
 
                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sågning av bok och björk med PrimWood-
metoden 

Sawing of birch and beech according to the PrimWood Method 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Växjö, 2011 06 10  
15 poäng 

Examensarbete/2TS90E 
Handledare: Jimmy Johansson, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 
Examinator: Göran Peterson , Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 

Erik Jansson 



II 

 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s)  
Linnéuniversitetet                                           Erik Jansson 
Institutionen för teknik 
 
Linnaeus University 
School of Engineering 

Dokumenttyp/Type of Document                Handledare/tutor          Examinator/examiner 
Examensarbete/Diploma Work                       Jimmy Johansson          Göran Peterson 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
Sågning av bok och björk med PrimWood-metoden 
Sawing of birch and beech according to the PrimWood Method 

Sammanfattning (på svenska) 
Rapporten behandlar sönderdelning av bok och björk med hjälp av stjärnsågning, även benämnd 
PrimWood-metoden. Arbetet påvisar förutsättningarna som finns för att tillämpa sågmetoden på 
dessa trädslag. 

Provsågningar indikerar att metoden kan överträffa den konventionella genomsågningsmetoden 
både kvalitets- och volymmässigt. Det skapas ett material med stående årsringar som 
marknaden efterfrågar till möbler, inredningar, golv och andra exklusiva produkter. Virket kan 
även vara mycket lämpligt utomhus vid rätt behandling. Råvaran av björk finns speciellt i 
Mellansverige medan bokråvaran finns i de tre sydligaste landskapen. 

En befintlig produktionsanläggning som tillämpar stjärnsågning finns i Högsby där huvudsakligen 
furu sågas och vidareförädlas. Rapporten påvisar att det vore önskvärt att två sågverk tillkom där 
ett skulle placeras i Mellansverige för sågning av björk och ett i Skåne för sågning av bok. Då 
skulle transporterna av råvaran minskas. 
 

Nyckelord  

Stjärnsågning, lövträ, björk, bok 
 

Abstract (in English) 
This thesis deals with the possibilities to apply the sawing pattern named star-sawing, also called 
PrimWood method, to logs of beech and birch. The results from test-sawing indicates that this 
method can improve booth quality and yield of the sawn wood compared to conventional 
methods. The method produces wood with standing annual rings which is favoured by customers 
of furniture, interior products, wooden floors and other high quality products. This type of wood is 
also well adapted to outdoor use if properly treated. The raw material of birch is concentrated to 
mid Sweden while raw material of beech mostly can be found in the three most southern 
provinces of Sweden. 
 

A sawmill using the star-sawing method is situated at the community of Högsby where mostly 
pine goods are produced. This report shows the desirability of two more sawmills using star-
sawing. One localized to mid Sweden using birch and one localized to Scania using beech as 
raw material. This would minimize the transport of raw material suited for star-sawing. 

Key Words The PrimWood Method, birch, beech 

Utgivningsår/Year of issue                    Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 

2011                                                          Svenska/Swedish           23 

Internet/WWW           http://www.lnu.se          



III 

Sammanfattning 
Detta arbete handlar om sönderdelningsprocessen av bok och björk med hjälp av stjärnsågning. 
Arbetet påvisar förutsättningarna som finns för att tillämpa sågmetoden på dessa trädslag. 

Provsågningar indikerar att metoden kan överträffa den konventionella genomsågningsmetoden 
både kvalitets- och volymmässigt.  Det skapas ett material med stående årsringar som 
marknaden efterfrågar till möbler, inredningar, golv och andra exklusiva produkter. Virket kan 
även vara mycket lämpligt utomhus vid rätt behandling. Råvaran av björk finns speciellt i 
Mellansverige medan bokråvaran finns i de tre sydligaste landskapen. 

En befintlig produktionsanläggning som tillämpar stjärnsågning finns i Högsby där 
huvudsakligen furu sågas och vidareförädlas. Rapporten påvisar att det vore önskvärt att två 
sågverk tillkom där ett skulle placeras i Mellansverige för sågning av björk och ett i Skåne för 
sågning av bok. Då skulle transporterna av råvaran minskas.  

 



IV 

Förord 
Detta examensarbete är slutfasen av min utbildning Högskoleprogram i Skog och Träteknik, och 
är utfört på distans vid institutionen för Teknik och design, Växjö universitet med start våren 
2009. Det är efter ombildning av universitetet sedermera slutfört vid institutionen för Teknik, 
Linnéuniversitetet. Under arbetets gång har jag haft stor användning för de kunskaper jag skaffat 
mig under min utbildningen. Att få använda de teoretiska kunskaperna i praktiken har varit 
lärorikt och stimulerande. 

Jag skulle vilja tacka följande personer som gett mig goda råd till detta examensarbete. 

Steve Rogersson Föreningen Svenska Lövsågverk, Erik Ling Västerås stift, Anders Ekstrand 
Södra skog, Johan Palm Träcentrum Nässjö, Hans Johansson Booforssjö, Dick Sandberg Växjö 
universitet/Linnéuniversitetet samt min handledare Jimmy Johansson Växjö universitet/ 
Linnéuniversitetet för värdefulla råd och kritik under arbetets gång. 

Perstorp, december 2010 

Erik Jansson 



V 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning…………………………………………………………………..III 

Förord………………………………………………………………………………IV 

Inledning ..............................................................................................................1 
Bakgrund…………………………………………………………………………...1 
Problemdiskussion………………………………………………………………….4 
Syfte………………………………………………………………………………...5 
Mål………………………………………………………………………………….5 

Lövträden björk och bok……………………………………………………………5 
Björk i Sverige……………………………………………………………………….5 
Björkvedens uppbyggnad och egenskaper………………………………………….. 8 
Bok i Sverige………………………………………………………………………...9 
Bokens uppbyggnad och egenskaper………………………………………………...9 

Metod………………………………………………………………………………..11 
Sågning idag………………………………………………………………………..11 
Testsågning………………………………………………………………………...12 
Torkning och hantering…………………………………………………………… 13 
Intervjuer…………………………………………………………………………..14 
Metodkritik………………………………………………………………………...14 

Resultat……………………………………………………………………………..14 
Provsågning………………………………………………………………………..14 
Intervjuer…………………………………………………………………………..18 

Diskussion………………………………………………………………………….19 

Slutsats……………………………………………………………………………..20 

Referenser .......................................................................................................... 22 



1  

Inledning       
I följande stycke presenteras bakgrunden till den genomförda studien och studiens 

problemställning samt syfte. Studien kommer att behandla hur man skall förädla bok 

och björk genom att tillämpa den sk. PrimWood-metoden på dessa trädslag och 

därigenom få fram nya produkter. PrimWood-metoden är ett produktionssätt för att 

framställa virkesprodukter med sk. stående årsringar och utgår från 

stjärnsågningsprincipen som beskrivs nedan. 

Bakgrund 
Lövsågverken i Sverige tillverkar produkter ämnade för tillverkning av framförallt 

möbler och snickerier, medan den största volymen sågat lövvirke används för 

golvtillverkning 

(Johansson 2005). Ett stort problem för lövsågverken idag är rödkärnan som finns i 

flera trädslag såsom björk, bok och ask (då kallad brunkärna). Rödkärna är en röd till 

brunaktig, ofta centrumställd färgning av virke (Nylinder et al., 2006). Se Figur 1-6. 

Rödkärnans egenskaper skiljer sig också mellan trädslag. I björk saknar tex. 

rödkärnan tyller till skillnad mot i bok (Nylinder et al., 2006). 

 

Figur 1) Bokstockar med rödkärna (Johansson, 2005). 
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Figur 2) rödkärna i björk. 
 

 

Figur 3) stjärnformad rödkärna. 

Figur 4) rödkärna i längd- och tvärsnitt. 
 

Figur 5) torrkvist som inkörsport till 
rödkärna. 

 

 

Figur 6) rödkärnan "slingrar" sig genom hela stocken utan att följa en bestämd årsring. 
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Idag finns det ca 12 lövsågverk med en råvaruförbrukning överstigande 1 000 m³fub 

(kubikmeter mätt under bark). Sågverken har en relativt dålig lönsamhet (Johansson, 

2005) och antalet sågverk tillsammans med förbrukade volymer har under lång tid 

minskat. För att komma tillrätta med denna situation krävs att marknaden för både 

bok och björkvirke blir större. Johansson och Sandberg (2005) beskriver en ny 

sågmetod som kan användas för lövträ och som skulle kunna skapa nya attraktiva 

produkter av lövvirke både med rödkärna och utan. Metoden kallas PrimWood-

metoden och baseras på det så kallat stjärnsågningsmönstret se Figur 7. Metoden har 

prövats industriellt på furu och gran (Sandberg, 1998). Virket som erhålls efter 

sågningen har visats sig tack vare de så kallade stående årsringarna få små fuktrörelser 

och mindre sprickbildning vid t.ex. användning som fasadvirke. Begreppet 

stående årsringar defininieras enligt europeisk och svensk standard (SS-EN 

844-3, 1995) i två nivåer:  

- sågat virke med nära stående årsringar. 

- sågat virke med stående årsringar. 

In vårt fall definieras ståënde årsringar som att årsringsorienteringen i 

tvärsnittet är mellan 60° och 90° i förhållanden till virkets flatsida se Figur 8. I 

och med att man utnyttjar PrimWood metoden blir volymutbytet ca. 70% 

medan övriga sågningsmetoder blir volymutbytet ca 50%. 

 

Figur 7) Beskrivning av sönderdelningsmönstret som tillämpas vid stjärnsågning. 
(Sandberg 1998). 
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Figur 8) Stående årsringar definieras som att årsringsorienteringen i förhållande till 
virkets flatsida skall vara mellan 60° och 90°. (Sandberg 1998). 

Problemdiskussion 
För att långsiktigt få upp lönsamheten vid sågning av lövträ, främst bok och 

björk som idag är problematiska ur marknadssynpunkt i Svenska Lövsågverk 

krävs att tänka i nya banor. Samarbete mellan olika organisationer exempelvis 

Föreningen Svenska Lövsågverk, Framtidens lövsågverk måste utvecklas för 

nya produkter och produktionsätt. För skogsägaren är det viktigt att kunna få 

avsättning för både bok och björktimmer utan att det blir nedklassat till 

massaved och därmed genererar ett lägre pris, Figur 9. Att utnyttja PrimWood-

metoden för sågning av lövträ skulle kunna vara ett sätt att lösa dessa problem. 

 

Figur 9) Den ekonomiska betydelsen av att sortera timret till rätt användning. 
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Syfte 
I detta examensarbete har lövträden bok och björk stjärnsågats för 

framställning av virke med stående årsringar. I arbetet studeras metodens utfall 

avseende virkeskvalitet och volymutbyte. Vidare beskrivs hur en framtida 

produktion enligt metoden bör utformas. 

Mål 
Målet är att påvisa det stjärnsågade virkets fördelar både kvalitetsmässigt och 

hållbarhetsmässigt avseende resursutnyttjande genom att metoden genererar 

mindre spill vid tillverkningsoperationen. Vidare ska användningsområden och 

utvecklingsmöjligheter för PrimWood.metoden beskrivas. 

Lövträden björk och bok 
Björk i Sverige 

Vårtbjörk (Betula pendula Roth) och glasbjörken (Betula pubscens Ehrh). Utseendemässigt 

är skillnaden stor både på bladen och barken. Ståndort och ljuskrav är inte lika, 

glasbjörken behöver inte lika mycket ljus som vårtbjörken. Glasbjörken trivs bäst på 

fuktigare mark medan vårtbjörken växer på friskare ståndorter och kan utvecklas på 

torra marker. Ur virkesproduktionssynpunkt är glasbjörken 20 – 30% lägre än 

vårtbjörken. Procentuell fördelning mellan vårtbjörk och glasbjörk i Sverige framgår 

enligt Figur 10 (Nylinder et al. 2006).  

Det totala virkesförrådet enligt Riksskogstaxeringen (2006), tabell 1, för björk är 11,7% 

vilket är 380 miljoner m3sk. Rena björkbestånd förekommer i ca 16% medan övriga 

volymer återfinns i barrträdsdominerande bestånd. Sågtimmerkvalitén kan bli sämre i 

bestånd med barrträd.  
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Tabell 1) Virkesförråd av lövträ (Skogsstatistik årsbok 2008). 

  Diameter klass (cm på bark)  Summa  Procent 

  0 – 14,9  15 – 24,9 25 +     

Norra 

Norrland 

62,9  33,2  7,1  103,1  15,6 

Södra 

Norrland 

47,6  34,4  15,1  97,1  11,8 

Svealand  31,4  29,5  21,7  82,7  10,3 

Götaland  29,6  34,5  32,5  96,7  10,2 

Hela 

Landet 

171,6  136,6  76,4  379,5  11,9 
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Figur 10) Beskrivning av  vårtbjörk och glasbjörk (Nylinder et al., 2006). 
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Björkvedens uppbyggnad och egenskaper 
Björk är ett ljust träslag utan färgskillnader i stamtvärsnitten. Årsringsgränserna 

framträder otydligt och märgstrålarna osynliga för blotta ögat. Vedan är 

homogen och ströporig. Se Figur 11 som visar tvärsnittet på björk, tallved och 

ekved. Rådensiteten varierar mellan  

875 kg/m3 under senvintern till drygt 1 000kg/m3 vilket har betydelse när det 

gäller transport. Böjhållfastheten är 20 – 30%  högre för björk än för furu. 

Björk lämpar sig utmärkt till svarvade ämnen samt till limträbalkar. Eftersom 

björkfibern är rakfibrig är den lämplig till tumstockar. Björk används i stor 

utsträckning till formpressade produkter.  

 

Figur 11) Björkens uppbyggnad och egenskaper (Nylinder et al., 2006). 
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Bok i Sverige 
Boken (Fagus sylvatica) tillhör de sk. Ädla lövträden och 1974 utfärdades 

ädellövslagen om bokskogens bevarande (Almgren et al. 2003). Den sista delen 

av det latinska namnet sylvatica betyder växande skog. Den största 

sammanhängande bokskogen i Svergie breder ut sig över Ryssberget mellan 

Skåne och Blekinge. Bokens gräns mot norr och nordost går från Uddevalla till 

Kalmar.  Det totala virkesförrådet för bok i Sverige är enl. Riksskogstaxeringen 

(2006), tabell 2, 0,6 % av den totala skogsvolymen vilket innebär ca 20.9 

miljoner m3/sk. 

Tabell 2) Virkesförråd av bok. 

  Diameter klass (cm på bark)  Summa  Procent 

  0 – 14.9  15 ‐ 44.9  25+     

Götaland  1.1  2.2  17.5  20.9  2.2 

 

Bokens uppbyggnad och egenskaper 
Bokvedens färg går från en gul-röd-brunvit färgton där märgstrålarna är väldigt 

framträdande och ger virket dess speciella karaktär. Märgstrålarna framträder 

som korta streck och brukas kallas kommastreck. Hos äldre grova träd över 60 

års ålder förekommer ofta en zon av mörkare färgad ved s.k. rödkärna 

(Nylinder et al., 2006). Det finns bland annat en tydlig koppling mellan 

rödkärna och sträng och långvarig kyla som uppträdde under vintrarna 1939 – 

1942 se Figur 12 rödkärnan benämndes då frostkärna. Andra faktorer som kan 

vara verksamma är lufttillträde eller en kemisk retning till följd av 

svampinfektion. Dessutom kan rödkärna bildas som ett rent ålderssymton 

(Larsen, 1943, Nilsson och Johansson 1944). 

Ur anatomisk synpunkt är två företeelser karakteristiska för rödkärnan. Den 

ena är förekomsten av s.k. tyller, se Figur 13. Tyllerna i rödkärnan utgöres av 

blåsliknande utstjälpningar i kärlen. Dessa blåsor tränger in i kärlen från 

parenkymcellerna genom porer i kärlens väggar. Tyllbildningen kan bli så 
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kraftig att kärlen på större eller mindre sträckor helt täpps till. Tyllförekomsten 

är särskilt riklig i den mörka gränszonen som utbildas mellan rödkärna och 

splint. 

Bokens kronform har visat kunna påverka rödkärnans uppkomst se Figur 14 

(Meilby och Jensen 1993). Detta har med skötseln av skogen alltså gallra ofta. 

En förändring i förhållanden mellan vatten och luft i veden har en avgörande 

roll för bildande av rödkärna. Fuktkvoten i det levande trädet är högst i den 

yttre splinten 100 - 120 % och lägst i rödkärnans centrala partier 50 - 60%. Vid 

gränsen mellan splint och kärna är fuktkvoten omkring 60% vilket betyder att 

det fria vattnet där försvunnit ur kärl och trakeider och endast parenkym-och 

märgstrålarna innehåller vatten.  Sjunker vattenhalten ytterligare uppträder de 

för rödkärnan karakteristiska förändringarna och samtidigt börjar de levande 

cellelementen att dö. (Rennerfelt och Thunell 1950). Bokvirke är tungt och hårt 

och hållfastsegenskaperna goda. Boken är lätt att bearbeta, klyva och 

ytbehandla och har stor motståndsförmåga mot avnötning. 

Torrdensiteten ca 680 kg/m3,torr-och rådensitetten 570 kg/m3, densitet vid 12 

% fuktkvot 720 kg/m3 (Kollman 1951, Waganfuhr 2000). Krympning från rått 

tillstånd i ( % ) longitudinellt 0,3, radiellt 5,8, tangentiellt 11,8 och volym 14.0 – 

21,0 (Kollmann 1951, Wagenführ 2000).  

 

Figur 12) Rödkärna i sågad bokstock Nylinder et al. 2006). 
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Figur 13) Exempel på utveckling av Tyller i ett kärl (Larsen, 1943). 

 

Figur 14) De tre använda kronformerna (Meilby och Jensen, 1993). 

Metod 
Sågning idag 

Testsågning i detta arbete har utförts tillsammans med företaget Stjärnsågning i 

Högsby AB. Vid sågverket i Högsby sågas endast furu idag. Sönderdelningen 

av stocken enligt stjärnsågning sker i olika steg. Steg 1 där stocken placeras i en 

dubbel bandsåg där två parallella sågsnitt läggs och delar stocken i en 

centrumplanka och två kistblock. Centrumplankan klyvs mitt itu så nära 

märgen som möjligt. Från varje centrumplanka blir det två virkesstycken som 

kantas. Steg 2 kistblocken placeras sedan i sågmaskinen där sönderdelningen 
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sker. Utav kistblocket blir det tre trekanter och två rektanglar. Därefter kantas 

trekanter och rektanglar, se Figur 15. 

 

Figur 15) De olika sönderdelningsoperationerna vid stjärnsågning för en anläggning 
avsedd för att såga ca 30 000 m2fub per år och skift. 

Testsågning 
11 stycken björkstockar och 8 stycken bokstockar har testsågats i sågverket i 

Högsby. Sönderdelningen av stockarna började i en dubbel bandsåg där 

mittplankan och kistlocken togs fram. Mittplankan delades i en klingsåg till två 

rektanglar som taperkantas där sågsnittet läggs parallellt med barksidan och 

efter denna operation sågas ämnet parallellt där märg och juvenila veden 

avlägsnas. Sönderdelningen av kistlocken görs i en specialsåg, se Figur 16a-c, där 

både rektanglar och trekanter sågas i en operation. Trekanten kantas parallellt 

med märgsidan och rektangel taperkantas parallellt med barksidan därefter 

sågas parallellt till en rektangel. Hårdheten hos lövträd påverkar sågningen 

genom att matningshastigheten får anpassas efter lövträdets hårdhet.  
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Figur 16) De olika sågningsoperationerna vid PrimWood-metoden.  
a) Dubbelbandsåg med reducerare för delning och stocken till två så kallade kistlock och 
en mittplanka.  
b) 3-axlig cirkelsåg med 5 sågklingor för delning av kistlock mittplanka.  
c) Kantning av Rektangel och Trekant till ett rektangulärt respektive ett triangulärt 
tvärnitt.  

Torkning och hantering 
Efter sågningen sker ströläggning av virket. Detta måste ske mycket 

omsorgsfullt. Det är viktigt att torkströn är torra. Ingen blandning av rektanglar 

och trekanter på samma torkvagn utan dessa torkas var för sig. Viktigt att 

torkströn läggs vertikalt ovanpå varandra och korta avstånd horisontellt. Virket 

på vagnen läggs jämt i ändarna. Det skall se ut som en låda, se Figur 17. Luften i 

torken skall passera jämt genom hela virkespaketet och fläktarna skall vara 

reversibla. Tre trekanter kan läggas ihop vid ströläggningen. Styrutrustningen av 

torken är mycket viktig för att få hög kvalitet på virket. Hanteringen från sågat 

virke till slutkund är avgörande om det skall lyckas. 

 

Figur 17) Jämndraget virkespaket. 
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Intervjuer 
I samband med arbetet har ett antal personliga intervjuer genomförts. Dessa 

gjordes genom personliga samtal med företrädare med kunskaper om 

förädlingskedjan för lövträ. Intervjuerna gjordes för att fånga idéer om 

förädlingskedjans utvecklingsmöjligheter. Totalt gjordes 5 intervjuer där en 

gjordes genom ett personligt möte och fyra genom telefonintervju. 

Metodkritik 
Sågningen av björk och bok vars hårdhet och spänningar i virket samt krokighet på 

stockarna ställer stora krav på sågutrustningen avseende möjligheter justera 

sågparametrar efter råvaran. Då furun som normalt sågas vid sågverket är mjukare och 

har mindre inre spänningar än lövvirket uppstod problem vid sönderdelningen. Detta 

resulterade i att sågningsnoggrannherten blev mindre och att vissa stockar förstördes 

under sönderdelningen.Ett annat problem som uppstod var att krokigheten på 

lövtimret resulterade i att  märgen inte alltid inneslöts i mittplankan som är 

grundtanken med sågningsprincipen.  

Resultat 
Provsågning 

De stockar som användes vid sönderdelningen beskrivs av tabell 3. All bok 

stjärnsågades medan björken antingen stjärnsågades eller genomsågades för att kunna 

jämföra utfallet av sågmetoderna. Volymutbytet vid stjärnsågning beskrivs av tabell 4. 

Vid stjärnsågning av bok erhölls 69 % volymutbyte och vid stjärnsågning av björk     

64 %. Detta ska jämföras med den genomsågade björken med volymutbytet 46 %. 

Efter sågning gjordes en simulerad defektkapning (Tabell 5) och en karaktärisering av 

kvistar i det sågade virket (Tabell 6). Tabell 5 beskriver att det stjärnsågade virket 

genererar långa längder av defektfria ämnen. Karaktäriseringen av kvistarna visar att 

det stjärnsågade virket framförallt får mycket hornkvistar vilka får ses som allvarliga 

defekter. Detta gör att det vid långa ämneslängder blir nödvändigt att fingerskarva 

stjärnsågat virke. 
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Tabell 3) Stockar som använts vid sågningen. 

Träslag    Antal 

stockar 

Topp 

diameter 

Mitt 

diameter 

Rot 

diameter 

Krök    Stock 

med 

rödkä

rna 

Rödkärna 

i topp % 

Bok 10 340 + 40 350 + 40 360 + 30 8 + 15 3 0,9 + 0,4 

Björk 13 310 + 40    320 + 50    350 + 60    23 + 23   6 5,8 + 2,9 

Genom-

sågning   

Björk      

12 270 + 30 280 + 40    310 + 40    22 + 26   8 4,7 + 4,7 

 
Tabell 4) Volymutbyte från testsågning. 

Träslag Volymutbyte av 

rektanglar (%) 

Volymutbyte av 

trekanter (%) 

Total 

volymutbyte 

(%) 

Bok 36 + 5                   33 + 4                   69 + 5 

Björk 36 + 6                   28 + 5                   64 + 5 
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Tabell 5) Volymutbyte efter defektkapning. 

Träslag Produkt Antal brädor Volymavkastning 

efter 

defektkapning % 

Brädlängd (mm) 

Bok Rektangel  40 mm 35 89 + 9 710 + 690 

 Rektangel  60 mm 14 76 + 16 410 + 320 

 Trekant                       50 92 + 8 830 + 520 

Totalt   88 + 11 700 + 690 

Björk Rektangel  40 mm 54 88 + 14 630 + 650 

 Rektangel  60 mm 46 76 + 14 310 + 320 

 Trekant                       54 91 + 9 670 + 695 

Totalt   86 + 15 500 + 570 

Björk Rektangel  40 mm 24 86 + 12 420 + 450 

 Rektangel  50 mm 22 85 + 11 390 + 360 

 Rektangel 60 mm        29 76 + 12 290 + 230 

Totalt   81 + 12 250 + 340 
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Tabell 6) Kvistfördelning i det sågade virket uttryckt som andelar av 1. 

 Bok Björk - genomsågad Björk – stjärnsågad 

 Rekt. 

40 mm 

Rekt. 

60 mm 

Trekant Rekt. 

40 mm

Rekt. 

50 mm

Rekt. 

60 mm 

Rekt. 

40 mm 

Rekt. 

60 mm 

Trekant 

Kantkvist 0.23 0.22 0.00 0.17 0.38 0.56 0.32 0.55 0.00 

Friskkvist 0.04 0.03 0.07 0.27 0.05 0.11 0.18 0.07 0.27 

Torrkvist 0.00 0.00 0.00 0.10 0.03 0.04 0.07 0.06 0.07 

Svart kvist 0.14 0.29 0.37 0.27 0.26 0.13 0.19 0.10 0.28 

Pärlkvist 0.06 0.00 0.03 0.13 0.10 0.06 0.10 0.10 0.24 

Rötkvist 0.01 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

Hörnkvist 0.13 0.07 0.00 0.00 0.11 0.03 0.03 0.04 0.00 

Hornkvist 0.33 0.35 0.42 0.04 0.03 0.07 0.07 0.07 0.05 

Bladkvist 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 

Strökvistar 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

Kvistgrupp 0.03 0.00 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.06 

Antal 

kvistar per 

bräda  

3.4± 

2.1 

5.2± 

2.7 

2.5± 

2.2 

5.7± 

4.8 

8.3± 

4.8 

12.7± 

6.6 

5.0± 

4.6 

12.9± 

9.0 

3.9± 

4.8 
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Intervjuer 
Genom 5 intervjuer enligt nedan med personer väl insatta i ämnet lövträ och 

lövträindustri har genomförts. Dessa var enligt följande: 

- En personlig intervju med företrädare för Västerås stift. 
- En telefonintervju med företrädare för Booforssjö sågverk. 
- Intervju med ordföranden i Föreningen Svenska Lövsågverken. 
- Intervju med SÖDRAS lövträstrateg 
- Intervju med företrädare för Träcentrum i Nässjö 

Vid intervjun med företrädare för Västerås stift. Ställdes frågor om hur stiftet 

gör med lövråvaran som avverkas ur stiftets skogar. En viss mängd skog såldes 

som rotposter. Övrig skog som avverkades såldes till sågverk i närområden. 

Lövråvaran växer inte som rena bestånd utan är insprängda i barrskog. Inom 

stiftets domäner växer en mycket fin björkråvara som förädlas av ett 

björksågverk. Stiftet har tidigare drivit ett eget sågverk, Löv- och specialträ AB. 

Detta är dock avvecklat 

Vid telefonintervju med företrädare för Booforssjö sågverk framkom att allt 

björktimmer sorterades i skogen för transport till något lövsågverk. 

En annan intervju med ordföranden i Föreningen Svenska Lövsågverken 

beskrev att det byggs ett nytt lövsågverk i Värmland som får ett 

upptagningsområde för Värmlands högkvalitiva björkråvara. 

SÖDRA äger och driver sedan snart 2 år lövsågverket Wernerträ. Södra har ett 

stort arbetsfält där ett flertal lövträdsorter växer. Det nya sågverket är en 

volymmässigt stor aktör och kräver stora mängder timmer vilket är en 

utmaning idag. Det anses att stjärnsågning i Högsby kan ha en positiv inverkan 

på lövträ. Detta sågverk tillsammans med andra lövsågverk kan vara nyttigt för 

att visa svenska lövträets användning.  Av intervjuerna kan sammanfattas att 

alla är överens om lövträdens värdefulla virke. En marknadsföring för 

användning av lövträ både inom och utomhus bör vidare snarast komma igång. 
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Diskussion 
Att sönderdela stockar med stjärnsågning visar vilka möjligheter som skapas 

genom att utnyttja stockens form vid sågning. Både volymmässigt och 

kvalitetsmässigt visar stjärnsågning fördelar mot den konventionella 

genomsågningsmetoden. Antalet kvistar per bräda var betydligt lågre hos det 

stjärnsågade virket än hos det genomsågade virket. Trekanterna hade minst 

kvistar per bräda. Vår svenska högkvalitativa råvara lämpar sig mycket väl att 

utnyttjas för sågning med Prim Wood metoden. Marknaden får ett material 

som blir eftertraktat att användas till möbler, inredningar, golv och andra 

exklusiva produkter. Även utomhus lämpar materialet sig väl vid rätt 

behandling. För framtiden är det viktigt med bättre kunskaper om kunderna 

och deras behov avseende dimensioner, kvalitet på virket och deras preferenser 

mot lövträ med stående årsringar. Hos stjärnsågat lövträ framträder stående 

årsringar där en vacker texturbild av märgstrålar och rödkärna som tilltalande i 

exempelvis golv men även andra produkter. 

Från Värmland – gränsen norr E 18 – Dalarna – Hälsingland Bollnäs Arbrå 

växer ett av landets bästa björkbestånd. I de tre sydligaste landskapen Skåne, 

Halland och Blekinge växer rena bokbestånd. Sågverkets placering i Högsby i 

förhållande till råvaran avseende ett tänkt scenario att börja såga lövträ gör 

således transporterna långa och därmed kostsamma. Det befintliga sågverket i 

Högsby bör kompletteras med eventuellt två sågverk till ett i Skåne där bok 

skulle sågas medan ett i Mellansverige där björk skulle sågas. Varför inte 

utnyttja befintliga lokaler från nedlagda sågverk där sågning, torkning och 

vidareförädling även kunde ske. Att utveckla och bygga mobila stjärnsågverk 

som skulle kunna flyttas till de platser där råvaran finns skulle vara ett alternativ 

att lösa transportproblematiken. Dock blir torkningen i detta fall problematisk. 

För mindre partier lövtimmer av god kvalitet är transporterna hämmande. 

Kunskap och praktiska tillämpbara logistiska lösningar för lövträ bör tas fram 

genom forskning. Råvara från certifierad lövskog enligt PEFC och FSC är ett 

krav idag. Ur miljösynpunkt skulle transporterna minska med fler sågverk. 
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För framtiden är det viktigt med en bättre kunskaper om kunderna och deras 

behov avseende dimensioner, kvalitet på virket och deras preferenser mot 

lövträ med stående årsringar. Stående årsringar hos stjärnsågat lövträ får en 

vacker texturbild av märgstrålar och rödkärna som är tilltalande i exempelvis 

golv men även andra produkter, Figur 18, (se Johansson, 2008). 

 

Figur 18) Lövträprodukter med stående årsringar, till vänster ask med 

brunkärna, till höger ek med dess karakteristiska blixtmönster (Johansson, 

2008). 

För att kunna utnyttja och ta tillvara högkvalitativt bok och björktimmer i små 

partier behövs ett nytt tankesätt. Vid avverkning av björkskog kan 

skördarföraren sortera virket i skogen där sedan skotarföraren kör ut virket till 

bilväg. I samband med detta läggs massaveden i en välta och timret intill 

massaveden. Därefter transporteras allt till ett massabruk där timret läggs i en 

särskild välta och massaveden i en annan välta. Allt mäts in som massaved. Då 

det blir ett stort parti björktimmer säljs detta till ett lövsågverk som betalar ett 

högt pris för björktimret. 

I arbetet har representanter från kyrkan, skogägarföreningar, exempelvis 

SÖDRA intervjuats, men dessa tänker inte i dessa banor. Ett skogsföretag i 

Sörmland gör på följande sätt, björktimmer läggs tillsammans med grantimmer 

där det sedan mäts vid sågverket för att sedan säljas vidare till ett lövsågverk. 

Det har pågått försök med ”lövmejerier” men det har hittills inte fungerat så 

bra. 

 Slutsats 
Materialet PrimWood  av lövträ har testsågats i Högsby med ett gott resultat. 

Varje träslag har olika egenskaper, som exempelvis hårdhet ,vilket påverkar 

sönderdelningen av stocken . 
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Detta ställer stora krav på både sågmaskinen och sågoperatören. Stockråvaran 

bör väljas med stor omsorg så att hög kvalitet används till det värdefulla 

PrimWood materialet samtidigt som volymutbytet blir stort. Endast sågning 

och torkning av bok och björk har skett i Högsby. 

Torkningen av PrimWood materialet bör ske omsorgsfullt för att kvaliteten ej 

försämras. 

Lämpliga torkprogram måste framställas till detta värdefulla material. 

PrimWood materialet av lövträ kan vara användbart utomhus och inomhus. 
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