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Ny träteknik höjer värdet på lövskogen 
av Jimmy Johansson och Dick Sandberg 

Lövträ är ett uppskattat material i möbler, snickerier och inredningar samtidigt som en stor del 
av det svenska lövträet av olika anledningar inte utnyttjas för dessa användningsområden. 
Endast ca. 5 % av den totala volymen lövträ som årligen avverkas blir sågat virke. Motsvarande 
siffra för furu och gran är 50 %. Istället importeras den största delen av råvaran, men bakom 
knuten väntar nya spännande nyheter, vilka är ett  resultat av forskningen vid Växjö universitets 
avdelning för Skog & Trä. 
 
Odling och förädling av lövträ till träprodukter är en förhållandevis marginaliserad företeelse i 
vårt barrträorienterade skogsland. Trots detta finns totalt sett en stor volym lövträ som skulle 
kunna förädlas mer innovativt och marknadsföras så att slutkundens uppskattning av lövträ ökar. 
Därmed skulle även efterfrågan öka vilket på sikt kan leda till ett ökat värde på skogen.  

Sågningen av stocken är det förädlingssteg, efter skogsskötseln, som i huvudsak bestämmer vilka 
egenskaper materialet skall få i slutprodukten. Alla stockar är olika och sågverksmännens 
vältrände ögon bestämmer hur varje stock skall sågas. I sågverket liksom i skogen läggs grunden 
för en god kvalitet, men i sågverket sker också en värdeaktivering av träets inneboende 
egenskaper, som beroende på hur väl man lyckas, starkt påverkar den fortsatta vidareförädlingen. 

För snickeri- och möbelindustrin innebär möjligheten att köpa in ämnen i färdiga dimensioner 
istället för plank och bräder, att virkesspillet kan minimeras och möjligheterna att skapa en 
rationell produktion ökar. 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 de har flera olika köpare med 
olika dimensions- och kvalitetskrav.  

Kundernas krav 
Bristande formriktighet som resulterar i volymförluster vid den fortsatta bearbetningen är 
kännetecknande för sågat virke i allmänhet. 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 till snickerier av hög kvalitet kan beskrivas som: 

- noggrannhet i mått och geometri, 
- sprickfrihet, 
- kontrollerade rörelser vid ändrad fuktkvot,  
- hållfasthet och hårdhet, 
- estetiska och taktila egenskaper, 
- beständighet vid utomhusanvändning. 

Det har visat sig att dessa krav till stor del kan uppfyllas om trämaterialet sågas så att det får 
stående årsringar, samt blir fritt från märg och ungdomsved. 
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Stående årsringar 
Stående årsringar är en av grundförutsättningarna för högkvalitativa träprodukter. Detta har i 
generationer suttit i ryggmärgen hos skickliga hantverkare. I Hantverkets bok från 1938 står det 
att läsa om kvartersågning, dvs. det traditionella sättet att såga fram virke med stående årsringar 
“Kvartersågning används endast för ädlare träslag… Fördelarna härmed äro dels en jämn och i 
brädornas tvärled (bredd) ringa krympning, dels stor hårdhet samt vackert utseende. Metoden 
medför emellertid ganska stort spill och kan användas endast i sådana fall där fodringarna äro 
mycket höga och man kan påräkna ett bättre pris”. 

Detta visar att man sedan lång tid tillbaka vetat att trä med stående årsringar är att föredra, men 
den tekniska utvecklingen har inte kommit så långt att sådant virke kan tillverkas rationellt i 
industriella anläggningar. 

    
Virket har stående årsringar när årsringsorienteringen i virkets flatsidor är mellan 60 och 90 grader. 
Graden av stående årsringar avläser man i virkets ändytor. (Illustration av D. Sandberg) 

Egenskaper hos virke med stående årsringar 
Stående årsringar förutsätter att märgen och den märgnära veden tas bort när virket sågas. Från 
gammal hantverkstradition och baserat på väl etablerad kunskap om trämaterialets egenskaper vet 
man att virke med stående årsringar 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 och den s.k. rödkärnan är entydigt orienterad, vilket underlättar för att 

tillgodogöra sig dess estetiska och fysikaliska egenskaper. 
• 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. 
• Virket motstår sprickbildning vid utomhusanvändning bättre än vanligt sågat virke. 
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Virke med stående årsringar har framförallt två nackdelar i jämförelse med vanligt 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. 

Sågning för stående årsringar 
Det finns flera olika sågmönster för framställning av virke med stående årsringar. Enligt mycket 
gammal tradition tillämpades s.k. radialspräckning av stockar som sedermera utvecklades till 
kvartersågning, där stocken delas upp i fyra delar (kvartar) som därefter var för sig delas upp i 
bräder. Att såga fram en centrumbit ur stocken och klyva den genom märgen med en s.k. 
märgfångare är idag en vanlig metod för att erhålla stående årsringar. PrimWood-metoden 
baseras dock på ett helt nytt sågmönster, s.k. stjärnsågning. 

  
Sågmönster för att få fram virke med stående årsringar: översta raden olika varianter av kvartersågning, 
undre raden från vänster 3-ex-log och monolitsågning där centrumbitarna har stående årsringar, samt 
slutligen stjärnsågning. (Illustration av D. Sandberg) 

PrimWood-metoden 
Vid Skog & Trä arbetar vi med att utveckla den s.k. PrimWood-metoden för att få fram lövträ 
med stående årsringar. En första industriell anläggning håller på att byggas i Berga utanför 
Högsby och beräknas komma i drift under våren. 

PrimWood-metoden är en integrerad produktionsmetod där man utifrån kundernas krav på 
slutprodukten (komponenter och skivor) har anpassat val av råvara, sågsätt, torkning och 
vidareförädling för att uppnå ett högt volymutbyte och rätt kvalitet. 
Metoden bygger på ett sågsätt som kallas stjärnsågning och att virket vidareförädlas genom 
borttagning av alla kvistar och defekter, fingerskarvning av korta bitar, hyvling och limning till 
ämnen och skivor. Samtliga produkter som kommer från PrimWood-metoden är helt kvistfria.  
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PrimWood-metoden är ett produktionskoncept för tillverkning av kvistfria komponenter och skivor med 
stående årsringar. (Illustration av D. Sandberg) 

Användning av lövträ med stående årsringar 
Färgen och texturen hos det lövträvirke som används till t.ex. möbler och inredning är viktiga 
köpindikatorer för slutkonsumenten. Normalt har det svenska lövträet beroende på 
växtbetingelser en väldigt livfull textur. Detta är något som uppskattas för t.ex. golv och som 
därmed utnyttjas inom golvindustrin där det är mycket vanligt att marknadsföra produkter med 
rustikt eller vilt utseende.  

Genom PrimWood-metoden ges möjlighet att antingen förstärka eller försvaga det livfulla 
utseendet. Stående årsringar innebär en naturligt lugnare textur hos virket men samtidigt ger 
metoden möjlighet att utnyttja s.k. röd- eller brunkärna på ett kontrollerat sätt. Kärnan kommer 
att vara entydigt orienterad till ena sidan av virket, vilket kan utnyttjas i exempelvis skivmaterial 
för att skapa effektfulla mönster. Stående årsringar kommer även att exponera märgstrålar i träets 
yta extra starkt vilket i vissa träslag t.ex. ek ger upphov till ett effektfullt blixtliknande mönster.  

Idag är det framförallt ek, björk och ask som efterfrågas av slutkonsumenterna. Samtidigt finns 
stora volymer av al, asp och bok som inte efterfrågas i samma utsträckning. Ett mål med 
PrimWood-metoden för lövträ är därför att kunna skapa nya attraktiva produkter även av dessa 
träslag.  

   
Till vänster en bordsskiva av ask med stående årsringar och brunkärna och till höger s.k. blixt 
(märgstrålar) i ek med stående årsringar. (Foto D. Sandberg & J. Johansson) 
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