillgängliga, så att en jämförelse är inte möjlig. 

7.1.6. Hållfasthet 

Materialets förmåga att motstå belastningar kallas hållfasthet. Denna kan mätas som 
draghållfasthet, tryckhållfasthet, skjuvhållfasthet, slaghållfasthet och böjhållfasthet. För 
massivt trä som konstruktionsmaterial existerar ett antal standardiserade testmetoder med 
avseende på hållfasthetsegenskaper. Standarder finns för tester av materialets drag-, tryck-, 
skjuv- och böjhållfasthet längs och tvärs fiberriktningen. För produkter som lättviktsskivor 
förekommer inga motsvarande standarder. Däremot existerar standarder för skivmaterial. En 
lättviktsskiva i massivt trä framstår som en hybrid. Det massiva träets egenskaper styr och 
påverkar skivans egenskaper och dess beskaffenhet med avseende på hållfasthet. Samtidigt 
kännetecknas en lättviktsskiva i massivt trä av egenskaper som är typiskt för skivmaterial 
respektive lättviktsskivor som har en uppbyggnad som en sandwichkonstruktion. En 
sandwichkonstruktion kan statisk jämföras med en I-balk, där man utnyttjar att spänningarna 
är låga i balkens mitt. En lättviktsskiva skulle teoretiskt även kunna testas efter olika normer 
för konstruktionsvirke. Det anses dock inte lämplig i detta arbete med hänsyn till 
lättviktsskivans tänkta användning till möbler och inredning. 
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Drag-, tryck- och skjuvhållfasthet 

Drag-, tryck- och skjuvhållfasthet testas i fallet massivt trä utifrån små felfria prov enligt 
standarder. Det har som följd att eventuella tester av en lättviktsskiva i massivt trä inte skulle 
ta hänsyn till lättviktsskivans konstruktion och uppbyggnad. Delvis jämförbara standarder och 
testmetoder existerar för olika typer, men även här uppstår till viss del problematiken med för 
små provkroppar i förhållandet till skivans konstruktion. 

Slaghållfasthet 

Slaghållfastheten definieras som det minsta arbete som krävs för att i ett slag åstadkomma 
brott (Dahlgren, Wistrand och Wiström 1999). Slaghållfastheten anges i kJ/m2. Furu har en 
slaghållfasthet på 70. Av större intresse skulle en test med avseende eventuella skador vara. 
En sådan test skulle kunna genomföras med samma typ av tester som används för exempelvis 
laminatgolv. Antalet parameter som har en inverkan på resultatet är många, t.ex. tjockleken 
hos och material i ytskikt, konstruktionsprincip av lättviktsskivan med mera. 

Böjhållfasthet 

Böjhållfastheten framstår som en kombination av drag- och tryckhållfastheten. Vid en 
eventuell test kan även elasticitetsmodulen (E-modul) tas fram. Testmetoder finns såväl för 
massivt trä som för skivmaterial. I fallet massivt trä testas små felfria prov. I fallet 
skivmaterial existerar europanormen SS-EN 310:1993 för träbaserade skivor. Normen 
möjliggör en test i såväl skivans längs- som tvärsriktning. En test enligt denna standard är 
genomförd, se kapitel 7.2.1. 

Långtidshållfasthet 

En möbel som skall kunna motstå en viss last kan antingen konstrueras genom en topskiva 
som inte böjer sig ned eller genom att reducerar avståndet mellan punkterna toppskivan vilar 
på. De huvudsakliga användningsmöjligheter som nämndes under företagskontakterna var 
som bordsskiva, hyllplan respektive som topp- eller bottenskiva på en möbel. För att kunna 
dimensionera komponenter som skall ingå i en möbel kan det vara av intresse att inte enbart 
testa materialtekniska egenskaper utan även själva tillämpningsbarheten av produkten som 
möbelkomponent. Därför testas lättviktsskivans långtidshållfasthet. Testet är dokumenterade i 
avsnitt 7.2.2, där även en mer ingående beskrivning sker. 
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7.2 Genomförda tester 

Följande tester har genomförts: 

• Böjhållfasthet: Syftet med böjhållfasthetstesten är att bestämma böjhållfastheten och 
E-modulen för en lättviktsskiva i massivt trä. Målet med böjhållfasthetstesten är att 
kunna redogöra böjhållfastheten och E-modulen efter en i Europa gällande 
standardmetod, för att möjliggöra en jämförelse av produktens materialegenskaper 
med andra skivmaterial. 

• Långtidshållfasthet: Syftet med långtidshållfasthetstesten är att bestämma 
nedböjningen och krypningen för en lättviktsskiva i massivt trä. Målet med 
långtidshållfasthetstesten är att kunna redogöra nedböjningen och krypningen efter en 
i Europa accepterad standardmetod, för att möjliggöra en jämförelse av produktens 
egenskaper. 

7.2.1 Böjhållfasthetstest 

Material och metod 

Testmaterialet utgjordes av fyra lättviktsskivor som tillverkades på ett trätekniskt gymnasium, 
där en partiell industriell produktion kunde efterliknas. Utgångsmaterial till lättviktsskivorna 
var svensk furu från den norra delen av landet. Två stycken lättviktsskivor i massivt trä 
tillverkades med måtten 1385×560×39 mm och 1255×560×39 mm för böjhållfasthetstestet i 
lättviktsskivans längsriktning. Dessutom tillverkades två stycken skivor med måtten 
933×902×39 mm för böjhållfasthetstestet i lättviktsskivans tvärsriktning. Virke valdes med 
hänsynstagande till de i avsnitt tre beskrivna materialkraven. De lättviktsskivorna i massivt 
trä tillverkas utgående ifrån prototypen. Ytskikten tillverkas i form av tunna limfogar. 
Distanserna tillverkades, till skillnad från den ursprungliga prototypen som en ej ihålig profil. 

Skillnaden i tillverkningen av skivorna för test i skivans längsriktning respektive tvärsriktning 
var, att vid det första fallet påfördes lim på distansernas båda sidor inför sammanfogning i 
varmpressen. I det andra fallet påfördes lim på ytskiktens insida. Skivmaterialet 
konditionerades i 18 dagar (testmaterialet längsriktning) respektive 4 dagar (testmaterialet 
tvärsriktning) vid 20ºC/65 % RF i ett klimatrum. Inför belastningstesten formatsågades 
skivmaterialet till materialprovsstorlekar (provkroppar). 
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Böjhållfasthetstesten utfördes en materialprovningsmaskin av fabrikat MTS enligt standarden 
SS-EN 310:1993 för träbaserade skivor, figur 18. Materialprovets bredd skall vara 128 mm 
och längden 20 gånger dess tjocklek plus 50 mm. Provkropparna hade därmed följande 
dimension: 780×128×39 mm. 

 

Figur 18.  Materialprovningsmaskin av fabrikat MTS. 

Försöken genomförs enligt den i figur 19 skisserade försöksuppställningen. Provningen var en 
tre-punkts-böjning, vilket innebär att materialprovet vilar på två punkter som belastas med en 
i mitten av provet applicerade kraft. Kraften ökas till brott i materialprovet uppstår. Brottet 
skall uppstå inom 60 (± 30) sekunder. Stödcylinder (d) skall ha en diameter på 15 (± 0,5) mm 
och tryckcylinder (D) på 30 (± 0,5) mm. 
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Figur 19. Schematisk skiss av försöksuppställning för böjhållfasthetstest.  

 F = Kraft   d = diameter stödcylinder 

 t = tjocklek materialprov  D = diameter tryckcylinder 

 a = avstånd mellan stöd (20 ×  t) l = längd materialprov (a + 50 mm) 

Böjhållfastheten ƒm beräknas med hjälp av den maximala kraften Fmax, avståndet mellan 
stöden l samt materialprovets bredd och tjocklek enligt ekvation 7.2.1.1: 

 

ƒm 2
max

2
3

tb
aF

××
××

= ,   ekvation 7.2.1.1 

 

där: ƒm = max spänning (MPa) 

maxF = max kraft (N) 

  a = avstånd mellan stöd (mm) 

  b = bredd (mm) 

  t = tjocklek (mm). 
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För att kunna beräkna E-modulen måste ökningen av kraften och nedböjningen i det elastiska 
området fastställas med hjälp av diagrammet för kraften som funktion av nedböjningen. 
Materialprovningsmaskinen registrerar tiden, kraften och nedböjningen, se bilagor B. Ur 
diagrammen avläsas för 10 % och 40 % av Fmax förhållandet kraft-sträcka (F1 – y1; F2 – y2). 
E-modulen kan hädanefter beräknas med ekvation 7.2.1.2: 

 

( )
( )12

3
12

3

4 yytb
FFaEm −×××

−×
=  ,  ekvation 7.2.1.2 

 

där: a = avståndslängden mellan stöd (mm) 

 F2 = 40 % av Fmax (N) 

 F1 = 10 % av Fmax (N) 

  b = bredd (mm) 

 t = tjocklek (mm) 

 y2 = nedböjningen vid F2 

 y1 = nedböjningen vid F1. 

 

 

Resultat och diskussion 

Resultatet från böjhållfasthetstestet (bilaga B) har utvärderats genom enligt standarden SS-EN 
310:1993 för träbaserade skivor. Det beräknades böjhållfasthet i längsriktningen och 
tvärsriktningen, samt E-modulen. Resultaten finns samlade i tabell 11. Medelvärden för 
böjhållfastheten är i längsriktningen 11,62 MPa och tvärsriktningen 23,43 MPa. Medelvärdet 
för E-modulen är 3,77 GPa i längsriktningen och 2,47 GPa i tvärsriktningen. 
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Tiden 60 (± 30) s tills brott skulle inträffa överskreds vid alla tester. Första testet genomfördes 
med en hastighet av 1 mm/min. Brott uppkom först efter 11 minuter. Sedan höjdes 
hastigheten till 3 mm/min, varvid brott uppkom efter2–3 min (längsriktning) och 8–11 min 
(tvärsriktning). Hur stor inverkan den felaktiga hastigheten har för resultaten kan inte avgöras. 

Samtliga brott som inträffade vid test i skivans längsriktning, inträffade på grund av att 
limningen sprak. I materialtekniska sammanhang har inget klasiskt brott inträffad då 
limningen kollapsade, figur 20. Därmed hade maxF  uppnåtts och testet avbröts. Orsaken för 

Tabell 11. Böjhållfasthet och E-modul i längs- och tvärsriktningen för materialprov 1–10 samt medelvärde 
 och kommentar. 

Prov 

nr. 

Böjhållfasthet i 
längsriktningen 

(MPa) 

Böjhållfasthet i 
tvärsriktningen 

(MPa) 

E-modul i 
längsriktningen 

(GPa) 

E- modul i 
tvärsriktningen 

(GPa) 

Kommentar 

1 8,31   2,53  Limfogar sprack 

2 10,29   4,10  Limfogar sprack 

3 10,56   4,14  Limfogar sprack, 
brott i distans 

4 11,86   3,69  Limfogar sprack 

5 17,08   4,39  Limfogar sprack 

6  22,41   2,38 Tryckbrott i 
distansen 
(torksprickor i 
distansen) 

7  24,82   2,56 Brott i distans vid 
extrem 
snedfibrighet och 
i undre ytskikt  

8  25,63   2,67 Tryckbrott i 
distans och brott i 
undre ytskikt  

9  22,0   2,16 Brott i distans vid 
kvist 

10  22,27   2,58 Brott i distans vid 
kvist 

Mede
lvärde 

11,62  23,43  3,77 2,47  
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den ej hållfasta limningen är med stor sannolikhet en för lång öppen väntetid. Detta 
resonemang stöds av att inga motsvarande brott inträffade i lättviktsskivans tvärsriktning, där 
limpåförningen skedde på ytskiktet istället för att lim påfördes på distanserna. 

  

Figur 20. Brott av distans och limfogar hos prov nr. 3 (vänster) och brott av limfogar hos prov nr. 3 
 (höger). 

Fyra av fem brott som inträffade i provmaterialet tagna i lättviktsskivans tvärsriktning 
inträffade på grund av distanserna inte var tillverkade av felfritt material, figur 21. Vid 
företagskontakter föreslogs det att bortse från materialkrav på felfritt virke för ej synliga ytor 
på lättviktsskivan. Provmaterialet tillverkades därför endast med en finsida och även 
distanserna tillverkades utan större krav på felfritt virke. 

I det fall en lättviktsskiva i massivt trä skall åstadkomma bättre böjhållfasthetstekniska 
egenskaper bör distanserna tillverkas av felfritt material. 

  

Figur 21. Bott av distans vid extrem snedfibrighet och av undre ytskikt hos prov nr. 7 (vänster) och brott 
av distans rund en svartkvist hos prov nr. 9 (höger). 
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Att noterar är de skjuvspänningar som förorsakade brott i limfogarna vid tester av 
lättviktsskivans längsriktning, figur 22. Skjuvspänningar uppstår när yttre krafter, som verkar 
i ett plan på ett material, förskjuter parallella skikt i förhållandet till varandra (Saarman 1992). 

 

Figur 22. Brott av limfogar under inverkan av skjuvspänningar i prov nr. 2. 

Vid testerna gjordes följande avvikelse från standarden: 

• Belastningen skall enligt standarden placeras mitt över en distans för de provkroppar 
som har håligheter vinkelrätt mot längden, det kunde endast delvis efterföljas. 

• Provkropparna skulle ha tagits ur en och samma lättviktsskiva i massivt trä för tester i 
längs- respektive tvärsriktning, vilket inte var möjligt. 

• Vid testerna var inga stödcylindrar med diameter 15 (± 0,5) mm tillgängliga utan 
stödcylindrar med en diameter av 25 (± 0,5) mm användes. 
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Hur stor inneverkan denna avvikelse från standarden har haft för själva testerna kan inte 
avgöras. Hållfasthetsvärden för olika skivmaterial presenteras i en sammanställning av 
tillgängliga värden, tabell 126. Provningsresultaten placerar en lättviktsskiva i massivt trä inte 
i en gynnsam position i jämförelse med andra utvalda trämaterial. Endast bikakeskivan är 
sämre vid en jämförelse. 

Tabell 12. Sammanställning av böjhållfasthet och E-modul för ett antal utvalda trämaterial respektive 
 produkter. 

 Böjhållfasthet (MPa) E-modul (GPa) 

MDF-skiva 30   

AirWood® 61,5–68,5 11  

 i längsriktningen i tvärsriktningen i längsriktningen i tvärsriktningen 

Lättviktsskiva 
i massivt trä 

12 23 3,77 2,47  

Bikakeskivat 4 8 1,23 1,63 

OSB-skiva 45 25 6–6,5 3–3,5 

Spånskiva 18 18 2,5–3 2,5–3 

Plywood 50 15 7,5 1,2 

Furu (Pinus 
sylvestris) 

87  10–12  

Slutsats 

Testerna bör göras om för att kunna bedöma eventuella hållfasthetsegenskaper av en 
lättviktsskiva i massivt trä. 

Däremot visar testerna tydligt på eventuella risker i såväl produktionstekniska, limningstider, 
som materialtekniska, kvalitetskrav, sammanhang. 

                                                 
6 Anmärkningar: Provning av AirWood® har genomförds enligt en US amerikanska standard (Carlsson och 
Nordström). Provning av bikakesivan har genomförds enligt EN 310:1993 (Poppensieker & Thömen 2005). 
Värden för MDF-skiva, OSB-skiva, spånskiva, plywood och Furu utan angivelse av standard (Saarman 1992). 
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7.2.2 Långtidshållfasthetstest 

Material och metod 

Vid långtidshållfasthetstesten används två prover av lättviktsskivan i massivt trä av den 
ursprungliga typen med mellanlägg i form av en ihålig profilerad distans. Materialprovernas 
storlek var 775×322 mm (L×B). Som vikter användes fem stycken fem kilogramvikter, figur 
23. 

 

Figur 23. Försöksuppställningen långtidshållfasthetstest. 

Långtidshållfasthetstesten genomfördes enligtl DIN 68874:1985 ”Anforderungen und Prüfung 
im Möbel – Möbel-Einlegeböden und Bodenträger”. Standarden innebär att en skiva belastas 
vid ett konstant klimat under 28 dygn. Lasten bestäms närmare genom belastningskrav 
uppdelad i olika klasser. I det här fallet valdes L50, som motsvarar en last (Nutzlast) av 50 
kg/m2. 
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Vid själva testningen i den klassen används en provlast på 100 kg/m2. Provlasten av 25 kg 
fördelas jämnt över provmaterialets yta på cirka 0,25 m2, figur 24. 

n

l

a

v v vvv v v

 

Figur 24. Schematisk skiss av försöksuppställning för långtidshållfasthetstest. 

 l = längd materialprov v = vikt 

 n = nedböjning  a = avstånd mellan stöd 

Testen genomförs med två stycken skivor som placerades på stöd. Det fria avståndet mellan 
stöden uppmäts till 735 mm på båda prover. Testen genomfördes vid 20ºC/65 % RF. Mättning 
av nedböjningen genomfördes med en på en fyrkantig aluminiumprofil monterade mätklocka, 
med mättnoggrannhet 1/1000 mm, figur 25. Mättpunkten placeras i mitten av långsidan 10 
mm från framkanten. Nedböjningen av materialprover mäts vid följande tillfällen: 

1. omedelbar innan belastning, 

2. fem minuter efter belastning, 

3. 14 dagar efter belastning, 

4. 28 dagar efter belastning. 

Mättresultaten skall anges med 0,1 mm noggrannhet. Nedböjning n divideras med avståndet 
mellan stöden, kvoten skall anges med två decimaler. Kravet för hyllplan och motsvarande är 
enligt normen, att nedböjningen efter testen inte får vara större än 1/100 av avståndet mellan 
stöden. 
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Figur 25. Profil med mättklocka för bestämningen av nedböjningen. 

Angående krypningen av materialprover kan krypningstalet kc anges. Denna beskriver 
förhållandet mellan ökningen av den tidsrelaterade nedböjningen under last och den elastiska 
nedböjningen (DIN ENV 1156:1999). Krypningen är det fenomenet, att deformationen ökar 
på grund av den tidsrelaterade belastningen. Om långtidsbelastningen upphävs, så går inte 
hela nedböjningen tillbaka, utan en del av nedböjningen (deformationen) kvarstår. Mer exakt 
går den elastiska nedböjningen omedelbart tillbaka, den viskoelastiska (trögelastiska) 
nedböjningen går med tiden tillbaka och den plastiska nedböjningen är irreversibel. 
Krymningstalet beräknas för en bestämt belastningsintervall T enligt ekvation 7.2.2.1: 
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= ,  ekvation 7.2.2.1 

där: nT = totala nedböjningen vid tiden T i mm, 

 n1 = nedböjningen efter fem minuter i mm, 

n0 = nedböjningen av det obelastade på stöden placerade provmaterialet i mm, 

n1-n0 = elastiska nedböjningen femminuter efter lasten har pålagds i mm. 

Krypningstalet är utan enhet. Med hjälp av krypningstalet kan det dras slutsatser om 
krypningen hos ett material. Ju större krypningstalet är desto större är den tidsrelaterade 
nedböjningen i förhållandet till den elastiska nedböjningen. 

Resultat och diskussion 

Vid belastningen med en last på 100 kg/m2 uppkom det en nedböjning av 0,277 mm för 
lättviktsskiva ett och 0,359 mm för lättviktsskiva två. Vid den här valda 
försöksuppställningen skulle en nedböjning upp till 7,35 mm ha godkänts. Båda 
lättviktsskivorna klarade belastningstesten. Krypningstalet beräknades till 1,027 för 
lättviktsskiva ett respektive till minus 0,147 för lättviktsskiva två. Samtliga resultat 
dokumenteras i tabell 13. Krypningstalet för lättviktsskiva två får anses vara felaktig, 
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förmodligen noterades en felaktig nedböjning omedelbar innan provlasten placerades på 
lättviktsskivan. 

Tabell 13. Resultat av långtidshållfasthetstest för lättviktsskivor i massivt trä. 

 Prov 1 Prov 2 

Nedböjningen omedelbar innan belastning (mm) 0,125 0,214  

Nedböjningen fem minuter efter belastning (mm) 0,200 0,384 

Nedböjningen 14 dagar efter belastning (mm) 0,263 0,354 

Nedböjningen 28 dagar efter belastning (mm) 0,277 0,359 

Krypningstal 1,027 -0,147 

I jämförelse med motsvarande försöksresultat från Poppensieker & Thömen (2005) uppvisar 
lättviktsskivan i massivt trä mycket bättre resultat angående värdarna för nedböjningen, tabell 
14. Nedböjningen, som för en lättviktsskiva i massivt trä inte var större än 0,359 mm 
respektive 0,277 mm, låg här mellan 4,35 mm (MDF-skivan) och 17,52 mm (bikakeskiva ett). 
Det överensstämmer med att det i litteraturen anges att skivmaterial kryper mer under 
långtidsbelastning, speciellt om fuktvariationer förekommer, än massivt trä på grund av sina 
sämre reologiska7 egenskaper (Saarman 1992). Krypningstalen visar på olika tidsrelaterade 
beteenden hos de olika materialen. Poppensieker & Thömen (2005) har själv bedömt 
krypningstalet 0,82 för bikakeskiva ett som ett tvivelaktigt extremvärde. Därmed anses en 
jämförelse av krypningstalen inte vara möjlig. 

Tabell 14. Resultat av långtidshållfasthetstest för bikake-, spån- och MDF-skivor (Poppensieker & Thömen 
 2005). 

 Bikakeskiva ett Bikakeskiva två Spånskiva  MDF-skiva

Nedböjningen omedelbar 
innan belastning (mm) 

Inga uppgifter Inga uppgifter Inga 
uppgifter 

Inga 
uppgifter 

Nedböjningen fem minuter 
efter belastning (mm) 

9,98 2,82 4,16 3,21 

Nedböjningen 14 dagar efter 
belastning (mm) 

16,23 3,93 4,62 4,07 

Nedböjningen 28 dagar efter 
belastning (mm) 

17,52 3,89 4,86 4,35 

Krypningstal 0,82 0,45 0,17 0,36 

Bikakeskivorna (sandwichkonstruktioner med honeycombs utan ram) hade en tjocklek på 
21,1 mm (ett) respektive 37,4 mm (två). Spånskivan var 22 mm tjock och MDF-skivan 23 
mm. Materialprovernas storlek var 1000×250 mm. Testet genomfördes under samma 

                                                 
7 Reologi är läran om deformation och krypning i ett föremål som belastas (Saarman 1992). 
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normerade förhållande. Endast skivornas storlek och tjocklek var avvikande, samt att ett annat 
avstånd (964 mm) mellan upplägg förekom. 

Slutsats 

Resultat från ett försök med endast två prover kan inte anses vara särskilt tillförlitlig. I 
jämförelse med försöksresultat från Poppensieker & Thömen (2005) kan däremot slutsatsen 
dras, att en lättviktsskiva i massivt trä motstår belastningar över tid betydligt bättre än andra 
typer av skivmaterial. För att kunna dra generella slutsatser skulle det behövas fler tester. 

8 Diskussion 

8.1 Lättviktsskivor 

Även om konstruktionsprinciperna för lättviktsskivor inte är nya, så är dock marknaden för 
dem i ständig förändring. Det medför att en sammanställning endast kan vara ofullständig och 
bör aktualiseras regelbundet. Den otillräckliga definitionen bidrar till en viss osäkerhet, trots 
det kunde en tydlig avgränsning genomföras. 

8.2 Företagskontakter 

Företagskontakterna var otroligt givande för utförandet av själva arbete och dess kontenta av 
stort praktiskt värde. Vid en vidare undersökning av möjligheten av en lättviktsskiva i massivt 
trä bör ehuru begränsningen till möbelindustrin upphävas. Produktens möjligheter är oändlig 
mycket större, än att den skulle begränsas till möbelindustrin. 

8.3 Olika aspekter på utförandet av en lättviktsskiva i massivt trä 

Olika aspekter på utförandet av en lättviktsskiva i massivt trä har undersökts ingående och en 
del förbättringar kunde göras. Ändå får den nuvarande modellen inte anses vara slutgiltig. En 
öppenhet för förbättringar som syftar till en ökad kvalitet och attraktivitet av lättviktsskivan i 
massivt trä bör finnas. Exempelvis har inte en ändring av tjockleken till ytskikten eller en 
variation av avståndet mellan distanserna problematiserats närmare. 

8.4 Ekonomi 

Materialkostnader och investeringskostnader kräver en närmare undersökning. Endast 
ungefärliga värde kunde presenteras, som ändå ger en bra överblick över den ekonomiska 
potentialen en lättviktsskiva i massivt trä har. 

8.5 Tester 

En repetition av böjhållfasthetstesten har redan diskuterats. Utöver det krävs det fler tester. En 
test med avseende på fuktkänslighet är särskild lämplig. En mer konkret sammanställning av 
normerna i samband med ett mer specificerad användningsområde kan vara till nytta. 
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9 Slutsats 

Detta arbete får trots sitt omfång betraktas som otillräcklig. Även om samtliga aspekter kunde 
undersökas och en del förslag på förbättringar kunde göras, så krävs det fler och mer 
djupgående undersökningar. Tros det kan det sammanfattningsvis konstateras, att en 
lättviktsskiva i massivt trä är den ända konceptet som verkligen åstadkommer 
materialbesparingar. Detta tillsammans med tekniska och estetiska aspekter medför att 
lättviktsskivan i massivt trä har en hög potential. Ett val av ett fullständigt 
produktionsupplägg för en tillverkning av en lättviktsskiva i massivt trä har inte kunnat 
presenteras. Valet påverkas av ett allt för stort antal faktorer, som av praktiska skäll inte är 
statiska. Kraven till en flexibel produktion talar emot en specialbyggd anläggning. Dock är 
det exakt sådana anläggningar för tillverkningen av sandwichkonstruktioner med honeycombs 
som på den senaste tiden har kommit på marknaden, som får uppfattas som ett hot mot den 
små- och medelstora möbelindustrin. En tillverkning av en lättviktsskiva i massivt trä kan 
betraktas som en möjlighet att utöka ett befintligt produktionssortiment med en ny och 
innovativ produkt. Ett tydligt agerande från den samlade möbelindustrin vore önskevärd. 
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 Bilagor 

A. Beräkning av densitet för en lättviktsskiva i massivt trä 

Densiteten av prototypen med ihåliga distanser (första variant) beräknas som följande: 

Lättviktsskivans storlek: 933×900×39 mm (längden ×  bredden ×  tjockleken) 

Ytskikt: två styck 933×900×6 mm, med en volym av 10076400 mm3 för de två ytskikt. 

Distanser: 14 profiler (900×37×27 mm). 

Volymen av en profil beräknas av tvärsnittsarean multiplicerat med längden. Tvärsnittsarean 
är sammansatt av arean av två identiska parallelltrapetser minus arean av en cirkel. Formel för 
beräkningen av arean av parallelltrapetset: 

 ( )
2

bahA +
×= ,   ekvation A.1 

 där: A = Arean (mm2) 

  h = höjden (mm) 

  a och b = parallella sidorna (mm). 

Formel för beräkningen av arean an cirkeln: 

 2rA ×= π ,    ekvation A.2 

 Där: A = Arean (mm2) 

  R = radien. 

Med hjälp av formlerna kan tvärsnittsarean beräknas som följande: 
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Arean för en profil = 791,40 mm2. Det ger volymen av 9971674 mm3 för 14 profiler. 
Volymerna av ytskikten och profilerna ger den totala materialvolymen av 20048074 mm3, 
dvs.= 0,0201 m3 för lättviktsskivan i massivt trä med ihåliga distanser. Den prototypen av 
lättviktsskivan i massivt trä med ihåliga distanser (första variant) med volymen 0, 0327 m3 (= 
100 %) består därmed av 0,0201 m3 material (= 61,47 %) och 0,0126 m3håligheter (= 38,53 
%). Det resulterar i en densitet av 505 kg/m3×0,6147, dvs. 310 kg/m3. Vid förändringen av 
prototypen, från en ihålig distans till en massiv, förskjuter sig förhållandet 
material/ihåligheter. Beräkningar genomfördes på motsvarande sätt som vid prototypen med 
den ihåliga distansen. Här blir förhållandet istället 65,75 % material och 34,25 % ihåligheter. 
Det resulterar i en densitet av 505 kg/m3×0,6575, dvs. 332 kg/m3. Som densitetsvärde 
användes medelvärde av 480–530 kg/m3 torrdensiteten (Saarman 1992).
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B. Diagram Böjhållfasthetstest 
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Figur B.1. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 1. 
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Figur B.2. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 2. 
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Figur B.3. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 3. 
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Figur B.4. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 4. 
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Figur B.5. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 5. 
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Figur B.6. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 6. 
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Figur B.7. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 7. 
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Figur B.8. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 8. 
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Figur B.9. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 9. 
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Figur B.9. Presskraften som funktion av nedböjningen för prov nr. 9. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för teknik och design 
351 95 Växjö 

tel 0470-70 80 00, fax 0470-76 85 40 
www.vxu.se/td 


