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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett nytt produktionskoncept för tillverkning av 
högkvalitativa träkomponenter och skivor av massivt trä från barr- och 
lövträ. Konceptet, som benämns PrimWood-metoden, resulterar i ett 
kvistfritt virke med stående årsringar. Det sågade virket har antingen ett 
rektangulärt eller ett triangulärt tvärsnitt och benämns Rektangel respektive 
Trekant. Dessa två virkesformer vidareförädlas till ämnen, komponenter och 
skivor. 

PrimWood-metoden medför både en betydande kvalitetshöjning jämfört 
med virke framtaget med konventionella metoder (hårdare yta, formstabilare 
material, sprickfri yta, enklare och snabbare bearbetning, mindre spill samt 
en jämnare ytbehandling) och nyvunna estetiska egenskaper (t.ex. jämn 
textur, kvistfria ytor, dekorativa fingerskarvar). PrimWood-metoden 
förbättrar också råvaruutbytet, vilket är positivt ur miljöhänseende på grund 
av att ett högre utnyttjande erhålls av en förnyelsebar råvara. 

Volymutbytet vid framtagning av de olika produkter som PrimWood-
metoden resulterar i har studerats ingående, både teoretiskt och 
experimentellt under industriella förhållanden. För furu kan volymutbyten i 
olika förädlingssteg sammanfattas som: 

 Sågning, från stock till torkat och justerat virke 56 % 

 Kvistfria ämnen från Rektangel   75 % 

 Kvistfria skivor från Rektangel (Panel)  52 % 

 Kvistfria ämnen från Trekant (Romb)  73 % 

 Kvistfria skivor från Trekant (Prisma)  53 % 

Volymutbytet för ämnen och skivor är här beräknat med avseende på 
ingående volym sågad och torkad Rektangel respektive Trekant. Råvarans 
kvalitet och geometriska form är naturligtvis avgörande för vilka 
volymutbyten som kan erhållas för processen. De ovan angivna 
volymutbytena får alltså endast ses som riktvärden vid förädling av svensk 
furu. 
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Abstract 
This report describes a new production concept for manufacturing of high 
quality boards, components and panels from softwoods and hardwoods. The 
concept, named the PrimWood Method generates knot-free boards, 
components and panels with vertical annual rings. The cross sections of the 
boards are either rectangular or triangular, called Triangle and Rectangle. 
These two products are further processed to components and panels. 

The PrimWood Method increases the quality of the wood, compared to 
wood processed with traditional methods (harder surface, increased shape 
stability, freedom from cracks, easier and faster processing, less waste and a 
more even finishing). The wood is also given new aesthetical characteristics 
(e.g. even texture, knot-free surfaces and decorative finger-joints). The 
PrimWood Method also improves the raw material utilization, with resulting 
positive environmental effects, since a renewable resource is utilized more 
efficiently.  

The volume yield when manufacturing different products from the 
PrimWood Method has in this report been studied, both theoretical and 
experimental during industrial conditions. For pine (Pinus sylvéstris L.) the 
volume exchange in different processing stages may be summarized as 
follows: 

 Sawing, from log to dried wood  56 % 

 Knot-free boards from Rectangle  75 % 

 Knot-free panels from Rectangle (Panel) 52 % 

 Knot-free boards from Triangle (Rhomb) 73 % 

 Knot-free panels from Triangle (Prism) 53 % 

The volume yield for boards and panels are determined from incoming 
volume sawn and dried Rectangle and Triangle. The quality and the 
geometrical form of the raw material are crucial for the obtained volume 
yield from the manufacturing process. The volume yields described above 
are to be seen as guiding values, when processing pine from Sweden. 
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Inledning 

Ämnen och komponenter allt vanligare produkter från 
sågverken 
Ämnen och komponenter av trä har under senare år blivit en allt vanligare 
produkt från våra svenska barr- och lövsågverk. Detta är en konsekvens av 
att de företag i efterföljande förädlingsled som tidigare köpt in och 
vidareförädlat virke i fallande längder och i viss mån även virke med 
tvärsnittsdimensioner som inte är anpassade till de produkter som man skall 
tillverka, nu ställs inför ökade krav på korta leveranstider, fler 
produktvarianter samt en fokusering på pris- och kvalitet. Detta tvingar 
företagen att omvärdera sitt sätt att organisera sig och gå från en 
funktionsbaserad organisation till en kund- och processtyrd organisation. 
Effekterna av denna förändring är oftast dramatiskt kortade ledtider, höjd 
leveranssäkerhet och en större kostnadsmedvetenhet i hela organisationen.  

En annan effekt av denna förändring är att de tekniska system som använts i 
tidigare produktionsorienterade företag, där massproduktion varit 
adelsmärket, nu måste förändras i riktning mot enstycksflöden och 
småsatsproduktion. För sågverkens kunder är det då inte lönsamhetsmässigt 
försvarbart att själva kapa fram ämnen ur sågat virke, då detta arbetsmoment 
är ett mycket arbetsintensivt.  

För snickeri- och möbelindustrin innebär möjligheten att köpa in ämnen 
istället för plank och bräder att virkesspillet kan minimeras och att 
möjligheter för att rationalisera produktionen skapas. Det medför också att 
ett högre pris kan betalas för det virke man är i behov av. Sågverken eller 
ämnestillverkarna kan å sin sida utnyttja den sågade varan mer optimalt än 
vad ett enskilt snickeri har möjlighet att göra, eftersom ämnestillverkarna 
har flera olika köpare med olika  dimensions- och kvalitetskrav.  

Det förekommer att industrier har specialiserat sig på att köpa in sågat virke 
och ur detta tillverka ämnen. I de flesta fall utgår man då från en mer eller 
mindre standardiserad bulkråvara som kapas och klyvs till önskade 
dimensioner. I vissa fall sker även en limning av lameller för t.ex. 
fönsterämnen. Det bästa virkesutnyttjandet torde de ämnestillverkare ha som 
dels levererar ämnen till ett brett kundregister inom möbel-, snickeri- och 
byggindustrin, dels har en integrerad produktion mot sågverket, så att 
produktionen redan i sönderdelningen kan styras mot vissa typer av ämnen. 
Dock kräver detta i allmänhet att man har en förhållandevis stor 
produktionsvolym av ämnen för att nå lönsamhet. Grönlund m.fl. (1987) har 
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visat att så är fallet redan vid en begränsad ämnesproduktion mot 
fönsterindustrin. 

Kvistfria snickeriämnen från virke av lövträ och från sidobräder av furu är 
produkter som funnits på den svenska markanden under lång tid. Bristande 
formriktighet som resulterar i volymförluster vid den fortsatta bearbetningen 
är kännetecknade för dessa ämnen. Även olikheter i textur på grund av att 
man inte tar hänsyn till årsringsorienteringen i ämnenas tvärsnitt kan vara ett 
problem för vissa slutprodukter och vid ytbehandlingen. 

Kundernas krav på trä som skall användas i högkvalitativa produkter, t.ex. 
möbler, inredning och snickerier medför höga krav på trämaterialet. Kraven 
kan karakteriseras av bl.a. noggrannhet i mått och geometri, sprickfrihet och 
att träet uppvisar kontrollerade rörelser vid ändrat fuktinnehåll. Dessa krav 
kan uppfyllas om trämaterialet sågas så att det får stående årsringar. 
Traditionella sågmetoder för att få fram trä med stående årsringar har visat 
sig ha lågt materialutnyttjande och medföra höga produktionskostnader, se 
t.ex. Paulsson (1938), American Hardwood Information Center (2005), 
Cherry Valley Furniture, Inc. (2005), West Penn Hardwoods, Inc. (2005). 

Volymutbytet vid bearbetning av trä till färdig produkt är ett viktigt 
nyckeltal vid träförädling. För framställning av ämnen av furu som inte 
kommer från sidobräder har PrimWood-metoden visat sig ge ett högt 
volymutbyte vid bortkapning av kvistar och andra defekter, samtidigt som 
virket får stående årsringar. 

Denna rapport behandlar framtagning av snickeriämnen med stående 
årsringar av i första hand furu, men metoden kan även tillämpas för andra 
träslag och då framförallt för lövträ. Den metod som tillämpas i denna 
undersökning är PrimWood-metoden, en integrerad produktion där man 
utifrån kundernas krav på slutprodukten (ämnen och skivor) har anpassat val 
av råvara, sönderdelningsmetod, torkning och vidareförädling för att uppnå 
ett högt volymutbyte och hög kvalitet. 

Syfte med rapporten 
Syftet med denna undersökning är att på teoretisk och experimentell basis 
beskriva volymutbytet vid tillverkning av kvistfria snickeriämnen och 
skivor med stående årsringar. Undersökningen baseras på furuvirke 
framtaget med den s.k. PrimWood-metoden. Ett delmål är att också försöka 
ge en indikation om möjligheterna och konsekvenserna av att tillämpa 
PrimWood-metoden på svenskt lövvirke.  
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Rapportens upplägg 
Rapporten inleds med att ge några historiska exempel på användning av 
virke med stående årsringar. Därefter definieras begreppet stående årsringar 
och några olika internationella benämningar på virke med stående årsringar 
tas upp. 

För att sätta in undersökningarna i denna rapport i ett sammanhang beskrivs 
PrimWood-metoden i sin helhet, från sågning av stocken till kvistfria ämnen 
och skivor. 

För att ge en helhetsbild av volymutbyten för hela det produktionssystem 
som PrimWood-metoden omfattar presenteras i rapporten dels resultat från 
nya inte tidigare publicerade undersökningar, dels resultat från tidigare 
genomförda undersökningar. De delar i rapporten som beskriver 
volymutbyten baseras alltså på tre olika källor av grundinformation: 

a) Sammanställning av tidigare genomförda undersökningar av 
volymutbytet vid sågning och defektkapning. 

b) Nya och till tidigare genomförda undersökningar kompletterande 
försök med tillverkning av ämnen. 

c) Teoretisk beräkning av olika tillverkningsparametrars inverkan på 
volymutbytet vid tillverkning av ämnen och skivor. 

Det träslag som genomgående undersökts i denna rapport är furu. Detta är 
en följd av att det är för furu som de flesta undersökningar har genomförts. 
Med detta projekts tidplan är det därför endast för detta träslag som det är 
möjligt att uppvisa en helhetsbild av PrimWood-metoden. Ett syfte med 
detta arbete är att det skall kunna ligga till grund för fortsatta studier av 
metoder för tillverkning av ämnen och skivor av lövträ. Detta område lyfts 
fram i den avslutande diskussionen kring möjligheter och konsekvenser av 
att tillämpa PrimWood-metoden för vidareförädling av svenskt lövträ. 
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Stående årsringar 
Begreppet stående årsringar har funnits sedan lång tid tillbaka och används 
främst av de yrkeskategorier som arbetar med möbler och snickerier.  

I Sverige har kunskapen om fördelarna med detta virke dessvärre mer och 
mer fallit i glömska under de senaste årtiondena i och med att den 
hantverksmässiga vidareförädlingen av trä försvinner. En konsekvens av att 
man inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till materialets inneboende 
egenskaper är att trä i vissa situationer betraktas som ett dåligt och opålitligt 
konstruktionsmaterial och följaktligen ersätts av andra material som bättre 
uppfyller ställda krav. Grundorsaken till träets ibland dåliga renommé har 
alltså i många fall varit att det har använts på ett felaktigt sätt, där man inte 
har tagit hänsyn till dess egenskaper, däribland årsringsorienteringen. 

Under de senaste åren har gammal kunskap om träets egenskaper väckts till 
liv och börjat användas i industriell skala. Därmed har också fördelarna med 
stående årsringar återupptäckts. En frågeställning som har uppkommit i 
samband med detta är vad som egentligen avses med begreppet stående 
årsringar. Förr kunde de gamla snickarmästarna direkt se och känna på ett 
virkesstycke och rent intuitivt säga om det passade för ett visst ändamål 
eller inte, utan att egentligen riktigt veta varför. Idag måste vi ha klara 
definitioner för vad vi menar med olika virkesbegrepp, t.ex. fuktkvot, 
densitet och årsringsbredd. Detta beror dels på att kommunikationen mellan 
virkesleverantör och kund skall kunna ske på ett tillfredsställande sätt, dels 
på att man skall kunna ställa upp noggranna kravspecifikationer på den 
slutliga träprodukten. För att kunna tillämpa moderna mätmetoder ställs 
också krav på precisa definitioner av olika virkesegenskaper. 

Definition av stående årsringar 
Enligt europeisk och svensk standard (SS-EN 844-3, 1995) definieras 
begreppet stående årsringar på två nivåer: 

• Sågat virke med nära stående årsringar: 

Sågat virke vars flatsida är parallell eller ungefär parallell med 
märgstrålarna eller liktydigt, virke med flatsidan vinkelrätt eller ungefär 
vinkelrätt mot årsringarna. Som anmärkning säger standarden att det 
exakta värdet i grader för årsringsorienteringen beror på träslag och 
andra faktorer, men ger som riktvärde 0–30° mellan märgstrålarna och 
flatsida, respektive 60–90° mellan årsringarna och flatsidan. 
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På språken engelska, franska och tyska är motsvarande benämning 
quarter sawn timber, bois scié sur quartier respektive Rift. 

• Sågat virke med stående årsringar: 

Sågat virke där vinkel mellan märgstrålarna och flatsida är 10° eller 
mindre. Om märgstrålarna inte är synliga, sågat virke där vinkeln mellan 
årsringar och flatsida är 80° eller större. 

På språken engelska, franska och tyska är motsvarande benämning fully 
quarter sawn timber, bois scié sur plein quartier respektive Edelrift. 

Casselbrant m.fl. (2000) definierar ”stående årsringar” för barrträ såsom att 
vinkeln mellan årsringar och yta skall vara minst 45°. Vid motsvarande 
årsringsorientering 60–90° respektive 80–90° är benämningarna rift 
respektive ädelrift. Man tycks här ha gjort en sammanblandning mellan 
olika begrepp och deras internationella benämningar. Någon generell 
förankring i traditionen för att virke med en årsringsorientering mellan 45° 
och 90° skall benämnas stående årsringar finns inte. Enligt den tyska 
terminologin, som Casselbrant m.fl. (2000) tycks syfta på, är de korrekta 
benämningarna för virke med årsringsorientering i intervallen 45–60° 
Halbrift, 60–90° Rift och 80–90° Edelrift. 

Sandberg (1995a) visar hur stående årsringar kan definieras genom att sätta 
upp ett gränsvärde för svällning och krympning i virkets bredd, när 
årsringsorienteringen ändras från 90°. Med en maximal ökning av svällning 
och krympning i virkets bredd på 10 %, blir definitionen av stående 
årsringar i furu och gran att vinkeln mellan årsringarna och virkets flatsidor 
skall vara mellan 60° och 90°, dvs. väl i överensstämmelse med standarden. 

För att stående årsringar skall betraktas som ett kvalitetsbegrepp menar 
Sandberg (1995a, 1998d) att det är viktigt att kravet på årsringsorientering 
gäller hela virkesstycket, och inte som i vissa fall endast delar av virkets 
bredd eller virkesstyckets ena flatsida. Genom en strikt definition av stående 
årsringar kommer även märgen och den mesta sämre juvenila veden att 
undvikas.  

För de allra flesta tillämpningar och träslag är det fullt tillräckligt med 
hänsyn till virkets formförändringar och textur att stående årsringar 
definieras av att vinkeln mellan årsringarna och virkets flatsidor skall vara 
mellan 60° och 90°, figur 1. Detta skall dock tillämpas strikt i hela 
virkesstycket. 
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Figur 1. Definition av stående årsringar: vinkeln mellan årsringarna och 
virkets flatsidor skall vara mellan 60° och 90°. 

Användning av virke med stående årsringar 
Stående årsringar får virket om det sågas eller klyvs radiellt ur stocken. I 
figur 2 visas ett tidigt exempel på användning av virke med stående 
årsringar. Det är de omkring 5 200 år gamla skidorna som man 1924 fann i 
en myr utanför byn Kalvträsk i Västerbotten (Åström 1993). Skidorna är 
inte enbart intressanta ur ett arkeologiskt hänseende utan även med tanke på 
den träkunskap som tillämpats av den person som tillverkade dem. Ämnena 
som skidorna har tillverkats av har tagits ur en furustock med tydligt 
utvecklad tjurved och på ett sådant sätt att ämnet fått stående årsringar. 
Tjurved har i generationer av skidmakare ansetts vara ett bra material för 
skidor när det ställs höga krav på hållfasthet och glid.  

Att skidorna har stående årsringar beror enligt Åström (1993) på att detta 
ger stabilitet i skidåkningen, vilket man i senare tider åstadkom genom en 
styrrand under skidan eller genom att klä skidans undersida med skinn. 
Kalvträskskidan saknar båda dessa styrhjälpmedel. Skidor med stående 
årsringar bildar vid nötning mot snö längsgående spår när den mjuka 
vårveden nöts bort, vilket väl räcker för att styra skidan i mjuk och 
medelhård snö. 
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Figur 2. Kalvträskskidan; 5 200 år gamla skidor som är medvetet  
  tillverkade av virke med stående årsringar. (Foto Sune Jonsson,  
  Västerbottens museums bildarkiv) 
Det medeltida skepp som man fann vid utgrävningar vid Riddarholmen i 
Stockholm har bordläggningsbrädor med stående årsringar. Dessa 
framställdes genom radialspräckning av ekstockar med hjälp av yxa och 
kilar, figur 3. Tekniken att spräcka virke anses ha brukats i Sverige för 
båtbyggeri från 800-talet fram till 1500-talet (Lindberg 1985). Det spräckta 
virket får hög hållfasthet och blir mycket elastiskt på grund av att i stort sett 
inte några fibrer kapas av på det sätt som sker när virke sågas. 

Man kan också finna virke med stående årsringar i möbler, golv, fönster och 
i olika användningsområden för trä utomhus. Då trä används utomhus 
utsätts det för stora fuktvariationer som resulterar i rörelser hos träet och en 
riktig utformning av olika konstruktionsdetaljer är av stor vikt för att 
konstruktionen ska förbli funktionsduglig över tiden.  Fönster är ett exempel 
där de små och likformiga fuktrörelserna hos virke med stående årsringar 
utnyttjas för att få täta fogar mellan karmens understycke och sidostycken.  

 
Figur 3. Radialspräckning av stock för att få fram virke med stående  
  årsringar. 
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Spån för tak- och väggbeklädnad sågas eller klyvs fram från framförallt 
rakvuxen furu och gran, men i vissa fall även asp, al och ek. När spån av 
bästa kvalitet önskas skall spånen klyvas ut med stående årsringar 
(Riksantikvarieämbetet 1981). 

I kvalitetsmöbler har man sedan länge använt sig av virke med stående 
årsringar, beroende dels på de små och likformiga fuktrörelserna, dels på 
utseendet. I högkvalitativa 1700-talsmöbler finner man ofta virke med 
stående årsringar, men också i möbler från vår tid. Carl Malmsten var en av 
de möbelformgivare och möbelsnickare som förordade stående årsringar i 
sina möbler. Figur 4 visar två tillämpningar med stående årsringar i möbler.  

Kunskapen om stående årsringar utnyttjas även i musikens värld. Georg 
Bolin, vår främste gitarrbyggare, valde det finaste träet som fanns att finna 
till sina instrument: 250–300 år gammal gran med stående årsringar, så 
kallat tonträ. 

Idag används virke med stående årsringar främst vid tillverkning av special-
snickerier. Detta beror på att det är svårt att få tag i virke med stående 
årsringar och att det är mycket dyrt. I produkter där stående årsringar skulle 
vara lämpligt används istället olika skivmaterial eller exotiska träslag. 

  
Figur 4. Två användningsområden för virke med stående årsringar. Till  
  vänster  detalj från sekretär ritad av Carl Malmsten. I ursprungs- 
  ritningen förordas furu med stående årsringar. Till höger 
  lamellträ med blindträ som har stående årsringar, vilket ger en  
  plan skiva. 
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Egenskaper hos virke med stående årsringar 
Virke, sågat så att det får stående årsringar enligt den definition som tidigare 
presenterats i denna rapport och som därmed också förutsätter att veden 
närmast märgen tas bort, har följande träslagsoberoende egenskaper: 

• Det är formriktigt, dvs. virket är i stort sett rakt, plant och 
vinkelriktigt efter torkning. 

• Det är formstabilt, dvs. formförändringar vid variation av virkets 
fuktkvot är liten och virkets tvärsnittsform bibehålls trots svällning 
och krympning. 

• Det är fritt från märg, vilket minskar risken för sprickbildning vid 
torkning och förekomst av s.k. märgsprickor i virket. 

• Kärnveden är entydigt orienterad, vilket underlättar för att 
tillgodogöra sig dess estetiska och fysikaliska egenskaper (t.ex. 
furukärnvedens bättre beständighet) eller att avlägsna den om den 
missgynnar virkeskvaliteten (t.ex. vid s.k. rödkärna i lövved). 

• De radiella ytorna, dvs. flatsidorna hos virke med stående årsringar, 
är slitstarkare och något hårdare än motsvarande tangentiella ytor. 

• De radiella ytorna utgör även ett bättre målningsunderlag jämfört 
med tangentiella ytor. 

• Fuktupptagningen i radiella ytor är lägre än för motsvarande 
tangentiella ytor. 

Virke med stående årsringar har framförallt två nackdelar i jämförelse med 
konventionellt sågat virke: 

• Virkets bredd blir förhållandevis liten på grund av att mindre än 
halva stockdiametern utnyttjas i breddriktningen. 

• Kvistarna på virkets flatsidor och i viss mån även inuti virket blir 
stora (hornkvistar) och kan i vissa fall försvaga eller deformera 
virket avsevärt. Detta beror på att vid sågning av virke med stående 
årsringar klyvs kvistarna i längdriktningen (växtriktningen). 
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Sågning för stående årsringar 
Det finns flera olika sågmönster för framställning virke med stående 
årsringar. I Figur 5 beskrivs några av de vanligaste metoderna. Enligt 
mycket gammal tradition tillämpades s.k. sektorsågning eller radial-
spräckning (se figur 3) av stockar som sedermera följdes av kvartersågning. 

Vid kvartersågning delas stocken upp i fyra delar (kvartar) som därefter var 
för sig delas upp i bräder med olika grad av stående årsringar. Det finns 
flera olika varianter av sågmönstret varav de vanligaste visas i figur 5.  
Kvartersågning är en mer eller mindre hantverksmässig metod och ger ett 
dåligt volymutbyte för de stockdimensioner som finns i Sverige (Paulsson 
1938). Vid sågning av mycket grova stockar genomförs kvartersågning i 
industriell skala, bland annat i Kanada.  

     

   
Figur 5.  Olika sågmönster för att få fram virke med stående årsringar: 

översta raden kvartersågning, undre raden från vänster 3-ex-log 
och monolitsågning där centrumbitarna har stående årsringar 
samt stjärnsågning. 
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Genom att posta sågningen av stocken i s.k. 3-ex-log kommer centrumbiten 
i postningen att sågas i stort sett radiellt ur stocken. Om därefter centrum-
biten klyvs med en märgfångare som innesluter märgen och det mesta av 
den juvenila veden fås två virkesstycken med stående årsringar. 

En variant av sågning med 3-ex-log för att få fram virke med stående 
årsringar är monolitsågning. Monlit är ett varumärke under vilket Iggesund 
Timber AB marknadsför centrumbitarna i postningen i figur 5. På grund av 
att monolitsågningen görs förhållandevis nära märgen (märgfångaren är inte 
bredare än 25–30 mm) och att tjockleken på det virke som sågas i vissa fall 
är stor i förhållande till stockdiametern, så uppfyller detta virke inte alltid 
kraven för stående årsringar. 

Stjärnsågning är ett sågmönster som genererar virke med rektangulär 
respektive trekantig tvärsnittsform. Mönstret är väl anpassat efter stockens 
form vilket ger ett högt volymutbyte (Sandberg 1998d). Vid stjärnsågning 
sågas märgen och det mesta av den juvenila veden bort, då egenskaperna för 
denna är sämre än för virket längre ut från märgen. 

Att såga stocken radiellt medför som tidigare nämnts vissa negativa effekter 
för kvistutseendet i virket, men kan även innebära fördelar. Stjärnsågat virke 
får större kvistar men också färre kvistar än fyrsågat virke. Detta innebär att 
man kan få fram mer kvistfria ämnen ur en stjärnsågad stock än ur en 
fyrsågad (Sandberg m.fl. 2005b). Kvistar försämrar vanligtvis egenskaperna 
hos virket, bland annat kan kvistar som blivit övermålade med tiden synas 
igenom färg då extraktivämnen tränger ut ur kvisten. Kvistar gör även virket 
mer svårbearbetat. Vid t.ex. hyvling är det vanligt med kvisturslag. 
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PrimWood-metoden 
PrimWood-metoden är ett nytt produktionskoncept för tillverkning av virke, 
snickeriämnen och skivor med stående årsringar. Metoden bygger på 
stjärnsågningsmönstret och att virket vidareförädlas genom torkning, 
borttagning av kvistar och defekter, fingerskarvning, hyvling och limning 
till ämnen och skivor. En stor andel av produkterna från PrimWood-
metoden är kvistfria. Bearbetningsoperationerna för PrimWood-metoden 
visas i figur 6. Metoden och egenskaper hos de produkter som metoden 
resulterar i har utförligt beskrivits i en rad artiklar och rapporter, t.ex. 
Sandberg (1992, 1993, 1994a-b, 1995a-c, 1996a-e, 1997a-e, 1998a-f, 1999a-
b, 2005a-b) Sandberg m.fl. (1996, 1997a-c, 1998a-b, 1999a, 2005a-c), 
Holmberg m.fl. (1995a-c, 1996, 1997), Nordfors m.fl. (1993), Wiklund m.fl. 
(1999). 

PrimWood-metoden har också testats i industriell tillämpning och påvisat 
god lönsamhetspotential (Sandberg 2005a).  

 
Figur 6.  PrimWood-metoden är ett produktionskoncept för tillverkning av 

sågat virke, ämnen och skivor med stående årsringar. Stocken 
sågas enligt stjärnsågningsmönstret och den mesta av den juvenila 
veden tas bort. Virket torkas därefter och bearbetas vidare till 
kvistfria ämnen och skivor. 
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Produkter och deras kvalitetsindelning 
PrimWood-metoden resulterar i fem huvudprodukter, vilka benämns 
Rektangel, Trekant, Panel, Prisma och Romb, figur 7. 

 
Figur 7. Produkter från PrimWood-metoden. I turordning uppifrån  
  vänster i bilden: Rektangel, Trekant, Romb (delas till ämnen 
  med rektangulärt tvärsnitt), Panel och Prisma. 

Beskrivning av PrimWood-produkterna 
Rektangel och Trekant skiljer sig inte nämnvärt åt i egenskaper. Däremot är 
naturligtvis de geometriska formerna helt olika. PrimWood-metoden 
innefattar att i stort sett hela volymen av det sågade virket skall förädlas 
vidare till ämnen eller skivor. Dessa förädlade produkter är alltid helt utan 
kvistar och defekter. Det finns dock användningsområden för Rektangel där 
kvistfrihet inte är ett absolut krav, t.ex. för fönster, dörrar och andra 
byggnadssnickerier, specialsnickerier och vid renovering av kultur-
byggnader m.m. där Rektangel traditionellt har använts. För Trekant kan 
motsvarande produkter utgöras av t.ex. listverk, där den triangulära formen 
ger produktions- och volymutbytesmässiga fördelar. 

Det stjärnsågade virket är i första hand avsett för snickeri- möbel- och 
inredningsdetaljer där kvaliteten för hela det sågade virkesstycket ofta är av 
mindre betydelse än hur stor del av virkesstycket som kan användas till 
ämnen. Som ett exempel är ett fåtal ”fula” kvistar på ett för övrigt kvistrent 
virkesstycke av mindre betydelse för användare av kvistrent virke än om 
kvistarna är små, friska och jämnt fördelade i virket. Detta medför att det 
inte är lämpligt att tillämpa traditionella sorteringsregler för furu. 

 13



PrimWood Rektangel Rektangel sågas i ett antal standarddimensioner. 
Dimensionerna avses gälla vid en leveransfuktkvot som normalt är i 
intervallet 8–12 %, beroende på till vad virket skall användas. Följande 
dimensioner kan ses som standard: 

Längder:  2 500–4 500 mm i sågfallande längder 
Tvärsnitt:  60, 80, 90, 100, 110, 120 mm, i kombination med   
  tjocklekarna 30, 50 och 60 mm.  

Rektangel kan även levereras skarvad utan kvistar och defekter. Då finns 
möjlighet att anpassa virkeslängden exakt efter kundens önskemål. 

Rektangel kvalitetssorteras i tre klasser, SI–SIII. Med avseende på kvistar 
och deformationer baseras reglerna på Gröna boken (1976), men med vissa 
tillägg. Klass SI motsvaras av Gröna bokens klasser I–III, klass SII av gröna 
bokens klass IV samt den bättre delen av klass V. Resterande virke hamnar i 
klass SIII. I klass SI accepteras, till skillnad mot Gröna boken, en till två 
stora kant- eller flatsidekvistar om virket för övrigt faller inom denna klass. 
Övriga defekter får förekomma enligt tabell 1. Virket sågas skarpkantat. 
Tabell 1. Definition av kvalitetsklasser för Rektangel. 
Defekt SI SII SIII 
Kvistar, deformationer GB I–III* GB IV–V GB V–VI 
Sprickor Får inte förekomma Får inte förekomma Får förekomma 
Kådlåpor Får inte förekomma Får inte förekomma Får förekomma 
Barkflag Får förekomma i 

mindre omfattning** 
Får förekomma i 
mindre omfattning** 

Får förekomma 

Tjurved Får inte förekomma Får inte förekomma Får förekomma 
Vresved Får inte förekomma Får förekomma i 

mindre omfattning** 
Får förekomma 

Snedfibrighet Får inte förekomma Får förekomma i 
mindre omfattning** 

Får förekomma 

Vattved Får inte förekomma Får inte förekomma Får förekomma 
Lyror Får förekomma i 

mindre omfattning** 
Får förekomma i 
mindre omfattning** 

Får förekomma 

Röta Får inte förekomma Får inte förekomma Får förekomma i 
mindre omfattning 

Insektskador Får inte förekomma Får inte förekomma Får förekomma i 
mindre omfattning 

Blånad Får inte förekomma Får inte förekomma Får förekomma i 
mindre omfattning 

GB I-III, GB IV-V, GB V-VI avser Gröna bokens kvalitetsklasser I–III, IV–V respektive V–VI 
* 1–2 stora kant- eller flatsidekvistar får förkomma om virket i övrigt faller inom denna klass 
** om virket i övrigt faller inom denna kvalitetsklass och är utan andra defekter 

 

 14



PrimWood Trekant används främst för tillverkning av Romb och Prisma, 
men passar även bra till lister och andra snickerier. Trekant sågas i följande 
dimensioner: 

Längd:  2 500–4 500 mm i sågfallande längder  
Sida:   70–140 mm i moduler om 10 mm 

För trekanterna finns ingen generell sorteringsinstruktion. För användning 
av trekanter i Prisma har inledande försök påbörjats med att indela 
trekanterna i klasser med avseende på hur långa defektfria ämnen som kan 
erhållas ur respektive trekant. Regler för hur fetved i furu skall hanteras är 
också under utarbetning. 

PrimWood Panel är blocklimmad Rektangel utan kvistar. Panel limmas 
”kärna mot kärna, splint mot splint”, som i kombination med en konstant 
lamellbredd ger en textur som är uppskattad i olika snickerier. Panel i 
skarvat utförande tillverkas i följande standarddimensioner: 

Längder:  3 000 och 6 000 mm 
Bredd:   620 mm 
Tjocklekar:  25, 45 och 55 mm 

Angående kvaliteter se under PrimWood Prisma. 

PrimWood Prisma är blocklimmad Trekant. Ur blocken, som är kvistfria, 
sågas skivor i kundanpassade dimensioner. Före blocklimningen kapas 
kvistar och defekter bort och bitarna skarvas. Skarvningen utförs med hög 
precision, vilket ger en helt tät sammanfogning. Prisma finns i olika 
kvaliteter, både för inomhus- och utomhusbruk. 

Prisma används till möbler och inredning där kunden ställer höga krav på 
kvalitet och utseende. 

Prisma i skarvat utförande tillverkas i följande standarddimensioner: 

Längd:  3 000 mm  
Bredd:   500 mm 
Tjocklekar:  10–90 mm 

PrimWood Prisma och Panel tillverkas i huvudsak i tre kvaliteter, samtliga 
utan kvistar och defekter. 

Sort AA Skivor med skarvar och med god mönsterpassning i skarv 
och i skivans bredd. Detta ger en harmonisk yta med jämn 
textur, där årsringsmönstret inom samma trekant följer med 
genom skarven. Feta partier har sorterats bort. 
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Sort A Skivor med skarvar utan mönsterpassning. De kvistfria 
bitarna skarvas samman i slumpmässig ordning; mörkt mot 
ljust, kort och långt, tät och frodvuxen. Detta ger en livlig 
textur, där skarvarna framträder tydligt. Mörka partier kan 
förekomma. 

Sort Utomhus Skivor med fingerskarvar utan mönsterpassning. Kvistfria 
bitar där fetved kan förekomma skarvas samman i 
slumpmässig ordning. Detta ger ett material med livlig textur 
men också med bättre beständighet.  

Lim  SORT AA och A limmas med ett färglöst PVAc-lim för  
  inomhusbruk. SORT Utomhus limmas med ett   
  utomhusbeständigt lim. 
Panel och Prisma har en tät yta, dvs. fritt från sprickor, kådlåpor, märg-
ränder och andra från mönsterbilden starkt avvikande defekter. Skarvningen 
utförs med hög precision och med hänsyn tagen till årsringsorienteringen 
och i vissa fall till årsringstexturen.  

PrimWood Romb är kvistfria ämnen med eller utan skarvar. Virket, som 
känns igen på det romboida tvärsnittet, levereras i kundanpassade 
dimensioner. Romb är ett utsökt material för finare snickerier. Romb i 
skarvat utförande tillverkas i följande dimensioner: 

Längder:  2 500–6 000 mm 
Bredder:  60–110 mm 
Tjocklekar:  10–90 mm 

Kvalitetsklasserna för Romb följer i stort sett de för Panel och Prisma. 

Råvara 
Vid PrimWood-metoden bör grovt timmer användas och stockdiametern är 
inte begränsad uppåt (Sandberg 1996e, 1998d). Restriktioner i kvalitet finns 
inte utöver vad som gäller för vanligt sågtimmer. Rakhet premieras varför 
längder över 4,5 meter inte bör förekomma, vilket innebär att även 
nedklassat ”kort-timmer” kan användas och resultera i produkter av högsta 
kvalitet. I övrigt används skogfallande sågtimmer med toppdiameter 28 cm 
och uppåt. I tabell 2 visas ett exempel på kvalitetsklassning av talltimmer 
för PrimWood-metoden som har tillämpats i praktiken (VMF 1998). 

Kvistarnas utseende i stocken har normalt stor betydelse för vilken 
kvalitetsklass timret får. För de flesta produkter som tas fram med 
PrimWood-metoden kapas samtliga kvistar bort, vilket medför att kvistens 
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utseende inte har någon avgörande betydelse för timrets användbarhet. Det 
innebär t.ex. att svartkvistigt timmer av s.k. B-kvalitet kan användas för 
PrimWood-metoden och resultatet blir likväl produkter av högsta kvalitet. 

Att såga stocken radiellt ger även fördelar ur kvisthänseende vilket tidigare 
har nämnts. Det sågade virket får större kvistar men också färre kvistar än 
fyrsågat virke, (Sandberg m.fl. 2005b). Detta innebär att man kan få fram 
mer kvistfria ämnen ur en stjärnsågad stock än ur en fyrsågad.  

Ur geometriskt hänseende medför stjärnsågning inga begränsningar vad 
gäller sågning av andra träslag än tall. Det kan till och med finnas träslag 
som är bättre lämpade för stjärnsågning än tall, däribland många av våra 
svenska lövträslag. Kravet på minsta stockdiameter på ca 28 cm bör hållas 
för att inte alltför små bredder ska erhållas på det utsågade virket. En kraftig 
krok på stocken inverkar negativt på volymutbytet vid sågningen vilket 
aldrig är önskvärt och skall därför undvikas i möjligaste mån. 
Tabell 2. Exempel på kvalitetsklassning som tillämpats i praktiken för  
  talltimmer som skall användas för PrimWood-metoden. Mätningen 
  sker i form av stockmätning där stockar som uppfyller   
  nedanstående krav åsätts kvalitet 7 (VMF 1998). 
Mätstorhet Specificering 
Toppdiameter 28 cm under bark och grövre. 
Längd 36–37 dm. Minsta utbytesbara längd efter avkortning 33 dm. 
Kvistar Inga restriktioner i antal. Kvistar (samtliga typer) över 70 mm 

tillåts inte. 1) 
Krök Får uppgå till maximalt 1 % båghöjd. 
Oval stock Diameterskillnad får ej överstiga 20 mm vid korsklavning. 2) 
Tjurved Max 20 % av behandlingscylinders area. 
Röta Får inte förekomma. 
Rotben Stock med rotben som skjuter ut 5,0 cm eller mer från 

mantelytan accepteras inte. 3) 
Fäll- och kapspricka Accepteras inte. 
Övrigt Avkortning ned till minsta utbyteslängd får ske vid följande fel: 

liten ändkrök 
Rötfläck i ändytan 
Missfärgning i ändytan 
Fällkam 

1) Denna begränsning tillämpades på grund av att man i det 
aktuella upptagningsområdet ansåg att kvistar med en diameter 
över 70 mm i allmänhet återfanns i timmer med mycket dålig 
kvalitet, t.ex. stor andel tjurved och dålig textur. 

2) Tillämpades för att undvika tjurved. 
3) Tillämpades på grund av att sågverket sakande rotreducerare. 
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Produktionsprocessen för PrimWood-metoden 
PrimWood-metoden kan indelas i tre mer eller mindre fristående 
tillverkningsprocesser, nämligen: 

1. Sönderdelning av stock och torkning av virke - Stjärnsågning 

2. Tillverkning av ämnen och PrimWood Panel från Rektangel 

3. Tillverkning av PrimWood Romb och Prisma från Trekant 

Sågning och torkning 
Utförandet av sågmetoden för att stjärnsåga varierar beroende på vilken 
kapacitet som önskas på anläggningen. Nedan presenteras två typer av 
anläggningar, en anläggning för sågning av 30 000 m3fub1 per år och skift 
samt en anläggning för sågning av 5 500 m3fub under motsvarande tid. 
Sågmetoderna är patenterade i ett flertal länder, se t.ex. Sandberg m.fl. 
(1997d, 1999b). 

Ur svenskt eller nordiskt perspektiv är den större av anläggningarna lämpad 
för sågning av barrtimmer, företrädesvis furu. Anläggningen är 
förhållandevis enkel att till rimlig kostnad bygga ut så att kapaciteten 
fördubblas.  

Den mindre anläggningen är väl anpassad för sågning av lövråvara med de 
förhållanden som råder för sådant timmer i Sverige. Anläggningen kan även 
utgöra en komplementlinje till ett större barrsågverk för sågning av det 
grövre timmersortimentet, men även av lövträ. 

Oberoende av anläggningsstorlek bör sönderdelningen av stocken i de första 
stegen utföras med bandsågar. Detta för att denna teknik för närvarande är 
bäst lämpad att med tillfredställande måttnoggrannhet och rimliga 
volymförluster sönderdela denna typ av råvara. 

                                                 
1 Med m³fub avses kubikmeter fast mått under bark. 
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Stjärnsågning - anläggning för sågning av 30 000 m3fub 
Sågningen utförs i fyra steg vilka visas i figur 8. 

I. 1:a såg - dubbelbandsåg med reducerare  

Stocken positioneras med hänsyn tagen till krok och ovalitet, så att 
märgen med säkerhet kan inneslutas i den centralt utsågade biten, 
mittplankan. Utöver mittplankan erhålls två s.k. kistlock vilka till viss 
del reduceras för att begränsa deras höjd. Detta underlättar den 
fortsatta hanteringen av kistlocken. 

II. 2:a såg - reducerare med höj- och sänkbar mittklinga 

Två styrytor reduceras ytterst sparsamt längs kistlockens sidor. 
Styrytorna säkerställer en exakt positionering och genomgång i 3:e 
såg. Mittplankan klyvs genom eller så nära märgen som möjligt. 
Denna maskinenhet kan med fördel ersättas med en s.k. 3-klinga, som 
har en höj- och sänkbar mittklinga. 

III. 3:e såg - snedställd dubbelbandsåg med retur 

Kistlocken sönderdelas i två steg. Först sågas en Trekant och en 
Rektangel bort i en dubbelbandsåg som är snedställd 30°. Den 
återstående romboida biten delas till två stycken Trekant och en 
Rektangel genom att ändvändas och skickas i retur genom bandsågen. 
(Genom att komplettera denna maskinenhet med ytterligare en 
snedställd dubbelbandsåg kan anläggningens kapacitet ökas avsevärt.) 

IV. Kantning av Rektangel och Trekant  

All Rektangel taperkantas, dvs. sågsnitten läggs parallellt med 
barksidan för att få virket fiberrakt. För de två bitar som kommer från 
mittplankan görs en extra kantning på märgsidan för att avlägsna 
märgen och den juvenila veden. Trekanter kantas parallellt med 
märgsidan till ett triangulärt tvärsnitt. Virket är nu färdigt för torkning. 

 19



 
Figur 8.  De olika sönderdelningsoperationerna vid stjärnsågning för  
  en anläggning avsedd för att såga ca 30 000 m3fub per år  
  och skift. 

Stjärnsågning - anläggning för sågning av 5 500 m3fub 
Delningssågen utgörs av en stående bandsåg med en rörlig sågbänk. Bänken 
är utrustad med fastsättnings- och inriktningsanordningar för stocken och 
dess sågade delar som kan snedställas ±30° från horisontalplanet. Figur 9 
visar schematiskt de olika moment som är nödvändiga för sönderdelning av 
stocken. 

I. Stocken placeras på sågbänken och riktas in så att märgen och det 
mesta av den juvenila veden kan inneslutas i mittplankan. Stocken 
fixeras i detta läge med hjälp av gripanordningar i stockens ändar 
och sågas därefter till två kistlock och en mittplanka. Det kistlock 
som är fixerat med hjälp av gripanordningen hålls kvar på bänken 
för fortsatt sågning, medan det andra kistlocket mellanlagras innan 
fortsatt sågning. 

II. Kistlocket riktas in varefter sågbänken snedställs och fixeras vid  
-30°. En Trekant sågas bort från kistlocket. Kistlocket 
parallellförflyttas därefter mot bandsågen och en Rektangel sågas. 

III. Sågbänken snedställs därefter i läget +30° utan att läget hos det 
sågade kistlocket ändras. En parallellförflyttning till rätt 
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postningsläge utförs varefter en Trekant sågas. Därefter görs 
ytterligare en parallellförflyttning av ämnet på bänken och en 
Rektangel sågas. Den fixerade trekanten frigörs. Nästa kistlock 
hämtas därefter från mellanlagringen och sågas på samma sätt som 
det första kistlocket. 

IV. Mittplankan delas i en separat sågenhet, t.ex. i en enkel klingsåg. 
Mittplankan riktas in så att sågsnittet kan läggas genom eller så nära 
märgen som möjligt och klyvs därefter till två okantade rektanglar. 

Kantningen av Rektangel utförs parallellt med ytveden så att virket blir 
rakfibrigt och får i det närmaste lika kärnvedsfördelning i hela virkes-
längden, s.k. taperkantning, figur 10. Rektanglarna har innan kantningen tre 
tvärsnittsformer. De två rektanglar som kommer från mittplankan kantas 
extra mycket på märgsidan för att avlägsna märgen och juvenilveden. 
Operation IV och kantningen av rektangel utförs lämpligen i en kantnings-
cirkelsåg med höj- och sänkbar mittklinga. 

Kantningen av Trekant följer den sågade spetsen, vilket inte ger någon 
taperkantning, figur 10. Kantningen utförs t.ex. i en liggande bandsåg eller 
klingsåg med matningsanordningar anpassade för den triangulära formen. 

 
Figur 9. De olika sönderdelningsoperationerna vid stjärnsågning för en  
  anläggning avsedd för att såga ca 5 500 m3fub per år och skift. 
 

 21



 
Figur 10. Kantning av Rektangel och Trekant. 

Torkning och sortering 
Torkningen av både Rektangel och Trekant genomförs i konventionella 
kammartorkar. Rektangel ströläggs på konventionellt vis, medan trekanterna 
ströläggs i grupper om tre eller klossläggs i varje skikt, figur 11. Det är 
mycket viktigt att torkningen och den efterföljande konditioneringen utförs 
så att virket blir spänningsfritt och får en jämn fuktkvot. 

Virket torkas till snickeritorrt. Rektangel kvalitetssorteras mot den 
efterföljande ämnestillverkningen och försäljning. För det virke som skall 
vidareförädlas görs ingen längdjustering före vidareförädlingen. Det innebär 
att justerverkshanteringen som traditionellt tillämpas i sågverk inte är 
nödvändig. Den huvudsakliga sorteringen av virket sker redan vid 
paketläggningen av det otorkade virket. 

 

  
Figur 11.  Ströläggning av PrimWood Rektangel och Trekant innan  
  torkningen. 

Tillverkning av kvistfria ämnen och skivor från Rektangel 
Rektangel indelas i två kvalitetsklasser, en för användning i oförädlad form 
till snickerier av olika slag och en klass för vidareförädling. De 
vidareförädlade produkterna utgörs av: 
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a) Kvist- och defektfria ämnen med eller utan fingerskarv 

b) Kvist- och defektfria skivor med eller utan fingerskarv - PrimWood 
Panel 

Sågmönstrets utseende medför att det blir långt mellan kvistarna i det 
utsågade virket. Detta medför att PrimWood Rektangel är en utmärkt råvara 
för framställning av kvistfria ämnen för t.ex. möbler, fönster och andra 
snickerier. 

En kvalitetsklass av Rektangel (SI) har förhållandevis långt mellan 
kvistarna. Denna kvalitet kan antingen säljas direkt från sågverket utan 
vidare förädling eller användas till ämnen och skivor utan skarvar. 

De kvalitetsklasser av Rektangel där avståndet mellan kvistarna är 
förhållandevis kort, kapas och fingerskarvas. Kapningen och skarvningen 
bör ske kontinuerligt, så att ordningsföljden för de bitar som ska skarvas 
(från kapningen till skarvningen) inte går förlorad. De skarvade ämnen som 
tas fram på detta sätt får en texturmässigt mycket homogen övergång vid 
fingerskarven, s.k. mönsterpassning. Ämnena kan därefter användas för 
tillverkning av Panel, en högkvalitativ möbel- och inredningsskiva. 

Vidareförädlingen av Rektangel sker i följande steg: 

I. Identifiering och kapning av kvistar och oönskade defekter i virket 

II. Utsortering av längre kvistfria ämnen som används antingen för 
snickerier eller limmas samman till skivor utan skarvar s.k. Panel 

III. Fingerskarvning av resterande korta och kvistfria bitar 

IV. Hyvling av ämnen eller fingerskarvade längder 

V. Limning av hyvlade ämnen till skivor med tjocklekar som motsvarar 
det originalsågade virkets tjocklek 

VI. Eventuell delning av skivor till tunnare dimensioner 

VII. Eventuell formatkapning och putsning av skivor 

Tillverkning av kvistfria ämnen och skivor från Trekant 
Vidareförädlingen av Trekant skiljer sig inte nämnvärt från förädlingen av 
Rektangel; både ämnen och skivor tillverkas. De fördelar som erhålls hos 
Rektangel vad gäller kvistar och defekter erhålls också för Trekant. Det 
trekantiga tvärsnittet och den pressteknik som används medför att Romb och 
Prisma kan tillverkas i ett brett utbud av kundanpassade dimensioner i både 
tjocklek och bredd, samtidigt som volymutbytet blir högt.  
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Tillverkningen av Romb och Prisma sker i följande steg, figur 12: 

I. Kvistar och defekter detekteras i allmänhet automatiskt med hjälp av 
kamerateknik.  

II. Därefter kapas samtliga kvistar och defekter bort. 

III. Fingerskarvningen genomförs av bitar med en längd från 12 cm och 
däröver. De ändfrästa bitarna limmas och sätts samman till längder 
upp till 6 m. 

IV. De defekt- och kvistfria ämnena hyvlas, limmas och läggs samman. 
Hyvlingen utförs något olika beroende på om Romb eller Prisma ska 
tillverkas. 
a) Vid tillverkning av Romb hyvlas trekanterna endast på den 
tangentiella sidan.  
b) Vid tillverkning av Prisma hyvlas samtliga sidor på Trekant och 
en av spetsarna hyvlas bort för att ge blocket en bestämd tjocklek.  

V. Även limningen av Romb och Prisma utförs i allmänhet enligt två 
något skilda metoder. Det är dock fullt möjligt att använda en och 
samma utrustning för limning av både Romb och Prisma. 
a) Romb: trekanter limmas samman två och två till ett virkesstycke 
med rombiskt tvärsnitt. Limningen genomförs företrädesvis i en 
press med högfrekvensuppvärmning (HF-värmning) och 
kontinuerlig genommatning.  
b) Prisma: trekanter limmas samman i en HF-press till ett i 
breddriktningen kontinuerlig block och efter pressningen kapas 
blocket upp i önskad bredd. 

VI. Romberna respektive blocken delas till ämnen respektive tunnare 
skivor i en bandsåg. Efterbearbetning sker i form av putsning och 
kantbearbetning efter kundens önskemål.  
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Figur 12. Tillverkningssteg för Romb och prisma från stjärnsågad 

Trekant.(I–VI, se beskrivning ovan) 

Volymutbyten för PrimWood-metoden 
Ett antal provsågningar har genomförts i syfte att bestämma volymutbytet 
och kvalitetsfördelning för det sågade virket vid stjärnsågning. Tabell 3 
visar en sammanställning av volymutbyten vid sågning av furu. 

Sandberg (2005a) har bestämt volymutbytet vid paktisk sågning av furu i 
industriell skala (anläggning för sågning av 30 000 m3fub) till 56 % med 
avseende på stockvolymen fast under bark. Detta värde stämmer 
förhållandevis väl överens med de volymutbyten som redovisas i tabell 3. 
Tabell 3. Volymutbyten vid sågning av furu. 

Diameterintervall Volymutbyte Träslag Referens 
26–30 55,5 Furu Holmberg m.fl. (1996) 
30–34 56,4 Furu Holmberg m.fl. (1996) 
32–34 54,7 Furu Sandberg (1996e) 
34–38 58,0 Furu Sandberg (1996e) 
38–44 61,0 Furu Sandberg (1996e) 
44–48 55,0 Furu Sandberg (1996e) 
28–31 58,8 Furu Sandberg (1997b) 
26–31 54,6 Furu Sandberg (1998b) 
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I figur 13 visas hela flödet från stock till färdiga skivprodukter, i form av ett 
volymutbytesschema. Värdena i figur 13 avser en anläggning för sågning av 
30 000 m3fub, samt tillverkning av Panel och Prisma. Nedan följer en 
beskrivning av några nyckeltal för volymutbyten från figur 13. 

Utfallet av produkterna Rektangel, Panel och Prisma svarade för 39,2 % av 
den stockvolym (m3fub) som sågades. Biprodukter svarade för 54,1 %, 
medan krympning, dimensionsavvikelser etc. svarade för 6,7 % av 
stockvolymen. 

60 % av volymen Rektangel (19,9 % av stockvolymen) gick direkt efter 
torkning och sortering vidare till användning i snickerier. Resterande volym 
Rektangel användes i huvudsak till Panel. Utbytet från Rektangel till 
kvistfri, skarvad och putsad Panel var 54 %. 

All Trekant användes för tillverkning av Prisma och volymutbytet från 
Trekant till Prisma var 53 %. 

 
Figur 13. Volymutbyte av huvud- och biprodukter från PrimWood-metoden 
  vid sågning och vidareförädling av furu (Sandberg 2005a).  
  Utbyte är beräknat i förhållande till stockens fastvolym (m3fub). 
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Bortkapningen av kvistar med intilliggande fiberstörningar orsakade den 
största volymförlusten vid vidareförädlingen. Vid tillverkningen av Panel 
var volymförlusten 25,0 % och vid tillverkningen av Prisma 20,8 % med 
avseende på volymen torkad Rektangel respektive Trekant. 

Fingerskarvningen medförde volymförluster som bland annat var beroende 
av skarvens längd. Vid tillverkning av Panel var skarvlängden 10 mm och 
vid tillverkning av Prisma 6,3 mm exklusive den längdjustering på ca 5 mm 
av de bitar som skarvades. Totalt medförde skarvningen en volymförlust på 
5,2 % vid tillverkningen av Panel och 3,0 % för Prisma. 

Hyvlingen innan limning till block gav förluster på 13,2 % och 18,8 % med 
avseende på skarvad Rektangel respektive Trekant. 
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Beräkning av olika tillverkningsparametrars inverkan 
på volymutbytet vid tillverkning av ämnen och skivor 
I detta kapitel redovisas inverkan av olika parametrars inverkan på 
volymutbytet vid tillverkning av ämnen och skivor av Rektangel respektive 
Trekant. Beskrivningen av tillverkning av skivor från Trekant, s.k. Prisma, 
är en utveckling av de resultat som tagits fram av Holmberg m.fl. (1997) 
och Sandberg m.fl. (1998b). De tillverkningsparametrar som undersökts är 
fingerskarvens längd, hyvlingsmån, delning av ämnen och skivor till tunnare 
dimensioner, sågsnitt och putsmån.  

Skarvning - inverkan av några tillverkningsparametrar på 
volymutbytet 
Produkterna från PrimWood-metoden är kvist- och defektfria. För att erhålla 
dessa produkter kapas alla kvistar och defekter bort varefter Rektangel 
respektive Trekant skarvas. Volymutbytet vid bortkapning av kvistar och 
defekter har inte tagits upp i detta kapitel på grund av att detta utbyte i hög 
grad är beroende på råvarans ursprung och beskaffenhet. Nedan redovisas 
skarvningens inverkan på volymutbytet. 

Inverkan av ändjustering och skarvens längd på volymutbytet vid 
skarvning  
Skarvningen av Rektangel respektive Trekant genomförs i tre steg. Först 
ändjusteras virkesstyckets ändar och sedan fräses skarvens fingrar. Därefter 
limmas virkesstyckena samman. Figur 14 och 15 beskriver volymutbytet vid 
ändjustering respektive skarvning av Rektangel och Trekant som funktion 
av antalet skarvar per meter. Ett i praktiken realistiskt medelvärde för 
ändjusteringen av ett enskilt ämne som skall skarvas har bedömts variera 
mellan 1 och 10 mm per kapsnitt (per ände hos ämnet), figur 14. 
Volymförlusten vid fingerfräsning och limning bestäms av fingrarnas längd 
som i figur 15 varierar mellan 6 och 12 mm. Limningen antas inte påverka 
volymutbytet. Volymutbytet vid fingerskarvningen kommer att vara 
beroende av ingående bitars längder och därmed antalet skarvar per längd-
enhet. T.ex. innebär 10 skarvar per meter att medellängden för de bitar som 
ska skarvas är 10 cm, innan ändjustering och fräsning. Volymutbytet vid 
skarvningen är oberoende av tvärsnittets form och har ett linjärt beroende 
mellan fingrarnas längd respektive noggrannheten vid ändjusteringen och 
antalet skarvar per meter. 
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Figur 14. Inverkan av längdkapning (ändjustering av respektive ände) på 

volymutbytet inför fingerskarvning av Rektangel och Trekant som 
funktion av antalet skarvar per meter; k - längdkapning hos 
respektive ände vid ändjustering. 
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Figur 15. Fingerlängdens inverkan på volymutbytet vid skarvning av 

Rektangel och Trekant som funktion av antalet skarvar per meter; 
f – fingerlängd, alternativt skarvens längd. 
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Panel - inverkan av några tillverkningsparametrar på 
volymutbytet 

Hyvlingens inverkan på volymutbytet vid tillverkning av Panel 
Volymutbytet vid hyvling av Rektangel är beroende av vilken sida som 
hyvlas. Figur 16 och 17 beskriver volymutbytet för Rektangel som funktion 
av dimension och hyvelmån på kant- respektive flatsidan.  
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Figur 16. Volymutbytet vid hyvling av båda flatsidorna hos Rektangel som 

funktion av hyvelmån och virkets tjocklek; m - hyvelmån per sida. 
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Figur 17. Volymutbytet vid hyvling av båda kantsidorna hos Rektangel som 

funktion av hyvelmån och flatsidans bredd; m - hyvelmån per sida. 
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Inverkan av sågsnittet, ämnesuttagningen och putsningen på 
volymutbytet vid tillverkning av Panel 
Rektangel kan limmas till Panel och därefter delas till tunnare skivor. Vid 
delningen kommer volymutbytet att varierar med sågsnittets tjocklek och 
antalet sågsnitt enligt figur 19. Sågsnittets tjocklek, t och antalet sågsnitt, s 
påverkar alltså volymutbytet vid delning av panel. Multipliceras dessa 
variabler till en gemensam faktor, totalt sågsnitt, n, enligt figur 18 kan denna 
användas för att utläsa det totala volymutbytet vid delning av panel. 

 
Figur 18. Definition av totalt sågsnitt, n. Det enskilda sågsnittets tjocklek (t) 

multiplicerat med antalet sågsnitt (s) vilket ger totalt sågsnitt. 
Volymutbytet påverkas även av om delningen av blocket går "jämnt upp", 
samt ursprunglig tjocklek på Panel. Sågsnittets tjocklek är en kombination 
av bandsågbladets tjocklek, skränkning och sågbladets stabilitet. Efter 
delningen putsas skivorna. Volymutbytet vid putsning av skivornas båda 
sidor visas i figur 20. 
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Figur 19. Volymutbytet vid delning av Panel till tunnare skivor som funktion 

av den ursprungliga tjockleken; n - totalt sågsnitt (sågsnittets 
tjocklek multiplicerat med antalet sågsnitt, enligt figur 18. 
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Figur 20. Volymutbytet vid putsning av Panel som funktion av   
  putsmån och skivtjocklek; p - putsmån per sida. 
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Romb - inverkan av några tillverkningsparametrar på 
volymutbytet 

Hyvlingens inverkan på volymutbytet vid tillverkning av Romb 
Vid hyvling av Trekant för tillverkning av Romb kommer volymutbytet att 
påverkas av hyvelmånen och dimension på Trekant. Figur 21 beskriver 
volymutbytet vid hyvling av den tangentiella sidan som funktion av 
dimension och hyvelmån.  
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Figur 21. Volymutbytet vid hyvling av den tangentiella sidan på Trekant  

som funktion av hyvelmån och dimension på trekantens sida; m - 
hyvelmån. 

Inverkan på volymutbytet vid delning och kantning av Romb 
För den vidare bearbetningen av Romb finns två alternativ: dels kan Romb 
delas till ämnen som direkt används i slutprodukter, dels kan Romb delas 
varefter ämnena kantas till vissa dimensioner. Vid delningen av Romb är 
volymutbytet beroende av antalet ämnen som tas ut, sågsnittets tjocklek, 
rombens bredd (se figur 22) och om delningen av romben går "jämnt upp". I 
figur 23 beskrivs volymutbytet vid delning av Romb med avseende på totalt 
sågsnitt, enligt figur 18.  
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Figur 22.  Angivelse av dimension på Romb och ämnen därav:  

a) Bredden på Romb anges som hyvlad bredd på Trekant. 
b) Bredden på okantat ämne, vilken överensstämmer med 

bredden på Romb. 
c) Bredd på kantat ämne från Romb. 
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Figur 23. Volymutbyte vid delning av Romb som funktion av sågsnittets 

tjocklek, antalet sågsnitt och bredden på Romb. n - Totalt sågsnitt, 
dvs. sågsnittets tjocklek multiplicerat med antalet sågsnitt, enligt 
figur 18. 
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Volymutbytet då ämnena kantas beror av tjockleken på respektive ämne. 
Figur 24 beskriver volymutbytet från Romb till kantade ämnen som 
funktion av bredden på Romb. Figur 24 beskriver en symmetrisk delning av 
Romb med sågsnittet 3 mm, där sågsnitten placeras i Romb så att de uttagna 
ämnena får lika tjocklek. Kantningen av ämnena görs minimalt, dvs. minsta 
möjliga volymbortfall för att erhålla ett rektangulärt tvärsnitt enligt figur 22. 

För att erhålla en modulindelning efter jämna intervall om 10 mm avseende 
tjocklek och bredd måste delningen av Romb optimeras så att delningen och 
kantningen går så ”jämnt upp” som möjligt. I tabell 4 beskrivs de 
modulindelade, kantade produkter som kan genereras från några 
dimensioner på Romb med antaget sågsnitt 3 mm. Beteckningen på Romb 
anges efter dimension på hyvlad Trekant dvs. Romb 67 betecknar Trekant 
70 mm hyvlad till bredd 67 mm. Alternativa ämnesuttag, med maximalt 
volymutbyte från några olika dimensioner på Romb beskrivs i tabell 5. 
Optimeringen är gjord med restriktionen att varje ämnesdimension enligt 
tabell 4 ska finns representerad i någon postning. 
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Figur 24.  Symmetrisk delning och efterföljande kantning av Romb utan 

hänsyn till modulindelning i bredd, för sågsnitt 3 mm.
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Tabell 4. Exempel på kantade och modulanpassade ämnen som kan sågas 

fram från olika dimensioner på Romb. 

Romb 67 Romb 77 Romb 87 Romb 97 Romb 107 Romb 117 
Dimension (mm) på kantat ämne från Romb (bredd x tjocklek) 
60x10 70x10 80x10 90x10 100x10 110x10 
50x20 60x20 70x20 80x20 90x20 100x20 
40x30 50x30 60x30 70x30 80x30 90x30 
 50x40 60x40 70x40 80x40 90x40 
  50x50 60x50 70x50 80x50 
   60x60 70x60 80x60 
     70x70 
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Tabell 5. Volymutbytet från Romb till kantade ämnen, sågsnitt 3 mm. 

Romb 67 Postning 1 Postning 2 Postning 3   
 Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension   
 4 60x10 2 60x10 1 60x10   
   1 40x30 2 50x20   
Volymutbyte 0,62 0,62 0,67   
Romb 77 Postning 1 Postning 2 Postning 3   
 Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension   
 2 70x10 1 70x10 3 60x20   
 1 50x40 1 60x20   
   1 50x30   
Volymutbyte 0,66 0,66 0,70   
Romb 87 Postning 1 Postning 2 Postning 3    
 Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension    
 4 80x10 1 70x20 1 60x30    
 1 70x20 1 50x50 1 60x40    
Volymutbyte 0,70 0,59 0,64    
Romb 97 Postning 1 Postning 2 Postning 3 Postning 4 
 Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension 
 4 90x10 2 90x10 1 90x10 1 90x10 
 1 70x30 1 60x50 1 80x20 1 60x60 
   1 70x40   
Volymutbyte 0,70 0,59 0,65 0,55 
Romb 107 Postning 1 Postning 2 Postning 3 Postning 4 
 Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension 
 4 100x10 3 100x10 2 100x10 1 100x10 
 1 80x40 1 70x50 1 70x60 2 90x20 
   1 80x30 
Volymutbyte 0,73 0,66 0,63 0,71 
Romb 117 Postning 1 Postning 2 Postning 3 Postning 4 
 Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension Antal Dimension 
 2 110x10 1 110x10 1 110x10 1 110x10 
 1 70x70 1 100x20 1 90x30 2 90x40 
   1 80x60 1 80x50   

Volymutbyte 0,60 0,67 0,66 0,70 
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Prisma - inverkan av några tillverkningsparametrar på 
volymutbytet 

Hyvlingens inverkan på volymutbytet vid tillverkning av Panel 
Hyvlingen av Trekant är en av de bearbetningsoperationer som ger de 
största volymförlusterna vid tillverkning av Prisma, se figur 13. Det är 
därför av mycket stor vikt att hyvlingen utförs med hög precision och med 
så lite bearbetning som möjligt. I nedanstående beskrivning av dimensionen 
på Trekant avses en av trekantens sidor. Trekanten anses i allmänhet vara 
liksidig. 

Figur 25 visar utbytet vid hyvling av Trekant (tresidig) för olika hyvelmån. 
Figuren visar att bearbetningsdjupet har stor betydelse för utbytet, speciellt 
vid små dimensioner av Trekant. 

Vid hyvlingen tas i allmänhet även en av trekanternas spetsar bort. Detta 
görs för att bestämma blockens tjocklek, men förbättrar även möjligheten att 
få en fullgod limfog. Genom att redan vid hyvlingen begränsa trekantens 
höjd kan stora volymförluster undvikas jämfört med om justering av 
blockets tjocklek utförs på det färdiglimmade blocket. 

Figur 26 visar volymutbytet vid anpassning av blockens tjocklek, dels 
genom att trekantens spets hyvlas ned, dels genom att tjockleken på det 
färdiglimmade blocket justeras. I det fall spetsen på trekanten hyvlas bort 
förloras 0–8 % av volymen. Då istället tjockleksjusteringen görs på blocket 
blir förlusterna betydligt större, ca 15–30 %. 
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Figur 25.    Volymutbytet vid hyvling av Trekant baserat på liksidigt tvärsnitt 

och hyvling med samma hyvelmån, m, på samtliga sidor. 
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Figur 26. Volymutbytet vid justering av blockets tjocklek med h mm, dels 

genom att en av trekanternas spetsar hyvlas, dels genom att 
tjockleken på det färdiglimmade blocket minskas.  
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Vid torkningen kommer trekanternas tvärsnitt att deformeras så att 
spetsvinklarna avviker något från den vinkel de hade efter sönderdelning, 
dvs. normalt 60°, se figur 27. Vinkelavvikelser kan även fås som en följd av 
felaktig sönderdelning, dessa är ofta betydligt större än de vinkelfel som 
erhålls vid torkningen. 

Vinkelfel medför att trekanternas sidoytor måste bearbetas mer vid 
hyvlingen för att limningsdugliga ytor skall erhållas. I figur 28 ser man att 
denna förlust är oberoende av trekanternas dimension och att stora vinkelfel 
ger kraftiga volymförluster. Vinkelfel som uppstår vid torkning är i 
storleksordningen 1°, vilket enligt figur 28 ger en volymförlust på 2 %. 

Om vinkelfelen är systematiska är ett möjligt sätt att minska förlusterna att 
ändra inställningen av hyveln så att bättre överensstämmelse med 
trekanternas tvärsnittsform erhålls. Viktigt att observera är då att 
liksidigheten hos trekanterna går förlorad och att profilerna måste läggas rätt 
i hyveln för att inte en motsatt effekt skall erhållas på volymutbytet. 
  

 
Figur 27. Exempel på hur trekanternas tvärsnittsform förändras vid 

torkningen. a) Efter sågningen utgör tvärsnittet en liksidig trekant. 
b) Efter torkningen ändras formen på grund av att krympningen i 
den tangentiella riktning i träet är större än i  den radiella 
riktningen. För exemplet i fallet b) är vinkelfelet α = 1° (figur 28). 
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Figur 28. Volymutbyte efter korrigering av vinkelfel, α, vid hyvling av 

Trekant. Se även figur 27 för definition av α. 

Inverkan på volymutbytet vid limning av Trekant till block och delning 
av Prisma till skivor 
De förluster som uppstår vid delning av blocket till skivor beror på hur 
många skivor som skall tas ur blocket, om delningen av blocket går "jämnt 
upp", sågsnittets tjocklek samt putsmån.  

I figur 29 visas volymutbytet vid delning av block till skivor. En skiva 
innebär att blocket inte delas. Putsningens inverkan på volymutbytet 
redovisas i figur 30. Delningen av blocken och putsningen minskar normalt 
utbytet mellan 10 och 20 %, men förlusterna ökar drastiskt om många skivor 
tas ur tunna block. Angående förluster när delningen inte går jämnt upp se 
figur 26. 
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Figur 29. Volymutbytet vid delning av block (Prisma) som funktion av 

sågsnittets tjocklek, antal sågsnitt och blocktjocklek. n - totalt 
sågsnitt (sågsnittets tjocklek multiplicerat med antalet sågsnitt, 
enligt figur 18).  
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Figur 30. Volymutbytet vid putsning av skivor (Prisma) som funktion av  
  putsmån och skivtjocklek. p - putsmån per sida. 
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Experimentella försök för bestämning av volymutbytet 
Detta kapitel beskriver fem undersökningar som har utförts för att fastställa 
volymutbytet vid tillverkning av ämnen och skivor från Rektangel och 
Trekant av furu. 

För Rektangel är det i första hand vidareförädlingen av kvaliteterna SII och 
SIII som har varit av intresse. Detta beror på att det kan vara svårt att 
använda dessa kvaliteter för vissa ändamål och samtidigt erhålla ett rimligt 
högt volymutbyte. Kvalitet SI kan i många tillämpningar på grund av den 
höga graden av kvistfrihet användas direkt utan vidareförädling. 

För Trekant finns för närvarande inga praktiska eller marknadsmässiga 
fördelar för att exkludera ett visst kvalitetsutfall från vidareförädling, utan 
detta virke vidareförädlas i sågfallande kvalitet. 

Följande fem undersökningar kommer här att redovisas: 

1. Tillverkning av ämnen från Rektangel, kvalitet SII och SIII 

2. Tillverkning av kvistfria ämnen från klyvvara av Rektangel, kvalitet 
SII 

3. Tillverkning av Panel från Rektangel, kvalitet SIII 

4. Tillverkning av Romb från fingerskarvad Trekant 

5. Tillverkning av Prisma från Trekant i sågfallande kvalitet 

Angående specificering av virkeskvaliteter se tabell 1. Studien av 
tillverkning av Prisma är en sammanfattning av en undersökning genomförd 
av Sandberg m.fl. (1998b). Denna undersökning tas här upp för att ge en 
helhetsbild av samtliga vidareförädlingsmoment som kan utföras inom 
PrimWood-metoden. Dessutom har det också givits möjlighet att 
komplettera studien med synpunkter som inte var aktuella eller av annan 
anledning inte togs upp då studien genomfördes.  
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Tillverkning av ämnen från Rektangel, kvalitet SII och SIII 

Sammanfattning av resultat från undersökningen 
Volymutbytet vid defektkapning och fingerskarvning av ca 14 m3 Rektangel 
av furu kvalitet SII och SIII har bestämts. Slutprodukten utgjordes dels av 
helt kvist- och defektfria ämnen, dels 1-sidigt kvistfria ämnen. 

Volymutbytet från sågat virke till helt kvist- och defektfria ämnen och 1-
sidigt kvistfria ämnen blev 71,5 % respektive 89,0 %. 

Definitionen av 1-sidigt kvistfritt har varit strikt, dvs. ingen hänsyn togs till 
kvistars lägen under den kvistfria ytan, vilket kan medföra att kvistar 
kommer fram vid den senare bearbetningen.  

Syftet med undersökningen 
Syftet med föreliggande undersökning var att bestämma volymutbytet vid 
kapning och fingerskarvning av Rektangel av kvalitet SII och SIII från 
Tågsjöbergs sågverk.  

Material och metod 
Materialet för undersökningen utgjordes av 14 m3 Rektangel av furu i 
dimensionen 50 x 100 mm och medellängden 3,3 m, tabell 6. Virket var av 
kvalitet SII och SIII. Ur kvisthänseende motsvarar kvalitet SII att bästa 
flatsidan maximalt får innehålla 4 kvistar. Virket skall därutöver vara rakt 
och fritt från märg och sprickor. Kvalitet SIII är det resterande virket när 
kvalitet SI och SII har sorterats ut.  
Tabell 6. Specifikation av den Rektangel som användes i    
  undersökningen. 

Paket Kvalitet Volym (m3) Tot. längd (m) 
1 SIII   1,7    276,6 
2 SIII   0,6      96,8 
3 SII   0,6    105,2 
4 SII   3,8    633,3 
5 SII   3,7    617,5 
6 SIII   3,6    594,3 
 Totalt: 14,0 2 323,7 
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Utrustning 
Virket kapades och fingerskarvades vid Horndal komponent AB. Den 
utrustning som användes bestod i nämnd ordning av inmatningsbord med 
vakuumlyft, scanner för detektering av defekter (WoodEye), kap, samt 
fingerskarvningsutrustning av batchtyp. De kortaste ämnen som kunde 
kapas och skarvas i anläggningen var 200 mm och de längsta ämnen som 
kunde skarvas var 600 mm. Efter att defekter kapats bort mellanlagrades 
ämnena på pall före skarvningen. 

Genomgång av utgångsmaterialet 
Virkespaket 6 (tabell 6) som klassats som kvalitet SIII innehöll en hög andel 
virke som ur kvisthänseende skulle ha klassats som kvalitet SI och SII, men 
där det i virket och speciellt på virkets kantsidor fanns mycket stora kvistar. 
Dessa kvistar gjorde att virket deformerades betydligt vid torkningen på 
grund av krympningen vid kvistarna, vilket medförde att virket ur 
deformationssynpunkt klassades som kvalitet SIII. Detta bör innebära att 
volymutbytet vid defektkapningen blir något högre för detta virke än för 
övrigt virke av kvalitet SIII. 

Angående de övriga paketens kvalitet (se tabell 6) kunde följande noteras. 
Sortering i kvaliteterna SII och SIII var mycket ojämn och sammanföll till 
stora delar. Paket 2 och 4 som var av kvalitet SIII respektive kvalitet SII 
hade stor andel virke med märg och märgsprickor, samt stor kantkrok. Detta 
är en följd av att märgfångaren har varit för liten. Kvalitetssorteringen vid 
sågverket har således inte varit konsekvent. 

Vid genomgång av materialet kunde man konstatera att delar av virket hade 
så mycket kvist att det i denna anläggning var mycket svårt att kapa virket 
fritt från kvistar. Överlag var virket mycket smutsigt och vissa bitar var 
dessutom så deformerade att de inte gick att använda. Detta medförde att 
virket sorterades om i två kvaliteter, A och B samt att vissa bitar kasserades. 
Kvalitet A kapades sedan helt fri från kvistar, kvalitet B kapades 1-sidigt 
kvistfri. I tabell 7 visas resultatet av denna omsortering. Omsorteringen 
medförde att 80 % av virket hamnade i kvalitet A.  

Bestämning av hela partiets kvalitet enligt de kvalitetskriterier som 
redovisas i tabell 1 resulterade i att 80 % av volymen kunde sorteras som 
kvalitet SIII och resterande 20 % som kvalitet SII. 
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Tabell 7. Total virkeslängd per kvalitet efter omsortering. 
Kvalitet  Total längd (m) 
A  1836,6 
B    472,9 
Vrakade      14,2 

Defektdetektering och kapning 
Defekter identifierades och kapades bort. För att ”kvastpaket” inte skulle 
bildas vid batchningen av bitarna i fingerskarvmaskinen, måste de kapade 
ämnena delas upp i två längdintervall, 200−400 mm och 400−600 mm. 
Detta medförde att mönsterpassningen av bitarna till stor del gick förlorad. 

WoodEye-utrustningen hade svårt att detektera små friska kvistar på 
märgsidan, vilket medförde manuell omkapning av vissa bitar för att erhålla 
en helt kvist- och defektfri slutprodukt. 

Fingerskarvning 
Fingerskarvutrustningen var av batch-modell med två enheter för 
fingerfräsning av respektive ände på virkesämnet. Fingerlängden var 10 mm 
och fräsningen utfördes parallellt med virkets kantsidor, med ämnena på 
högkant. De frästa ämnena belimmades och pressades kontinuerligt samman 
till 4,5 meters längd. Ändjusteringen av ämnena före fingerfräsningen 
krävde 5 mm på varje sida. Den totala längdförlusten blev därmed 20 mm 
per skarv. 

Resultat - volymutbyte vid kapning och skarvning 
Tabell 8 visar de volymutbyten som erhölls vid undersökningen. Spillet för 
att tillverka 1-sidigt kvistfri och skarvad Rektangel var 11 %, medan 
tillverkningen av helt kvistfri Rektangel medförde nästan 30 % spill. 

Vid tillverkningen av 1-sidigt kvistfri Rektangel har ingen hänsyn tagits till 
kvarvarande kvistars lägen under den kvistfria ytan. Detta kan medföra att 
kvistar kan komma fram vid senare bearbetning, vilket naturligtvis inte är 
fallet för det helt kvistfria virket. Hur hänsyn skall tas till detta är beroende 
av vilken slutprodukt som ska tillverkas. 

Det vrakade virket i tabell 8 utgjordes till största del av virke med 
omfattande deformationer och märgsprickor. 

 47



Tabell 8. Volymutbyte (i % av ursprunglig längd Rektangel) vid kapning och 
skarvning. 

 1-sidigt kvistfri Helt kvistfri 
Ämnen   
Ämneslängder mellan 200–400 mm 16,1 28,5 
Ämneslängder mellan 400–600 mm 77,2 46,8 
Totalt för längder mellan 200–600 mm 93,3 75,3 
Ändjustering och fingerskarvning, 20 mm/skarv * - 4,2 - 3,8 
Totalt utbyte av skarvade och kvistfria ämnen: 89,1 71,5 
   
Volymförluster   
Vrakat virke   1,2   1,4 
Kapspill   5,5 23,3 

Totalt:   6,7 24,7 
* Förluster vid ändjusteringen och fingerskarvningen med 4,2 och 3,8 % av 
ursprunglig längd motsvarar 4,5 respektive 5,0 % av total ämneslängd för skarvning. 

Slutsatser 
Undersökningen visar att PrimWood Rektangel med hög kvistandel och 
stora deformationer kan kapas och fingerskarvas till kvistfri Rektangel med 
ett längdutbyte på omkring 70 %. 

Detta utbyte kan höjas något, uppskattningsvis 5−10 %, om ämnen ned till 
120 mm längd kan kapas fria från defekter och skarvas, samt om kapningen 
kan genomföras med sådan precision i kapsnittet att ändjusteringen före 
fingerfräsningen kan minskas. Utbyteshöjningen innebär även att finger-
längden minskas till 6 mm. 

För att kunna utföra en rättvisande ekonomisk kalkyl över kapning och 
skarvning av Rektangel krävs att sorteringsinstruktionerna preciseras och 
efterlevs, samt att tillverkningsfel av typen ”för liten märgfångare” minskar. 
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Tillverkning av kvistfria ämnen från klyvvara av Rektangel, 
kvalitet SII 

Sammanfattning av resultat från undersökningen 
Volymutbytet vid tillverkning av kvistfria ämnen från Rektangel furu 
kvalitet SII, både med och utan fingerskarv, har undersökts. Dimensionen på 
utgångsmaterialet var 50 x 80 mm.  

Utbytet blev 69,3 % då Rektangel 50 x 80 mm kapades och fingerskarvades. 
Genom att klyva virket till halva tjockleken innan kapningen kunde 
volymutbytet vid kapningen höjas med 3,7 procentenheter. Kvistfria s.k. 
fixlängder (440, 520, 640, 730 och 1 300 mm) kapades dessutom fram från 
det kluvna virket. Det totala volymutbytet från Rektangel till fingerskarvade 
ämnen och fixlängder med dimensionen 23 x 80 mm blev 75,1 %, dvs. 5,8 
procentenheter högre än om virket kapades i originaldimensionen 50 x 80 
mm. 

Syfte med undersökningen 
Syftet med denna undersökning var att: 

• Undersöka volymutbytet vid tillverkning av kvistfria ämnen från 
sågad och torkad Rektangel av furu kvalitet SII. 

• Undersöka om volymutbytet förändras vid klyvning av virket i 
tjocklek innan tillverkning av kvistfria ämnen. 

Material och metod 
För undersökningen användes två virkespaket Rektangel av furu kvalitet SII 
med tvärsnittsdimensionen 50 x 80 mm. Kvalitetssorteringen för de två 
paketen genomfördes på sådant sätt att kvalitetsutfallet i de två paketen kan 
betraktas som likvärdigt. 

Genom torrklyvning av virket i ett av paketen (2) erhölls virke med 
tvärsnittsdimensionerna 23 x 80 mm. Tabell 9 visar en sammanställning av 
det virke som kapades och fingerskarvades. 

Ur paket 1 togs endast ämnen ut för fingerskarvning, medan ur paket 2 togs 
även fixlängder som inte skarvades. De fixlängder som kapades fram var 
440, 520, 640, 730 respektive 1 300 mm. 
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Tabell 9. Beskrivning av utgångsmaterialet för kapning och fingerskarvning. 
 Paket 1 Paket 2 
Träslag Furu Furu 
Dimension (mm) 50 x 80 23 x 80 1) 
Kvalitet SII SII 2)  
Total längd (m) 841 1627 
Medellängd (m) 3,0 3,3 
Volym (m3) 3,364 3,253 
1) Torrkluven vara från dimensionen 50 x 80 mm 
2) Kvalitetsbestämd på dimensionen 50 x 80 mm 

Utrustning 
Den utrustning som användes vid undersökningen bestod av inmatningsbord 
med tilt, manuell kritstation för markering av kvistar och defekter, kap med 
enhet för inläsning av streckmarkering (Opticut 304m) samt finger-
skarvningsutrustning av batchtyp (ProfiJoint 500 KD). 

De kortaste ämnen som kunde kapas och skarvas i anläggningen var 220 
mm och de längsta var 600 mm. Fingerlängden vid skarvningen var 10 mm 
och ca 5 mm kapades bort i vardera änden på varje bit som skulle skarvas 
innan fräsningen av fingrar. Efter att defekter kapats bort mellanlagrades de 
kapade ämnena på pall innan skarvning. 

Resultat  
Tabell 10 visar resultatet från kapningen och fingerskarvningen. Volym-
utbytet vid kapning av virke i originaldimension (50 x 80 mm) blev 74,0 %, 
medan volymutbytet för det virke som kluvits innan kapningen blev 77,7 %. 
Detta visar att volymutbytet vid defektkapning kan ökas genom att man 
först klyver virket till tunnare dimensioner innan det kapas fritt från 
defekter.  

Medellängden för de bitar som skarvades i paket 1 var 32 cm och för paket 
2 blev medellängden 26,4 cm. Fingerskarvningen medförde ökade volym-
förluster på 6,3 % respektive 7,6 % med avseende på den volym som 
skarvades. Den högre volymförlusten vid skarvning av paket 2 beror på att 
fixlängder som inte skarvades sorterades ut efter defektkapningen, vilket 
medför att medellängden på de bitar som skarvades blev mindre och 
förlusterna blev därmed högre. 
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Tabell 10. Volymutbyten vid defektkapning och fingerskarvning av Rektangel 
  kvalitet SII. 
Utfall Av ingående volym Rektangel (%) 
 Paket 1 Paket 2 
Ämnen för skarvning 74,0 34,2 
Fixlängder 0 43,5 
Spill vid kapningen 26,0 22,3 
Summa: 100 100 
 Av ingående volym ämnen till skarvning (%) 
Spill vid fingerskarvningen 6,3 7,6 
Totalt volymutbyte: 69,3 75,1 

 

Tabell 11 visar volymfördelningen av ämnen i fixlängder som kapades fram 
och sorterades ut från paket 2. Längderna var valda efter en verklig order 
från en kökstillverkare.  
Tabell 11. Volymfördelning för fixlängder som kapades fram ur virke från  
  paket 2. 

Längd (mm)  Volymfördelning (%) 
440   15 
520   22 
640   17 
730   32 
1300   14 

Summa: 100 

Slutsatser 
Volymutbytet vid tillverkning av kvistfria ämnen av Rektangel furu kvalitet 
SII blev 69 % respektive 75 %. Klyvning av virket i tjocklek före 
defektkapning medförde att volymförlusterna vid kapning av kvistar och 
defekter minskade, i detta fall med 3,7 procentenheter. 
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Tillverkning av Panel från Rektangel kvalitet SIII 

Sammanfattning av resultat från undersökningen 
Volymutbytet vid tillverkning av kvistfri Panel från Rektangel av furu 
kvalitet SIII har bestämts i denna undersökning.  

Volymutbytet blev i medeltal 52,1 %. 

Vid industriell produktion av Panel från virke i kvalitetsklass motsvarande 
den som har använts i denna undersökning bedöms volymutbytet kunna bli 
ca 50 %. 

Syfte med undersökningen 
Syftet med undersökningen var att bestämma volymutbytet vid tillverkning 
av kvistfri Panel från Rektangel av furu kvalitet SIII.  

Material och metod 
Materialet för undersökningen utgjordes av 6,9 m3 Rektangel av furu 
kvalitet SIII, tabell 12. Virket är framtaget vid en provsågning av Holmberg 
m.fl. (1996) och timret kom ursprungligen från Småland.  

Två försök genomfördes. I försök 1 tillverkades kvistfria skivor från virke 
med en och samma utgångsdimension, 50 x 100 mm, medan i försök 2 
användes olika dimensioner. Detta för att se hur dimensionerna inverkade på 
de färdiga skivornas utseende. 

 
Tabell 12. Beskrivning av utgångsmaterialet för undersökningen. 
 Försök 1 Försök 2 
Träslag Furu Furu 
Dimension (mm) 50 x 100 Tjocklekar: 38, 50, 63  

Bredder: 80, 90, 100, 110 
Kvalitet SIII SIII  
Total längd (m) 879 540 
Medellängd (m) 4,0 4,5 
Volym (m3) 4,36 2,57 
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Skivdimensioner 
I försök 1 tillverkades skivor med slutlig tjocklek 45 mm, längd 2 500 mm 
och bredd 730 mm. Slutlig dimension innefattar att tjockleken har 
bredbandputsats med 80 korns slippapper. 

I försök 2 tillverkades skivor med längden 3 000 mm och med bredder och 
tjocklekar som varierade beroende på det ingående virkets ursprungliga 
tvärsnittsdimensioner. Skivorna bredbandputsades med 80 korns slippapper. 

Utrustning 
Virket kapades, fingerskarvades och limmades till skivor med utrustning 
som bestod av inmatningsbord med vakuumlyft, kritstation för markering av 
defekter, kap, fingerskarvningsutrustning av batchtyp, hyvel samt limpress. 
De kortaste ämnen som kunde kapas och skarvas i anläggningen var 200 
mm och de längsta var 600 mm. Fingerlängden vid skarvningen var 10 mm. 

Efter att defekter kapats bort mellanlagrades ämnena på pall innan 
skarvning. Lagringen på pall genomfördes så att ordningsföljden för 
ämnenas ursprungliga läge i virket kunde identifieras och att ämnena kunde 
skarvas med s.k. mönsterpassning. 

Resultat 
Tabell 13 visar volymutbytet i de olika bearbetningsstegen vid försöken. Det 
totala volymutbytet från Rektangel till färdig putsad skiva blev 52,8 % i 
försök 1 och 51 % i försök 2. Kapspill på grund av kvistar och defekter var 
praktiskt sett lika i de två försöken, 23,5 respektive 23,9 %. Utbytet vid 
kapningen var i nivå med vad som har erhållits som medeltal vid kapning av 
Rektangel av furu i sågfallande kvalitet (Sandberg 2005a). Detta innebar att 
volymutbytet i den genomförda undersökningen blev onormalt högt efter-
som endast kvalitet SIII användes. 

I försök 1 vrakades 4,6 % av volymen som en följd av lagringsskador på en 
del av virket, vilket i huvudsak utgjordes av blånad. 

Vid skarvningen förlorades ca 10 % av den volym virke som skarvades vid 
de två försöken. Andelen spill var i detta bearbetningssteg högt på grund av 
brister hos utrustningen. Det spill som i tabell 13 benämns ”överblivna 
ämnen…, skarvade ämnen som vrakats och längdjustering efter skarvning”, 
ska i en modern anläggning för fingerskarvning bli i det närmaste noll om 
utrustning och material hanteras korrekt. 
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Förlusterna vid hyvlingen i försök 2 blev högre än förväntat för den här 
typen av hyvling. Detta berodde dels på att virke med tunnare dimensioner 
än i försök 1 hyvlades, dels att virket i försök två hade förhållandevis 
bristfälliga mått. Vid hyvling av virke med toleranser som normalt erhålls 
vid sågning och torkning av virke med stående årsringar kommer 
volymutbytet vid hyvlingen att förbättras med flera procentenheter jämfört 
med resultaten i försök 2. 
Tabell 13. Volymutbyten vid tillverkning av kvistfria skivor (Panel) från 

Rektangel av furu kvalitet SIII. Skarvningen har utförts med s.k. 
mönsterpassning. 

Utfall Försök 1 Försök 2 
 Av ingående volym Rektangel (%) 
Ämnen för skarvning 71,9 76,1 
Vrakade plankor1)   4,6    0 
Spill vid kapningen 23,5 23,9 
Summa: 100 100 
 Av ingående volym ämnen till skarvning (%) 
Skarvade längder för skivtillverkning 89,4 90,0 
Överblivna ämnen som inte kunnat 
användas vid skarvningen 

3,6 4,5 

Skarvade plankor som vrakats 1) 1,5    0 
Spill vid fingerfräsningen 2,3 2,5 
Längdjustering efter skarvningen 3,2 3,0 
Summa: 100 100 
Volymutbyte kapning och skarvning: 64,3 68,5 
Putsade skivor 82,2 74,5 
Spill vid hyvling 10,8 17,3 
Spill vid putsning   7,0   8,2 
Summa: 100 100 
Totalt volymutbyte2) 52,8 51,0 
1) Vrakning på grund av blånad eller sprickor 
2) Utbyte från kvistig Rektangel till putsad skiva 
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Inverkan av lamellbredd på skivornas utseende 
Mönsterpassningen, dvs. kontinuerlig skarvning av kapade ämnen med 
lamellerna lagda kärna mot kärna respektive splint mot splint vid 
sammanläggningen av skivorna, är betydelsefull för skivans utseende. 

Användningen av olika lamellbredder vid tillverkning av skivorna visade sig 
inte ha någon väsentlig betydelse för skivans utseende. Detta berodde på att 
träets radiella yta, som efter limningen blev skivans yta, hade en jämn 
textur.  

På grund av att virket har stående årsringar kommer skivans formstabilitet 
inte att påverkas negativt av breda lameller, vilket är fallet vid 
konventionellt tillverkade skivor, s.k. limfog. 

Slutsatser 
Med denna undersökning som grund bedöms volymutbytet vid tillverkning 
av kvistfri Panel från Rektangel av furu kvalitet SIII till ca 50 %. Detta är 
något lägre utbyte än vad som erhållits i denna undersökning, vilket 
motiveras av följande faktorer: 

• Volymutbytet vid defektkapningen blev, jämfört med andra 
genomförda undersökningar på furu, högt och bedöms inte rimligt i 
en industriell produktion. En bedömning har gjorts att 
volymförlusterna vid defektkapning av Rektangel av furu kvalitet 
SIII kan öka med 5–8 procentenheter jämfört med denna 
undersökning. 

• Förlusterna vid fingerskarvning och hyvling blev i denna 
undersökning omotiverat höga och bedöms inte vara rimliga i en 
rationell industriell produktion. En bedömning har gjorts att 
volymförlusterna vid fingerskarvning och hyvling kan minskas med 
3–6 procentenheter jämfört med denna undersökning. 
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Tillverkning av Romb från fingerskarvad Trekant 

Sammanfattning av resultat från undersökningen 
I denna undersökning har volymutbytet bestämts i olika bearbetningssteg 
vid tillverkning av kvistfria ämnen med stående årsringar från Romb. 46 
Romb av furu tillverkades med dimension 90–125 mm. Volymutbytet 
bestämdes vid följande bearbetningsoperationer: 

1. Hyvling av trekanternas tangentiella sidor 
2. Sammanlimning av trekanternas tangentiella sidor 
3. Delning av Romb till ämnen 
4. Kantning av ämnen 

För sammanlimningen av trekanter till Romb tillverkades en speciell press. 
Varje Romb delades i 3 eller 4 ämnen i en bandsåg. Ämnena kantades 
därefter och det totala volymutbytet bestämdes till 73,3 % från sågade och 
skarvade trekanter till kantade ämnen från Romb. Kantningen av ämnena är 
den bearbetningsoperation som står för de största förlusterna vid 
tillverkningen, 50,8 % av de totala förlusterna.  

Syfte med undersökningen 
Syftet med denna undersökning var att bestämma volymutbytet vid 
tillverkning av kantade ämnen från Romb. 

Material och metod 
För studien användes 92 ämnen av kvistfri och fingerskarvad Trekant av 
furu. Längderna varierade mellan 2 305 mm och 2 640 mm (medellängd  
2 474 mm). Trekanternas dimension var mellan 90 mm och 125 mm 
(medelbredd 108 mm). Den totala volymen av materialet var 1,2 m³. 
Ursprungligen kom ämnena från tidig pilottillverkning av fingerskarvade 
produkter från Trekant varför kvaliteten på ämnena var skiftande. 
Framförallt gällde detta optimeringen av ämnenas sammansättning, där 
dimensionerna varierade kraftigt mellan de i ämnena ingående virkes-
styckena. Initialt gjordes en modulindelning av ämnena efter bredd om 10 
mm för att underlätta optimeringen i sammanlimningen. Fördelningen av 
ämnena redovisas i tabell 14. Limningen optimerades därefter inom 
breddintervallet efter ämnenas längd. Det lim som användes var ett ofärgat 
polyvinylacetatlim (PVAc), Casco 3316. Sammanlimningen påverkade inte 
volymutbytet. 
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Tabell 14. Specifikation av ingående material, Trekant av furu. 
 Dimension Trekant 

(mm) 
Antal ämnen i 
intervallet 

Volym- 
fördelning (%) 

  90–100 22   19 
100–110 31   32 
110–120 31   38 
120–130 8   11 
Summa: 92 100 

 
 
 
 
 
 
Utrustning 
Försöken genomfördes i laborativ miljö. Den tangentiella ytan av varje 
ämne rikthyvlades. Därefter limmades trekanterna samman till en Romb 
med hjälp av en för ändamålet tillverkad press, figur 31. Varje Romb 
delades därefter i en torrbandklyv och kantades. Så lite material som möjligt 
sågades bort för att erhålla ett skarpkantat, rektangulärt ämne. Därefter 
bestämdes ämnenas bredd och tjocklek. Romberna delades till 3 eller 4 
ämnen som därefter kantades till ämnen enligt tabell 15.  
Tabell 15. Dimensioner på de kantade ämnen från Romb av furu som erhölls 

vid försöket. 

   Kantad bredd (mm) 

Tjocklek (mm) 70–79 80–89 90–99 100–109 110–119 120–129

Totalt antal 
ämnen med 
viss tjocklek 

  0–9 1 1 2 1 5 
10–19 2 8 1 1 12 
20–29 10 43 9 5 67 
30–39 2 11 34 17 3 67 
Totalt antal 
ämnen med 
viss bredd 15 63 44 24 4 1  
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Figur 31. Press för sammanlimning av Trekant till Romb. På den 

tangentiella sidan av Trekant påföres lim varefter trekanterna 
placeras i pressen och presstryck påförs med hjälp av domkrafter. 

Resultat 
Volymutbytet för de olika bearbetningsoperationerna vid tillverkning av 
Romb visas i tabell 16. Redovisningen görs för varje operation uppdelad i 
dimensionsintervall för Romb. Till varje operation antas inkommande 
volym vara 100 %. Vid hyvlingen krävdes hyvelmånen 2,5 mm för att få en 
renhyvlad yta. Volymspillet vid hyvlingen skulle kunna minskas om 
dimensionstoleransen för trekanterna varit bättre. För hela virkespartiet 
bestämdes volymförlusten vid hyvlingen till 5,3 %.  

Vid delningen av Romb till ämnen var sågsnittet 2,5 mm (sågbladstjocklek 
1,8 mm). Medelförlusterna vid delningen var 8,3 % och för den efter-
följande kantningen 26,6 %. Kantningen var således den bearbetnings-
operation som stod för de största förlusterna, 50,8 % av den totala förlusten. 
Från tabell 16 kan även konstateras att dimensionen på Romb har en stor 
påverkan på volymutbytet. 
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Tabell 16.  Volymutbyte vid tillverkning av kantade ämnen från Romb för 

olika dimensioner på Romb. Utbytet anges för varje 
bearbetningsoperation och för medelvärden även som andel av 
den totala förlusten. 

 Dimension på Trekant (mm) 

 90–100 100–110 110–120 120–130 
Medel-
utbyte 

Andel av 
total 
förlust 

Volymutbyte hyvling (%)   94,0   94,5   95,0   95,3   94,7   19,9 
Volymutbyte, samman-
limning till Romb (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0     0,0 
Volymutbyte delning (%)   87,4   92,5   93,5   93,6   91,7   29,3 
Volymutbyte kantning (%)   85,1   83,6   84,4   84,5   84,4   50,8 
Totalt volymutbyte vid 
tillverkning av kantade 
ämnen från Romb (%)   69,9   73,0   75,0   75,3   73,3 100,0 

Slutsatser 
Undersökningen av volymutbytet vid tillverkning av kantade ämnen från 
Romb visar att kantningen av ämnen är den bearbetningsoperation som 
genererar de största förlusterna, 50,8 % av de totala förlusterna. Det totala 
volymutbytet från kvistfri skarvad Trekant till kantade ämnen av Romb 
bestämdes till 73,3 %. 
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Tillverkning av Prisma från Trekant i sågfallande kvalitet 

Sammanfattning av resultat från undersökningen 
Trekant har använts för tillverkning av Prisma. Volymutbytet har följts vid 
tillverkning av två kvalitetsklasser av Prisma, en med fingerskarv respektive 
en utan skarv. Utgångsmaterialet i undersökningen har varit 7,8 m3 Trekant 
av furu i sågfallande kvalitet och dimension. Bearbetningen har följts i fem 
bearbetningssteg: 

1. Bortkapning av kvistar och oacceptabla defekter 
2. Fingerskarvning av kapade ämnen 
3. Hyvling av Trekant 
4. Limning av Trekant till block 
5. Delning av block till skivor, samt putsning 

Det totala volymutbytet blev 53,8 % och man kan urskilja tre produktions-
moment som starkt inverkar på volymutbytet: bortkapning av kvistar och 
defekter, hyvling samt delning av block till skivor. Dessa tre 
bearbetningsoperationer betingar tillsammans drygt 93 % av de totala 
förlusterna i tillverkningen. 

Bortkapningen av kvistar och defekter medförde 12,8 % volymförlust. 13 % 
av volymen blev kvist- och defektfria 2,1 meter långa ämnen utan 
fingerskarv. Medellängden för de bitar som användes till fingerskarvning 
var 0,41 m.  

Material och metod 
Materialet till denna undersökning kommer från en provsågning av timmer 
från Jämtland (Holmberg m.fl. 1996). Sågtimret var av skogfallande kvalitet 
och indelat i två dimensionsklasser, I och II, med toppdiametrar 260−300 re-
spektive 300−340 mm. Sammanlagt 7,78 m3 Trekant med dimensioner 
mellan 50 och 110 mm har bearbetats till Prisma. 

Virkeskvaliteten för de använda trekanterna var sågfallande. En god fin-
gervisning om kvalitetsfördelningen hos trekanterna erhölls genom att göra 
en jämförelse med kvaliteten på det närliggande virket med rektangulärt 
tvärsnitt. Dessa hade en kvalitetsfördelning enligt tabell 17. 
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Tabell 17. Kvalitetsfördelning för Rektangel som sågades från  
  samma timmer som trekanterna i denna undersökning  
  (Holmberg, m.fl. 1996). 

 Andel av antalet sågade bitar 
Timmerklass Kvalitet SI Kvalitet SII Kvalitet SIII 
Furu I 0,42 0,38 0,20 
Furu II 0,27 0,52 0,21 

Mätmetod 
Mätningar har utförts manuellt vid fyra olika skeden i produktionen:  

I. Samtliga inkommande trekanter har dimensionsbestämts med 
avseende på största och minsta sida, samt längd.  

II. Vid kapningen har de kapade bitarna kontinuerligt lagts samman till 
en modul med längden 2,10 m.  

III. Vid hyvling har stickprov tagits för mätning av dimensioner före och 
efter hyvling.  

IV. För varje färdiglimmat block har tjocklek, bredd och justerad längd 
bestämts.  

Uppdelning av de limmade blocken till färdiga skivor har inte utförts i 
undersökningen. Förluster vid delning av blocken till skivor har beräknats 
utgående från erfarenhetsmässiga värden för sågsnitt och putsmån. 

Resultat 
Tabell 18 visar volymutbytet i de olika bearbetningsstegen. Utbytet 
redovisas för varje operation dvs. att till varje operation kommer 100 % 
råvara. Det totala volymutbytet från inkommande Trekant till färdigputsad 
skiva blev 53,8 %. I undersökningen har längden på de färdiga ämnena 
varierat beroende på antalet skarvar i ämnet. Ett stort antal skarvar ger 
kortare ämneslängd än om antalet skarvar är få. Detta har medfört att 
förlusterna vid slutjustering av blocklängden blivit onödigt stora.  

Utbytet för de slutliga produktionsstegen, uppdelning och putsning av 
skivor, baseras på följande antaganden: om blocket har en höjd större än 
60 mm har tre skivor framställts från detta block, eljest har två skivor 
framställts. Varje sågsnitt antas avverka 3 mm och putsmånen är antagen till 
1 mm per skivyta, 2 mm/skiva. Förluster på grund av formatkapning av 
skivorna samt kantputsning har inte tagits med i utbytesberäkningarna. 
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Tabell 18 visar att de mest krävande bearbetningsstegen var bortkapning av 
defekter, hyvling samt delning och putsning av blocken till färdiga skivor. 
Tillsammans utgjorde dessa produktionssteg drygt 93 % av den totala för-
lusten i limfogtillverkningen. 

 
Tabell 18. Volymutbyte vid tillverkning av Prisma. Utbytet anges  för 

respektive produktionsoperation och som operationens andel av 
den totala förlusten. 

Bearbetningsoperation Utbyte (%) Andel av 
total förlust 
(%) 

Kapning 87,2 27,7 
Fingerskarvning 98,3   3,0 

Hyvling1) 76,6 43,5 

Limning av block 100   0 

Ändavkap i block2) 97,4   3,7 

Delning, putsning3) 84,2 22,1 

Totalt alla operationer 53,8 100 
1) Utbytet i hyveln baseras på den totala förlusten för alla 
hyvlade ämnen. 
2) Variationen av längden på de i blocken ingående 
trekanterna har varit betydligt större än vad som kan 
förväntas i en industriellt anpassad anläggning. 
3) Utbytesberäkning baserad på: block med höjd, h ≤ 60 
mm ger två skivor, block med h > 60 mm ger tre skivor. 
Sågsnitt 3 mm och putsmån 1 mm per sida. 
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Defektkapning och skarvning 
Vid defektkapningen har samtliga kvistar med kringliggande fiberstörning, 
samt defekter som försämrar den slutliga skivans utseende tagits bort. Detta 
medförde 12,8 % volymförlust. 

Längdutfallet vid kapningen redovisas i tabell 19. Av den totala inkom-
mande volymen var 13 % defektfria, oskarvade ämnen med längden 
2,1 meter.  

Fingerskarvningen orsakade en förlust som beror på fräsens fingerlängd, i 
detta fall 10 mm. Totalt har fingerfräsningen medfört 1,7 % volymförlust. 
Kortaste ämneslängd som skarvades var  80 mm. 
Tabell 19. Antal skarvar efter det att kvistar och andra defekter har kapats 

bort, samt de framkapade ämnenas medellängd. 
 Antal skarvar 

per meter (st) 
Medellängd på 
bitar i ämne (m) 

Inklusive oskarvat 1,73 0,45 
Exklusive oskarvat 1,99 0,41 

Hyvling 
Utbytet för de ämnen som dimensionsbestämts före och efter hyvling 
redovisas i tabell 20. I tabellen redovisas utbytet med avseende på ämnets 
minsta och största sida samt med avseende på medelvärdet av dessa. 

Utbytet vid hyvlingen varierade mellan 75 och 84 %, vilket tyder på att 
dimensionsnoggrannheten hos trekanterna var mycket dålig. Om noggrann-
heten förbättras kommer utbytet vid hyvlingen att förbättras avsevärt. 

Hyvlingen av trekanterna var den bearbetningsoperation som gav de största 
volymförlusterna vid tillverkningen av Prisma. Det är därför av mycket stor 
vikt att hyvlingen utförs med hög precision och med så lite bearbetning som 
möjligt.  

Medeldimensionen på trekanterna i den genomförda undersökningen var 
90 mm och utbytet vid hyvlingen var 76,6 %, enligt tabell 20. Detta tyder på 
att medelbearbetningsdjupet vid hyvlingen har varit drygt 3 mm. 

 
Tabell 20. Utbyte (%) vid hyvling baserat på de olika dimensioner som de  
  skarvade ämnena hade före hyvling. 
 Utbyte i hyveln baserat på : 
Antal provbitar minsta dimension största dimension medeldimension 
138 83,7 75,0 79,2 
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Slutsatser 
Undersökningen visar att ett högt volymutbyte erhålls vid tillverkning av 
Prisma. Vid tillverkning enligt den beskrivna modellen är det i huvudsak tre 
operationer som är avgörande för resultatet. a) borttagning av kvistar och 
defekter, b) hyvling av ämnen, c) delning av block och putsning av skivor. 
Det krävs att hyvlade ämnens höjd, och därmed det limmade blockets höjd, 
stämmer exakt överens med de färdiga skivornas antal och dimensioner för 
att inte stora volymförluster skall erhållas.  

En stor fördel med att använda Trekant vid tillverkning av limfog är den 
flexibilitet som erhålls i och med att blockets höjd bestäms av trekanternas 
höjd, som i sin tur kan bestämmas vid hyvlingen utan stora volymförluster. 
Därmed skapas flexibilitet även i sågverket där man kan posta rektangulärt 
virke efter efterfrågan och få fram trekant lämpliga för tillverkning av 
Prisma. 

Vid framställning av Prisma är stora trekanter att föredra eftersom dessa ger 
bättre utbyte vid kapning, hyvling och delning till skivor. 
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Aspekter på att tillämpa PrimWood-metoden för 
vidareförädling av svenskt lövträ  

Lövträråvara för PrimWood-metoden 
Det barrskogsfokuserade skogsbruket resulterar i att lövsågindustrin har 
problem att få fram råvara kontinuerligt, i tillräckliga kvantiteter och med 
tillräckligt god kvalitet. För att kunna driva ett sågverk lönsamt är ett 
nödvändigt krav att tillräcklig och lämplig råvara kan fås fram. Den svenska 
skogen domineras dock av barrskog. Det totala virkesbeståndet i Sverige är 
ca 3 000 miljoner m³sk2 eller 330 m³sk per svensk invånare. Av denna 
volym utgörs 16 % av lövträ. Den största andelen lövträ återfinns enligt 
Skogsstyrelsen (2004) i Götaland, där även de flesta lövsågverken finns. 
Förbrukningen av lövsågtimmer i Sverige var år 2000 ca 410 000 m³fub 
vilket genererade 217 000 m³ sågad vara (Staland m.fl. 2002). Om 
avverkningen av lövtimmer jämförs med förbrukningen kan det konstateras 
att importen av lövtimmer till sågverken årligen bör uppgå till ca 100 000 
m³fub. 

PrimWood-metoden ställer dimensionskrav på råvaran som helst ska 
överstiga 28 cm i toppdiameter. I dagsläget använder de flesta lövsågverk 
timmer med toppdiameter 18–20 cm och uppåt (Johansson 2005). 
Dimensionskravet för PrimWood-metoden gör att tillgången på svenskt 
lövtimmer vid en eventuell tillämpning av metoden i Sverige kommer att 
vara starkt begränsad. Enligt Skogsstyrelsen (2004) uppgår det totala 
timmerförrådet av lövträ med brösthöjdsdiameter ovan bark överstigande 30 
cm i Götaland till ca 64 miljoner m³sk. Om tillväxten i detta 
lövskogsbestånd gjordes tillgängligt för sågtimmerproduktion skulle detta 
utgöra en ansenlig mängd, ca 2 miljoner m³sk/år (om tillväxten antas följa 
genomsnittlig virkesförrådstillväxt i Sverige för alla träslag). Det bör dock 
noteras att en stor andel av volymen av lövträd återfinns i naturreservat eller 
är på annat sätt inte avsedd för sågtimmerproduktion. Genom PrimWood-
metodens tillämpning ska en säkrare avsättning för sågtimret kunna skapas 
samtidigt som timmerpriserna torde stiga. Förhoppningen är att detta ska 
medföra att skogsägarna får incitament för att avverka, sköta och nyplantera 
lövskog för sågtimmerproduktion. 

                                                 
2 Med m³sk avses skogskubikmeter, vilket betyder volymen av hel trädstam ovan 
stubbskäret inklusive bark.  
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De stora problemen som lövsågverken upplever idag avseende råvarans 
kvalitet är främst mängden kvist, färgad kärna i vissa träslag och stockars 
krokighet (Johansson 2005). Kvistmängden är ett problem då de 
applikationer där lövträ används ofta kräver kvistfritt virke. Eftersom 
PrimWood-metoden är anpassad till att i huvudsak generera kvistfria 
produkter har metoden klara fördelar. 

Avseende rödkärna kan PrimWood-metoden vara fördelaktig att använda 
eftersom den märgnära veden tas bort. Detta innebär att en viss andel 
rödkärna sågas bort i sönderdelningen. Vid större andel rödkärna kommer 
denna att bli kvar i produkterna, men alltid vara entydigt orienterad mot 
virkets ena kantsida. Detta innebär att dessa produkter kan limmas till Panel 
eller Prisma och skapa effektfulla mönster i slutprodukterna. 

Krokiga stockar är ett problem redan vid sågning med traditionella såg-
metoder och är så även då stjärnsågning tillämpas. Skötseln av lövskogen är 
i många fall bristfällig vilket resulterar i att lövtimmer i allmänhet är 
krokigt. Krokigheten hos lövtimmer och dess inverkan vid sågningen är 
därför nödvändigt att studera vidare. Williston (1991) menar att krokiga 
stockar kan sågas i kortare längder för att minska effekten av krokigheten 
och för att erhålla ett acceptabelt volymutbyte. Denna metod tillämpas bland 
annar för sågning av björk i Kanada (Clément m.fl. 2005). Det kan därför 
bli aktuellt att anpassa PrimWood-metoden så att man redan i den timmer-
tagande sågen kan hantera korta längder. 

PrimWood-metodens produkter för lövträ 
PrimWood-metoden har endast i mindre utsträckning prövats på lövträ. Det 
är därför svårt att bedöma vilket volymutbyte och kvalitetsutfall som 
metoden kommer att ge vid sågning och vidareförädling av svensk 
lövträråvara. Traditionella sågmetoder för att få fram virke med stående 
årsringar (kvartersågning) som har använts för lövträ visar dock tydligt att 
de egenskapsfördelar som virket med stående årsringar visat sig ha för furu, 
även kommer att uppnås för de svenska lövträslagen. Detta avser i första 
hand förbättrade egenskaper för formriktighet, formstabilitet, sprickfrihet 
och hårdhet. Dessutom har texturen på radiella ytor (stående årsringar) av 
lövträ traditionellt ansetts ha ett mycket exklusivt utseende. Detta gäller 
speciellt träslag som ek, ask och lönn. 

Kvartersågning ger ett lågt volymutbyte vid sönderdelningen, vilket in-
ledningsvis beskrivs i denna rapport. Detta gäller oberoende om det är barr- 
eller lövträ som sågas. PrimWood-metoden ger ett högt volymutbyte vid 
sågningen, vilket har påvisats för barrträ, något som högst sannolikt även 
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kommer att gälla för lövträ. Därmed är en av grundförutsättningarna för att 
få en ekonomisk hållbar tillämpning av sågning av lövträ uppfylld.   

Vidareförädlingen enligt PrimWood-metoden till kvistfria ämnen och skivor 
skiljer sig inte väsentligt ur volymutbytessynpunkt från förädlingen av furu, 
förutom i ett avseende. Detta gäller volymutbytet vid bortkapning av kvistar 
och defekter vilket är mycket starkt kopplat till typen av råvara, såväl 
mellan olika träslag som inom samma träslag. Underlag för uppskattning av 
volymutbytet vid defektkapning av svenskt lövvirke med stående årsringar 
är obefintligt, och det finns överhuvudtaget mycket få sådana 
undersökningar på lövträ genomförda i världen.  

Sågmönstrets utformning vid PrimWood-metoden medför dock att avståndet 
mellan kvistarna i det sågade virket blir längre än vid konventionellt 
fyrsågat virke, vilket Sandberg m.fl. (2005b) har visat för furu. Detta 
förhållande kommer även att gälla vid sågning av lövträ och innebär en 
förbättring av volymutbytet vid tillverkning av kvistfria ämnen och skivor. 
Därmed förbättras metodens ekonomiska potential för förädling av lövträ.  

De kvistfria produkter som PrimWood-metoden resulterar i av både barr- 
och lövträ har ett marknadssegment som sammanfaller väl med marknaden 
för traditionellt lövvirke. Den främsta användningen av lövvirke är idag för 
möbler, golv och snickerier. Därvid utnyttjas framförallt lövvirke av finare 
kvaliteter, dvs. virke där kvistfrihet och jämnhet i färg respektive textur 
efterfrågas. Genom PrimWood-metoden kan flera av de krav som 
marknaden ställer på produkterna därmed bättre tillgodoses. 

Effekter på skogsnäringen och marknaden då PrimWood-
metoden tillämpas på lövträ 
I dagsläget är de svenska lövsågverken i en svår situation med konkurrens 
från andra länder där villkoren för sågverken är annorlunda med både bättre 
råvarutillgång och lägre personalkostnader. För att stärka sin konkurrens-
kraft krävs därför att lövsågverken i Sverige kan erbjuda något unikt till sina 
kunder. Att applicera PrimWood-metoden på lövträ skulle kunna ge ett nytt 
fokus på lövträ i Sverige. Detta skulle vara till nytta för såväl skogsbruket 
och sågverksindustrin liksom för den efterföljande förädlingen. I skogs-
bruket skulle incitament skapas för att öka andelen lövskog, vilket är till 
nytta både för den biologiska mångfalden och för skogen som rekreations-
område. 

Genom en ökad lövskogsandel kan skogsägarna sprida sina ekonomiska 
risker. Fler träslag gör det möjligt att låta timmerpriserna styra vilket träslag 
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som ska avverkas. Samtidigt erhålls ett bättre skydd mot t.ex. stormskador 
och angrepp från skadedjur, som drabbar olika träslag olika hårt. Sågverken 
kan genom att utnyttja PrimWood-metoden förbättra sin konkurrens-
situation. Sågverk likaväl som vidareförädlande träindustri är i dagsläget 
ofta lokaliserade i glesbygd där mängden arbetstillfällen är begränsad. 
PrimWood-metodens applicering kommer alltså att generera fler 
arbetstillfällen i regioner utanför storstadsområdena. Den mest intressanta 
nyttan med PrimWood-metoden kommer den efterföljande förädlingen och 
därigenom det föreskrivande ledet av arkitekter och designers att uppleva. 
Dessa erbjuds ett helt nytt material att arbeta med. Lövträ är ett uppskattat 
material i många produkter och genom PrimWood-metoden lyfts 
trämaterialets bästa egenskaper fram. Detta kan leda till att nya, för 
marknaden attraktiva, produkter kan skapas vilket leder till en stärkt svensk 
träindustri. 
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Slutsatser 
PrimWood-metoden har ett högt materialutnyttjande från stock till kvistfria 
ämnen och skivor. Detta tillsammans med de fördelar som produkterna 
erhåller i form av både tekniska och estetiska egenskaper visar på att 
Primwood-metoden har en hög potential för en lönsam produktion av 
produkter från såväl lövträ som barrträ. 

Undersökning av möjligheterna att tillämpa PrimWood-metoden på svenskt 
lövvirke tyder på att det finns en stor potential för att åstadkomma en 
lönsam verksamhet. De produkter som genereras från PrimWood-metoden 
är väl anpassade för att fungera som insatsmaterial till de slutprodukter där 
lövträ normalt används, främst möbler och snickerier, och kommer att vara 
värdehöjande för dessa slutprodukter.  

Den svenska lövträråvarans kvalitet och svårigheterna att få fram råvara till 
produktionsplatserna kommer dock att vara ett tydligt hot mot möjligheterna 
att i stor skala tillämpa PrimWood-metoden på svensk lövträråvara. En 
tillämpning av sågmetoden i mindre skala passar bra för de råvaru-
förutsättningar som gäller idag avseende kvantitet och kvalitet. 
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