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SAMMNFATTNING 
 
Sverige, framförallt norra Sverige ligger långt från de stora marknaderna för skogsindustriella 
produkter. Vår huvudsakliga konkurrensfördel är att vi har en högkvalitativ råvara på nära 
håll samt att vi har en väl utbyggd industriell struktur. 
 
Denna konkurrensfördel utnyttjas inte alls till fullo idag.  En förbättrad integration i kedjan 
skog - industri -marknad liksom en ökad integration mellan de olika industrigrenarna skulle 
förbättra vår konkurrensförmåga och därmed ge ökad tillväxt. 
 
Vi lever i dag i en värld som förändras i allt snabbare takt. För träindustrins del innebär det 
bland annat en ökad konkurrens från lågkostnadsländer, ökad konkurrens från andra material, 
snabbare förändringar av kundpreferenser och nya marknadsstrukturer. Detta innebär att 
företagen måste bli bättre på att anpassa sig till förändrade förutsättningar i omvärlden.  
 
En sådan förändrad förutsättning är att vi i vår region nu står inför en helt ny råvarusituation i 
och med andelen gallringsvirke ökat högst avsevärt. Bara i Västerbotten och Norrbotten är det 
möjligt avverka ca. 5 milj. m3sk/år. Denna råvara har i många stycken helt andra egenskaper 
än stora delar av den råvara som processas tidigare. Från sågverken ställer man sig idag frågor 
som t.ex: Hur skall vi från denna nya råvara kunna producera träprodukter som marknaden 
efterfrågar till konkurrensmässiga priser?  
 
För att klar den internationella konkurrensen måste vi också hela tiden utveckla våra processer 
och ständigt utveckla vårt kunnande inom hela kedjan från marknad till skog. Ett utslag av 
denna strävan är Mål 1-projekten ”Integrerad produktion av solidträprodukter” och ”Rationell 
Limfogsproduktion”. 
 
Projektens mål var att utreda tekniska, ekonomiska, marknadsmässiga och kommersiella 
förutsättningar för att bygga upp en limfogtillverkning baserad på en mer eller mindre 
modifierad form av trapetssågning. Denna rapport är en övergripande sammanfattning av 
dessa två projekt. 
 
Projekten har på ett tydligt sätt visat på den stora potential som finns när man i ett steg går 
från råvara till slutprodukten limfog. Projektet har visat att det är möjligt att i det närmaste 
fördubbla utbytet vid tillverkning av limfog ur klentimmer jämfört med befintlig 
konventionell teknik. Detta är det absolut viktigaste resultatet från dessa projekt.  
 
Tekniken för att tillverka limfog enligt trapetssågningskonceptet är obeprövad och till vissa 
delar mera komplicerad jämfört med konventionell teknik. Vi har inom ramen för dessa Mål 
1- projekt gjort vissa tekniska förenklingar för att uppnå högsta möjliga driftsäkerhet. Dessa 
förenklingar har dock påverkat produktionskapaciteten i negativ riktning. Med de gjorda 
förenklingarna av processen och med de erfarenheter vi fått från provproduktionen i 
demonstrationsanläggningen  är vi nu tämligen säkra på att den tekniska tillförlitligheten 
kommer att bli tillfredställande. 
 
Produktegenskaperna har testats både beträffande formstabilitet och estetiska egenskaper. För 
att klara kraven på formstabilitet har det visat sig att man bör mäta och sortera det ingående 
timret med avseende på växtvridenhet samt torka virket med motskevning. Med dessa 
åtgärder kan man bemästra klentimrets speciella egenskaper. Vad beträffar de estetiska 
egenskaperna så har intervjuer med industriella slutförbrukare, limfogtillverkare och 
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slutkonsumenter visat att skivornas estetiska egenskaper är mycket tillfredsställande utan att 
någon speciell utsortering har vidtagits. 
 
De ekonomiska analyserna av processen är mycket positiva. Trots detta har inte någon 
industriell produktion enligt trapetskonceptet kommit igång. En orsak till detta är att vi i 
början av projektet framförallt förde en dialog med etablerade limfogtillverkare, dvs. 
människor som kan limfogbranschen. Dessa personer visade stort intresse för våra tankar, 
koncept och våra resultat, eftersom samtliga hävdade att något radikalt måste göras för att 
denna hårt pressade bransch skulle överleva i Sverige. Man insåg dock samtidigt att konceptet 
innebär relativt stora investeringar och stor produktion. Eftersom limfogtillverkarna inte sitter 
på någon råvarubas menade man att för att kunna förverkliga hela konceptet måste något 
företag med en stark råvarubas engageras i projektet. I vår region är det SCA, Setra/Sveaskog 
och Norra Skogsägarna som är aktuella. 
 
Vi har presenterat projektet för dessa företag. Alla har visat ett intresse för projektet. Av dessa 
företag har ett av företagen långt gångna planer på att starta tillverkning av limfog enligt 
grundidéerna i vårt projekt. 
 
Resultaten från projekten har visat att integrerad förädling av regionens skogsresurser till 
limfog och andra produkter baserat på tankar och idéer från Mål 1 projekten ”Integrerad 
produktion av solidträprodukter” och ”Rationell limfogsproduktion” har stor potential att ge 
ordentlig tillväxt bland regions träindustri. 
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FÖRORD 
 
Föreliggande rapport är en sammanfattning av arbetet inom projekten ”Integrerad produktion 
av solidträprodukter” och ”Rationell limfogsproduktion”. Projekten har finansierats av EU:s 
strukturfonder Mål 1 – Norra Norrland, Skellefteå Kommun, Vindelns kommun, IRECO, 
VINNOVA, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska 
universitet. Dessutom har ett stort antal företag deltagit i projekten med ideellt arbete. Ett stort 
tack riktas till alla dessa finansiärer och företag som gjort det möjligt att genomföra dessa 
projekt. 
 
 
Anders Grönlund 
Projektledare 
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1. INTRODUKTION 
 
Utvecklingen inom sågverksindustrin har under de senaste decennierna fokuserats mot ökad 
produktivitet räknat i m3/mantimme. Detta har medfört att sågverken blivit allt större men 
samtidigt färre. En ofta torgförd uppfattning är att denna utveckling har inneburit att 
sågverken bara intresserar sig för bulkproduktion och volymsutbyte. 
 
Jag vill påstå att detta är en schablonbild som inte stämmer för många av dagens moderna 
sågverk som försöker att arbeta efter paradigmet ”Rätt träbit på rätt plats”. Detta paradigm 
innebär att man sorterar allt mera i hela kedjan från stock till färdig produkt. Man sorterar 
timret med avseende på dimension och kvalitet, man sorterar det råa virket med avseende på 
kvalitet, dimension och torkningsegenskaper och man slutsorterar i justerverk och 
vidareförädlingsanläggningar efter slutkundernas önskemål. All denna sortering leder till ett 
mycket divergent flöde med en uppsjö av olika produkter som tillverkas i stort sett samtidigt.  
 
Strategin ”Rätt träbit på rätt plats” leder, i förhållande till det Industriella byggandet och 
trämanufakturindustrin, till det paradoxala förhållandet att sågverken samtidigt är både för 
stora och för små. Sågverkens produktionsvolymer är gigantiska i förhållande till behovet 
inom det Industriella träbyggandet. Om man utgår från att det byggs 20000 trähus/lägenheter 
per år i Sverige och det åtgår ca 20 m3 trä per hus så är det totala behovet 400 000 m3/år dvs. 
mindre än 10% av den inhemska konsumtionen.  
 
Om man å andra sidan tittar på enskilda produkter (kombination av dimension och kvalitet) i 
sågverkens produktsortiment kan enskilda kunders (t.ex. snickeri- och möbelföretag) behov 
av en viss produkt vida överstiga kapaciteten hos ett enskilt sågverk (Nordigården, 2007).  
 
Som tidigare nämnts har de flesta sågverk ett flöde som är kraftigt divergent, dvs. man 
producerar en mängd produkter mer eller mindre samtidigt. Det finns dock exempel på 
sågverk utomlands som producerar i princip bara en produkt. Escobois söder om Bordeaux är 
ett sådant exempel, de tillverkar enbart innerpanel ur Maritime Pine. (En liten mängd som inte 
duger till panel går till emballagetillverkning). Samtliga bitar som lämnar såglinjen har måttet 
28 x 85 x2500 mm. 
 
Det finns även vissa försök gjorda i Sverige med konvergerande flöden. I projektet 
”Integrerad produktion av limmade ämnen” förädlades skogfallande timmer i tre stockklasser 
till limmade fönsterämnen som levererades till en norsk fönsterfabrik (Grönlund & 
Bernhardsson 1987). Trots höga kvalitetskrav blev volymsutbyte och kvalitetsutfall helt klart 
bättre än med konventionell teknik. 
 
Konvergerande flöde har också varit en ledstjärna i Mål 1 projekten ”Integrerad produktion av 
solidträprodukter” och ”Rationell limfogsproduktion”. Föreliggande rapport är en redovisning 
av de viktigaste resultaten från dessa projekt. 
 
1.1 Syfte 
 
Projektens syfte var att utreda tekniska, ekonomiska, marknadsmässiga och kommersiella 
förutsättningar för att i en integrerad process förädla klentimmer till olika solidträprodukter 
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och då framförallt limfog. Tillverkningsprocessen baserades på en mer eller mindre 
modifierad form av trapetssågning. 
 
 
1.2 Bakgrund 
 
Några bakomliggande faktorer som intierade projekten och styrde projektens inriktning var: 
 
• En ökad andel klent timmer till följd av en ökad andel gallringsvirke. Bara i 

Västerbotten och Norrbotten är det möjligt att gallringsavverka ca. 5 milj. m3sk/år. 
Denna råvara har i många stycken helt andra egenskaper än stora delar av den råvara 
som processats tidigare. Från sågverken ställer man sig frågor som t.ex: Hur skall vi 
från denna nya råvara kunna producera träprodukter som marknaden efterfrågar till 
konkurrensmässiga priser?  
 

• Klentimmer med en toppdiameter mellan 10 – 15 cm ger ett lågt utbyte (35 – 40%). 
Det betyder att man måste hantera fler stockar per producerad m3 sågat virke.  
 

• Virke sågat ur klent timmer har större deformationstendenser än virke som sågas ur 
grövre stockar. Samtidigt kan man se att kunderna har allt hårdare krav på virkets 
rakhet. 

 
Detta betyder att både en förändrad marknadssituation och en förändrad råvarusituation har 
varit drivkrafter bakom projekten. 
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2. PROCESSEN 
 
Det står helt klart att en konventionell "bulksågning" av gallringssortiment med 
fyrsågningsmetodik kommer att ge ett lågt utbyte och virke med stora problem vad beträffar 
formstabilitet. Orsakerna står att finna i växtvridenheten och juvenilveden i stockarnas 
centrala delar tillsammans med det faktum att det av geometriska skäl endast går att producera 
klent virke ur dessa klena stockar. 
 
Tidigare simuleringsstudier har visat att en alternativ sönderdelningsmetod, trapetssågning, 
har stora utbytesmässiga fördelar jämfört med fyrsågning vid sönderdelning av klent timmer 
med en toppdiameter mellan 10 – 15 cm (Grönlund, 1985, Grönlund 1987). Det beslöts därför 
att testa och demonstrera denna alternativa metod inom ramen för dessa projekt. 
 
2.1 Trapetssågning 
 
Trapetssågning genomförs i sin mest utvecklade form följande processteg: 
 
1. Stockarna genomsågas så att virkesstycken med önskad tjocklek erhålles, se figur1 A.  Ur 

klent timmer sågas endast två virkesstycken. I längdled läggs snitten antingen parallellt 
med stockens längdaxel eller så tillämpar man kurvsågning och lägger snitten parallellt 
med stockens mittlinje. 

2. Efter genomsågning klyvs varje virkesstycke på lågkant, se figur 1 B. 
3. Ena halvan ändvänds (halvan märkt ytsida nedre i figur 1B) och läggs på andra sidan av 

den andra halvan (ytsida övre i figur 1B). 
4. Kurvlinjen i figur 1C fräses. Observera att fräsen lutas i förhållande till de planparallella 

sågade ytorna. 
5. De frästa ytorna påföres lim och limmas ihop. Genom att limma ihop virke från flera 

stockar kan man erhålla breda limmade skivor som är ett idealiskt utgångsmaterial för 
manufakturering av en mängd produkter. Limningsoperationen garanterar att dessa 
produkter kommer att få en mycket god formstabilitet. 

 
Det bör påpekas att det finns flera möjligheter att förenkla den ovan beskrivna processen. Så 
t.ex. medför kurvsågning i första steget att kantfräsningen kan göras längs en rak linje. Det 
finns även andra möjliga modifieringar av processen. Vad som är den optimala 
processutformningen har studerats inom ramen för dessa projekt. 
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Figur 1. Trapetssågningens princip. Pilarna visar hur den ena halvan vänds runt sin breddaxel 

och flyttas. 
 
2.2 Demonstrationsanläggning 
 
Inom ramen för Mål 1-projektet ”Integrerad produktion av solidträprodukter” byggdes en 
demonstrationsanläggning upp på Lernia i Hedensbyn utanför Skellefteå. Denna anläggning 
har använts för provproduktion också inom projektet ”Rationell Limfogsproduktion”. 
 
I jämförelse med grundkonceptet för trapetssågning enligt figur 1 gjordes vissa 
processförenklingar för uppbyggnaden av demonstrationsanläggningen, se figur 2. Strategin 
vid projektering och uppbyggnad av anläggningen var att endast moment som bedömdes som 
tekniskt svåra skulle ingå i anläggningen.  
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Figur 2. Processutformning i demonstrationsanläggning. 
 
Med hänvisning till figur 2 så var processen utformad i följande steg: 
 

1. Klentimmerstockarna genomsågades på ett sågverk så att två virkesstycken från varje 
stock erhölls. Ena virkesstycket från varje stock ändvändes enligt A i figur 2. Virket 
torkades till 8 % fuktkvot i LTU:s försökstork. I en försöksomgång var alla stockar av 
samma längd. Anläggningen var byggd för en stocklängd på 2,5 m. 

 
2. Virkesstyckena klövs på mitten enligt B i figur 2.  
 
3. Första momentet i demonstrationsanläggningen var hyvling av klyvytorna och över- 

resp. undersidan enligt C. 
 

4. De fyra virkesstyckena från en stock lades ihop enligt D i figur 2 så att två bitar, P1 
och P2, med approximativt parallella kanter erhölls.  

 
5. P1 resp P2 matades förbi en kamerautrustning med tillhörande dator som beräknade 

maximal bredd. 
 

6. Ett styrservo positionerade höger resp. vänster fräs i en sidokutterenhet i beräknat läge 
för P1 resp.P2. 

 
7. De sneda ytorna frästes i sidokutterenheten. 

 
8. Varannan bit vändes och lades ihop automatiskt enligt E i figur 2. Observera att 

mellan delbit 1 och delbit 4 lades virke från ett antal stockar upp till en bredd på 1,4 
m.  
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9. 

 
10. Skivorna limmades i en limpress där två skivor med en längd på 2,5 m och bredd på 

av en horisontell bandsåg. 

 
ekniskt svåra i samband med 

projekteringen av anläggningen var: 
 

ter, 

 
 Limpåföring, moment 9 

 Limning i limpress.  
 
Demonstrationsanläggningens layout framgår av figur 3. I figur 4 visas några interiörbilder 
från anlägg gen

ndersida. I hyvel 2 snedfräses kanterna. 

Varje delbit matades förbi en limspridare och bitarna lades ihop till en skiva. 

1,4 m limmades. 
 

11. För tillverkning av limfog limmades skivorna i dubbel tjocklek och klövs därefter i 
mitten med hjälp 

 

• De moment som bedömdes som t

• Uppmätning av virkesstyckenas kontur och snedfräsning av kan
moment 5,  6 och 7 enligt ovan. 

 
• Vändning och ihopläggning av frästa bitar moment 8 

•
 
•

nin . 
 
 
 

Hyvel 1

Hyvel 2

Vändare

Limspridare

Limpress

Kamera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Demonstrationsanläggningen layout. I hyvel 1 hyvlas klyvytor och över- resp. 
u
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Figur 4. Några interiörbilder från demonstrationsanläggningen. 

hastighet 80 m/min vid 
äsning av de sneda kanterna vilket motsvarar en årsproduktion på ca 30000 m3/ år vid 
åskiftsdrift.  

rfarenheterna från de provkörningar som har gjorts har visat att de produktionstekniska 
de till den ingående råvarans egenskaper. Alltför skevt och krokigt 

irke kan förorsaka problem i produktionsanläggningen. Dessutom har bristande rakhet hos 
ta 

ter ända upp till 80 m/min. Provkörningarna har 
ock visat att stockarnas mantelytor är så ojämna att fräsningen av de sneda kanterna måste 

dare än deras tjocklek. 

m 
påföringen fungerade utmärkt även om dysan hölls 

ett fast vertikalt läge.  

en överpressplatta och sidopresstrycke. Pressekvensen startade med 
tt överpressplatten gick ned med reducerat tryck sedan ansattes sidotrycket med reducerat 

a 

n med 

mm. 

 
 
Demonstrationsanläggningen var dimensionerad för en matnings
fr
tv
 
2.3 Driftserfarenheter 
 
E
problemen är starkt relatera
v
den ingående råvaran en negativ inverkan på de färdiga produkternas egenskaper. Hur det
har hanterats framgår av produktavsnittet. 
 
Att hålla ihop 2 delbitar enligt D i figur 2 under matning genom kamera och kantfräsningen 
(Hyvel 2) fungerade väl i matningshastighe
d
göras i två steg. 
 
Vändning och sammanläggning av bitar enligt E i figur 2 fungerade utmärkt så länge som 
delbitarna var bre
 
Limpåföringen gjordes med en dysa som vinklades automatiskt efter vinkeln på den kant so
skulle belimmas. Våra tester visade att lim
i 
 
Limpressen kan pressa 5 m långa och 1,4 m breda skivor upp till en tjocklek på 5 cm. Pressen 
består av hydraulisk driv
a
tryck, överpressplatta fullt tryck och slutligen sidotrycket fullt tryck. Vid de första 
provkörningarna visade det sig att hydrauliken som betjänade överpressplattan inte var 
tillräckligt styv vilket medförde att man fick en förskjutning i höjdled mellan de olika bitarn
i skivan på grund av den kilverkan som de sneda fogarna medför. Överpressplattan 
kompletterades därför med ett mekaniskt stopp som aktiverades innan sidotrycket gick i
fullt tryck. Förskjutningen i höjdled mellan de olika lamellerna i skivorna minskade men 
eliminerades inte helt. I vissa fall uppkom förskjutningar i storleksordningen 0,5 – 1
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2.4 Alternativa processkoncept 
 
Enligt det ursprungliga konceptet positioneras sidofräsarna i Hyvel 2, se figur 3, i rätt läge 

ålls i detta läge under hela fräsningen så att P1 resp. P2 i 
gur 2 får parallella kanter. 

t med att virkesstyckenas över- och undersida har hyvlats i Hyvel 
. Därefter har virkesstyckena skannats i kamerautrustningen och kanterna har frästs i Hyvel 

iskt 

 dvs. inga klyvförluster, man får färre bitar att vända och 
antera och därmed lägre matningshastighet genom limspridarna. Det blir ju också färre 

 

t 
re spänningar i skivorna som utlöses när skivorna klyvs. Därför har i de senare 

sterna ingångsråvaran klyvts före limningen vilket medfört att problemet med bristande 

rät 
d denna förändring eliminerades också risken för att 

mellerna skulle kliva omlott i höjdled vid pressningen. En stor nackdel med att övergå från 

innan virket matas in i fräsen och h
fi
 
I ett alternativt koncept har vi rationaliserat bort mittklyvningen enligt B i figur 2. Efter 
torkning har processen starta
1
2. Vid denna fräsning har vänster sidokutter kontinuerligt förflyttats i sidled så att ett kon
virkesstycke har framställts. Testerna med kontinuerligt rörlig vänster sidokutter har visat att 
detta koncept fungerar tillfredsställande. Det är dock helt nödvändigt att undvika all form av 
slirning vid genommatningen.  
 
Fördelarna med detta alternativa koncept jämfört med det ursprungliga konceptet enligt figur 
2 är att man slipper mittklyvning
h
limfogar vilket innebär att limåtgången minskar. Nackdelarna med det alternativa konceptet är
att kanterna på den färdiga skivan inte blir parallell vilket medför justeringsförluster. En 
annan nackdel kan vara att lamellerna blir för breda i jämförelse med kraven från vissa 
kunder.  
 
En erfarenhet är också att limning av dubbla tjocklekar enligt det ursprungliga koncepte
medför in
te
planhet i stort sett kunnat bemästras.  
 
I och med vi övergick till att limma tunnare material så övergick vi till att fräsa kanterna i 
vinkel mot över- resp. undersidan. Me
la
dubbel till enkel tjocklek är att kapaciteten reduceras.  
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3. PROVPRODUKTION 
 
Under projektets gång har större provproduktioner genomförts vid 5 tillfällen. Däremellan har 
ett antal mindre försök genomförts. I nedanstående sammanställning beskrivs upläggning, 
omfattning och resultat för de två sista provproduktionerna. 
 
3.1 Provproduktion –januari  2004. 
 
Material och metoder 
 

1. Försöksmaterialet bestod av 300 stockar som togs ur en sågklass med 
toppdiameterintervallet 121 – 130 mm. Efter individmärkning skannades stockarna i 
mätstationens mätram och varvid mätdatafilerna sparades. 

 
2. Efter barkning mättes stockarnas växtvridenhet med trakeideffektmetoden, se figur 5 

(Nystöm, 2002). 
 
 
          

   
 
 
Figur 5 Mätning av växtvridenhet på en stocks mantelyta med trakeideffektmetoden. 
 
 

3. Stockarna genomsågades till två plankor med råmåtten 48 mm. 
 

4. Efter sågning sorterades plankorna i två högar (FV1 och FV2)med avseende på 
fibervinkel. FV1 >= -2,8 grader och  FV2< - 2,8 grader. Dessa högar delas sedan upp i 
ytterligare undergrupper med avseende på parametrarna, längd, stocktyp, motvridning 
eller inte motvridning. Hela försöksmaterialet indelat i 6 grupper framgår av figur 6. 
Grupp 1 – 4 hade fibervinkelnivån FV1 och grupp 5 – 6 nivån FV2. Grupp 1 hade 
stocklängden 3, 6 m övriga grupper 2,5 m. Grupp 4 bestod av rotstockar och övriga 
grupper av toppstockar. Grupp 1, 2, 4 och 5 utsattes för motvridning i torken medan 
grupp 3 och 6 torkades utan motvridning.  
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Figur 6. Försöksmaterialets indelning i försöksgrupper. 
 

5. Virket torkades till 8% fuktkvot med eller utan motvridning beroende på 
grupptillhörighet. Virket belastades under torkning och konditionerades inne i torken. 
Virket fick svalna innan belastningen togs bort. Motvridningen åstadkoms genom att 
lägga kilformade underlag på underlagen i torkvagnen. Motvridningen för FV1 
uppgick till 1 grad/m och för FV2 till 3 grader/m. På 2,5 m längd blir således den 
totala motvridningen 2,5 grader respektive 7,5 grader.  

 
6. Försöksvirket processades gruppvis till råskivor med en approximativ tjocklek på 44 

mm och en bredd på 600 - 700 mm. Hälften av försöksvirket mittklövs enlig B i figur 
2 medan den andra hälften processades utan föregående mittklyvning. 

 
7. Efter limning putsades råskivornas bägge sidor och färdiga mått uppmättes. 

 
8. Därefter klövs råskivorna i en horisontell bandsåg så att två 18 mm tjocka 

limfogskivor erhölls. Dessa skivor formaterades efter till måtten 600 x 2200 mm och 
putsades på bägge sidor till 18 mm. 

 
9. Limfogskivornas fuktkvot, skevhet, kupighet och vågighet mättes. Därefter 

konditionerades skivorna till 15% fuktkvot varefter fuktkvot, skevhet, kupighet och 
vågighet mättes på nytt. Slutligen konditionerades skivorna tillbaks till 8% fuktkvot 
åtföljt av ytterligare en mätning av fuktkvot, skevhet, kupighet och vågighet. 

 
 
Resultat - Utbyte 
 
I figur 7 visas utbytet av skivor i förhållande till timret volym beräknat som fast volym under 
bark (m3fub). Vid beräkning av skivornas volym har 100 mm justermån i längdled och 4 mm 
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puts-och klyvmån i tjockleksled tillämpats. Beteckningarna gr1 – gr6 hänvisar till 
gruppnumren i försöksplanen enligt figur 6. Varje grupp omfattar medelvärdet för 12 skivor 
dvs. 6 skivor med mittkluvna lameller och 6 skivor med hela lameller. 
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igur 7.  Utbyte av skivor i förhållande till timrets fastvolym för de 6 olika försöksgrupperna. 
Beteckningen ”Mittklyv” innebär att ingångsråvaran har kluvits på mitten enligt B i 

 
Av figur r ligger på ca 40% (medelvärde för alla skivor 
1,6%).  Grupp 1 (stocklängd 3,6 m) och grupp 4 (rotstockar)uppvisar ett något lägre utbyte 

esultat - Formstabilitet 

figur 8 visas skevheten direkt efter limning och putsning. Skivorna var i detta stadium 44 
m tjocka och skevheten mättes på en längd av 2000 mm och en bredd av 600 mm. Som 

 

 

 
F

figur 2. Beteckningen ”Hela” innebär att mittklyvningen har slopats och ”Alla” är 
medelvärdet av de två föregående. 

7 framgår att utbytet för alla gruppe
4
än de övriga grupperna. Man kan också se att mittklyvning i de flesta fallen orsakar en 
utbytesförlust på några procentenheter (i genomsnitt 2,5 %-enheter). 
 
 
R
 
 
I 
m
framgår av figur 8 är det en markant skillnad mellan fibervinkelklass FV 1 (grupp 1 – 4) och
klass FV 2 (grupp 5 och 6).  En jämförelse mellan grupp 2 och grupp 3 respektive mellan 
grupp 5 och grupp 6 visar att motvridning under torkning haft en viss positiv effekt på 
skevheten. 
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Figur 8.  Skevhet på 44 mm tjocka skivor direkt efter limning och putsning. Skevheten mätt 

på en längd av 2000 mm och en bredd av 600 mm. Gruppnumren korresponderar 
med numreringen enligt försöksplanen i figur 6. 

 
I figur 9 a i klimatkammare av 18 mm 

ocka skivor som kluvits fram från de 44 mm tjocka skivorna (jfr figur 8). Gruppnumren i 
gurerna korresponderar med numreringen enligt försöksplanen i figur 6. För grupp 2 – 5 har 

na. 
 – 

 

 - 12 redovisas resultaten av formstabilitetstestern
tj
fi
hälften av virket mittdelats enligt B i figur 2 dessa skivor har en beteckning ”M” i figurer
Den andra hälften av skivorna som ej mittdelats har beteckningen ”H”. Varje grupp i figur 8
11 utgör ett medelvärde för 5 skivor. I försöket ingår också 5 referensskivor med 
beteckningen ”Ref”. Dessa skivor utgör inköpta skivor från byggvaruhandeln. 
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Figur 9  Uppmätt fuktkvot i försöksskivorna vid start, efter konditionering till målvärdet 15% 

och slutligen efter konditionering till målvärdet 8%. Beteckningen ”M” innebär att 
ingångsråvaran har kluvits på mitten enligt B i figur 2. Beteckningen ”H” innebär att 
mittklyvningen har slopats 

 
 
Av figur 10 framgår att de skivor som tillverkats av virke som kommer från fibervinkelklass 
FV 2 är klart skevare än skivorna från klass FV 1. Det är också uppenbart att referensskivorna 
som tillverkats av trä som kommer från grövre timmer uppvisar klart lägre skevhet än 
föröksskivorna som tillverkats av klentimmer. En jämförelse mellan grupp 2 och grupp 3 
respektive mellan grupp 5 och grupp 6 indikerar att motvridningen under torkning inte har 
haft någon avgörande effekt, i vart fall inte efter två fuktcyklingar. En jämförelse med 
skevheten på de 44 mm tjocka råskivorna i figur 8 tyder på att vid klyvning och fuktcykling 
går en del av motvridningens effekter förlorade.  
 
Om de ingående lamellerna har mittkluvits eller inte (jämförelse mellan ”M” och ”H”) har 
inte påverkat skevheten i någon nämnvärd grad. 
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Figur 10. Skevhet i mm mätt på en längd av 2000 mm och bredd 600 mm. Beteckningen ”M” 

innebär att ingångsråvaran har kluvits på mitten enligt B i figur 2. Beteckningen ”H” 
innebär att mittklyvningen har slopats 

 
 

 
 
Figur 11. Kupning i mm mätt på en bredd 600 mm. Beteckningen ”M” innebär att 

ingångsråvaran har kluvits på mitten enligt B i figur 2. Beteckningen ”H” innebär att 
mittklyvningen har slopats 
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Figur 12. Ytjämnhet i mm mätt på en mätlängd om 200 mm. Beteckningen ”M” innebär att 

ingångsråvaran har kluvits på mitten enligt B i figur 2. Beteckningen ”H” innebär att 
mittklyvningen har slopats 

 
Vid klyvning av de 44 mm tjocka råskivorna i en horisontell bandsåg uppvisade de 
framkluvna skivorna en kraftig kupighet (konkava sidan mot klyvsnittet) så snart som de 
lämnat sågen. Detta tyder på att det fanns inre spänningar i råskivorna som utlöstes av 
klyvoperationen. Den initiala kupigheten framgår av figur 11 som också visar att kupigheten 
ökar när fuktkvoten ökas till 15%. Kupigheten blir sedan ännu större när skivorna 
konditioneras ned till 8% fuktkvot igen. Detta något oväntade beteende har tidigare 
observerats och beskrivits. Dinwoodie, (2000) menar att fenomenet beror på mekanosorption. 
De kupighetsnivåer som redovisas i figur 11 för alla skivor utom referens skivorna är så höga 
att skivorna i praktiken är oanvändbara. 
 
I figur 12 redovisas ytjämnheten. Något överraskande är att ytjämnheten inte skiljer nämnvärt 
mellan skivor som tillverkats av hela lameller (breda) och de som tillverkats av mittkluvna 
lameller(smala). 
 
3.2 Provproduktion – oktober 2004. 
 
Material och metoder 
 
Detta försök var i stora drag upplagd på likartat sätt som det i avsnitt 3.1 beskrivna försöket. 
Följande skillnader i försöksuppläggning bör dock poängteras: 
 
• Den viktigaste skillnaden var att virket klövs till färdig tjocklek inklusive putsmån 

före limningen. Klyvningen gjordes i torrt tillstånd för vissa grupper och som 
råklyvning för vissa grupper, se provplan i figur 13. 

 
• Kantsidorna hyvlades i rät vinkel mot flatsidorna. 
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• Huvudförsökets råmaterial hämtades ur sågklass 121 – 130 mm. Virket sorterades i tre 
fibervinkelklasser som fördelades på 13 grupper enligt figur 13.. Gränsen mellan olika 
fibervinkelklasser valdes så att antalet stockar i varje grupp blev lika. Totalt sågades 
250 stockar ur sågklass 121 – 130 mm som fördelades på 13 grupper inom 
huvudförsöket och 4 grupper i ett sidoförsök. 

 
• Vid limningen lades lamellerna samman på fem olika sätt enligt figur 14.   
 
 

 
 
Figur 13 Försöksplan huvudförsök 
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Figur 14. Olika limningsalternativ 
 
Sidoförsök 
Grupp 14 och grupp 15 lika som grupp 1 respektive 2 med den skillnaden att planken 
kapades till 860 mm längd innan fräsningen och limningen. Dessa korta bitar frästes inte 
koniska. 
 
Grupp 16 och grupp 17 lika som grupp 1 respektive 2 med den skillnaden att virket togs ur 
sågklass 95 – 105 mm. Dessa stockar genomsågades med ett råmått på 40 mm. Före limning 
klövs bitarna (på högkant) för tillverkning av 15 mm limfog. 
 
Grupp 17 och 18. Lika som grupp 1 men skivor limmas av märgbräda (Grupp 17) respektive 
ytbräda (Grupp 18). 
 
 
Resultat - Utbyte 
 
Utbytet av färdig limfog i förhållande till ingångsråvarans fasta volym redovisas i tabell 1. 
Stockarnas volym baseras på uppmätta mått från sågens mätram. Skivornas volym har 
beräknats baserat på uppmätt tjocklek och bredd efter putsning och längd med 1 dm avkap. 
Utbytet för varje grupp utgör medelutbytet för 7 skivor.  
 
Resultaten i tabell 1 kan sammanfattas i följande punkter: 
 
• Medelutbyte för alla grupper = 38,7 % 
• Utbytesdifferens mellan grupper med hela resp. mittdelade lameller = 1,1% 
• Utbyte fibervinkelklass FV1 = 39,1% 
• Utbyte fibervinkelklass FV2 = 37,1% 
• Utbyte fibervinkelklass FV1 = 36,2% 
• Utbytesdifferens mellan motvridet och icke motvridet = 4,3% 
• Utbyte sågklass 95 -105 mm = 41,1% 
• Utbytesdifferens mellan 2,5 m skivor och 3,6 m skivor = 3,3% 
 
Vid analys av utbytessiffrorna bör det påpekas att vid klyvningsoperationen före limningen 
var det svårt att få de bägge bitarna exakt lika tjocka. Det betyder att den färdiga tjockleken 
för varje skiva dimensionerades efter den tunnaste lamellen i varje skiva. I viss mån har 
utbytessiffrorna kompenserats genom att vid beräkning använda tjockleken efter renputsning i 
stället för det fasta börvärdet 18 mm. I detta försök blev den renputsade tjockleken i 
genomsnitt 16,6 mm. Vid det tidigare försöket, beskrivet i avsnitt 3.1, erhölls utan problem 
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två 18 mm skivor efter klyvning i den horisontella bandsågen trots att vi i bägge fallen utgick 
från 48 mm i råmått vid försågningen. Man kan bedöma att våra problem vid klyvningen har 
minskat utbytet med 3 – 4 procentenheter.    
 
 
Tabell 1. Utbyte för de olika försöksgrupperna. FV = Fibervinkelklass. Typ refererar till hur 

lamellerna lagts ihop enligt beteckningar i figur 14. 
 
Grupp FV Längd Klyvn. Motvr. Typ Övrigt Beskrivning utbyte 

1 1 2,5 m Torr Ja I H   Hela lameller 39,7% 
2 1 2,5 m Torr Ja I M   Mittdelade lameller 36,9% 
3 1 2,5 m Torr Ja II H   Hela, likvända lameller 40,1% 
4 1 2,5 m Torr Ja II M   Mittdelade, likvända lameller 38,8% 
5 1 2,5 m Torr Ja III M   Mittdelade med vända delar 39,5% 
6 1 2,5 m Torr Nej I H   Ej motvriden referens 38,5% 
7 1 2,5 m Rå Ja I H   Råkluven referens 34,4% 
8 1 3,6 m Rå Ja I H   Långa skivor 3,6 m 36,4% 
9 1 2,5 m Rå Ja I H Rotstockar Rotstockar 38,4% 
10 2 2,5 m Torr Ja I H   Stor växtvridenhet, motvridet 39,1% 
11 2 2,5 m Torr Nej I H   Stor växtvridenhet 35,1% 
12 3 2,5 m Torr Ja I H   Störst växtvridenhet, motvridet 40,1% 
13 3 2,5 m Torr Nej I H   Störst växtvridenhet 32,2% 
14 1 86 cm Rå Nej I H parallelfräst Korta raka bitar 40,8% 
15 1 86 cm Rå Nej I M parallelfräst Korta raka bitar, mittdelade 43,0% 
16 1 2,5 m Rå Ja I H råmått 40 mm Sågklass 95-105 mm 40,7% 

17 1 2,5 m Rå Ja I M råmått 40 mm
Sågklass 95-105 mm, 
mittdelade 41,4% 

18 1 2,5 m Torr Ja I M märgbrädor märgbrädor 39,7% 
19 1 2,5 m Torr Ja I H ytbrädor ytbrädor 39,7% 

 
 
 
 
Resultat – formstabilitet 
 
I figur 15 visas skivornas skevhet efter limning och putsning mätt på en längd av 2000 mm 
och bredd 600 mm. Av figuren framgår att sortering med avseende på fibervinkel har en 
mycket stor inverkan på den resulterande skevheten. Motvridning under torkning minskar 
också skevheten högst avsevärt, (Ekevad et.al. 2006)   
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Figur 15. Skevhet efter limning och putsning för olika fibervinkelklasser och beroende på om 

virket har motvridits under torkning. Skevheten mätt på 2000 mm längd och 600 
mm bredd. 

 
 
I figur 16 -19 redovisas resultaten från klimatkammarförsöken. Varje grupp utgör ett 
medelvärde av 5 skivor. 
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Figur 16. Fuktkvot för de olika försöksgrupperna vid fuktcykling i klimatkammare. 
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Figur 17. Skevhet för de olika försöksgrupperna. Skevheten mätt på en längd av 2000 mm och 

bredd av 600 mm. 
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Figur 18. Kupighet för de olika försöksgrupperna. Kupigheten mätt på en bredd av 600 mm. 
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Figur 19. Ytjämnhet för de olika försöksgrupperna. Ytjämnheten mätt på en bredd av 200 

mm. 
 
Resultaten från formstabilitetsförsöken i klimatkammare visar att övergången från limning av 
dubbla tjocklekar till limning av enkla tjocklekar i stort sett har eliminerat 
kupningsproblemen, jfr. figur 11 med figur 18.  
 
Vid jämförelse av de olika limningsalternativen enligt figur 14 är det förvånande att Typ I där 
man vänt årsringarna åt olika håll har större kupningstendens än Typ II där årsringarna är 
vända åt samma håll, se figur 18 jämför grupp 1 och 2 med grupp 3 och 4. 
 
Beträffande ytjämnheten, figur 19, kan man inte se några klara tendenser till att grupperna 
med hela (breda) lameller har sämre ytjämnhet än grupperna med mittdelade (smala) lameller. 
Att limningstyp III (grupp 5) har den sämsta ytjämnheten är också något förvånande. 
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4. PRODUKTER 
 
Trapetssågningsprocessen som beskrivits ovan kan utgöra utgångspunkten för tillverkning av 
ett flertal olika produkter och komponenter. Den mest näraliggande produkten är utan tvekan 
limfogskivor. Limfog är också den produkt som undersökts och analyserats mest inom ramen 
för detta projekt.  
 
4.1 Limfog 
 
Tillverkning av limfog med trapetssågningsmetodik innebär att fogarna mellan olika lameller 
kommer att gå snett över limfogsytan. Att processen utgår från klent timmer innebär att en 
stor andel av kvistarna är friska. I figur 20 visas ett exempel på utseendet av två 18 mm 
limfogskivor och i figur 21 och 22 visas exempel på produkter som tillverkats av det 
framställda materialet.   
 

 
 
 
Figur 20. Exempel på tillverkade limfogskivor. 
 
 
 

26 



 

 
 
 
Figur 21. Byrå tillverkad av 30 mm och 18 mm limfog.  
 
 

 
 
Figur 22. Soffbord tillverkat av 30 mm och 18 mm limfog. 
 
 
För att få reda på hur marknaden ser på de estetiska egenskaperna hos den framställda fogen 
har två olika studier genomförts. I den ena studien intervjuades ett antal industriella 
slutförbrukare och i den andra studien intervjuades ett antal slutkonsumenter.  
 
Marknad – estetiska egenskaper 
Intervjuer gjordes med industriella slutförbrukare i Sverige, England Norge och Holland. 
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Vid intervjuerna delades limfogsmarknaden upp i sex kategorier, med tanke på dess olika 
förutsättningar och behov. Följande kategorier ingick i studien: 
  

- Do It Yourself -marknaden (DYI) 
 - Byggelement 
 - Hyllplan 
 - Kistfog 
 - Trappfog 
 - Möbelfog (här ingår även fog till köksinredningar) 
 
Intervjuerna visade att vissa kategorier är mera lämpade än andra för den trapetslimmade 
fogen. Nedan görs en genomgång av dessa kategorier. 
 
I kategorin ”mycket lämpad” ingår DIY, Byggelement och Hyllplan. En grund för denna 
bedömning är att här är tjockleken uteslutande 18 mm, samt att för denna kategori gäller 
oftast stora serier. De intervjuade personerna i dessa kategorier var genomgående mycket 
positiva till limfogens utseende. För Ivarhyllan (IKEA) och dolda sidor i byggelement 
bedömdes till och med rotstocksmaterialet väl uppfylla kvalitetskraven.  
 
Till kategorin ”lämpad” räknas Kistfog och Möbelfog. Vad beträffar kistfogen stämmer 
tjockleken 18 mm  (20 mm oputsat) bra. De repeterande formaten och att man kan kombinera 
sidor och gavlar, bör vara en fördel. Vad som däremot kan begränsa marknaden är att trenden 
är att man för närvarande minskar helträanvändandet till förmån för spånskiva och MDF. 
 
Möbelfabriker och kökstillverkare är naturligtvis också en intressant målgrupp för denna 
produkt när trend för allmoge kommer tillbaka. På grund av sina hela runda kvistar bör denna 
skiva kunna ta marknadsandelar från den konventionella möbellimfogen. Många små 
möbeltillverkare köper redan idag storformat som man själv manufakturerar. Här vinner man 
samma fördelar som med DYI. Större producenter önskar oftast köpa sin fog kantbearbetad 
och då innebär det ju att man först måste såga upp fogen på ett effektivt sätt. 
 
Som kategori ”mindre lämpad” återstår då bara trappfog. Bakom vår bedömning här ligger 
det faktum att man använder längder över 4 meter till vagnstycken, samt att de tjocklekar som 
är mest gångbara (30 och 40 mm) blir mera komplicerade att framställa enligt denna metod. 
Utseendemässigt skulle det utan tvekan fungera. 
 
Sammanfattningsvis finns här, enligt vår bedömning, en stor möjlig marknad för 
trapetslimmad fog. Vad som framkommit är att de potentiella kunderna menar att det krävs 
ytterligare tester och försök från producentens sida, för att man ska våga satsa på produkten.  
 
Studien av slutkonsumenternas attityder till trapetsfogens utseende visar att denna fog har i 
vart fall inte sämre estetiska egenskaper än limfog som tillverkats på konventionellt sätt.  
 
Interjuver med ett antal limfogtillverkare har gett vid handen att den utseendemässiga 
kvaliteten på den producerade limfogen är tillräckligt bra för de flesta applikationer trots att 
ingen som helst utseendesortering av de ingående lamellerna har gjorts. 
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4.2  Reglar 
 
Formstabiliteten hos reglar tillverkade på konventionellt sätt och reglar kluvna ur limmade 
skivor har undersökts. Vid tillverkningen så limmades vänster planka från varje stock först till 
skivor sedan klövs reglarna fram från skivorna. Från höger planka tillverkades en regel direkt  
på konventionellt sätt. Reglarna hyvlades sedan till tvärsnittsdimensionerna 30 x 70 mm 
respektive 44 x 70 mm. Skevhet, kantkrok och flatböj mättes på en längd av 2 m vid 8% 
fuktkvot därefter lades reglarna i en klimatkammare med ett klimat motsvarande 15% 
fuktkvot. Skevhet, kantkrok och flatböj mättes sedan vid 15% fuktkvot och efter 
nedkonditionering till ca. 7% fuktkvot. Resultatet av dessa mätningar framgår av figur 23 – 
25. 
 
Av figurerna 23 – 25 framgår att det inte blev så storskillnad mellan limmade och 
originalsågade reglar. Det finns en tendens att de limmade reglarna är något mindre skeva och 
har en mindre flatböj än de originalsågade reglarna. 
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Figur 23. Skevhet hos reglar jämfört med krav enligt SS 23 27 16 och Chalmers  krav på 
konstruktionsvirke på en längd av 2m (Johansson, et al. 1994). R 38 = orginalsågad regel 30 x 
70 mm, R 50= orginalsågad regel 44 x 70 mm. L 38 = Limmad regel. 30 x 70 mm, L 50= 
Limmad regel. 44 x 70 mm. Start = Fuktkvot 9%; Fuktig == Fuktkvot 15%;  Torr = Fuktkvot 
7%. 
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Kantkrok reglar
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Figur 24. Kantkrok hos reglar jämfört med krav enligt SS 23 27 16 och Chalmers krav på 
konstruktionsvirke på en längd av 2m (Johansson, et al. 1994). R 38 = orginalsågad regel 30 x 
70 mm, R 50= orginalsågad regel 44 x 70 mm. L 38 = Limmad regel. 30 x 70 mm, L 50= 
Limmad regel. 44 x 70 mm. Start = Fuktkvot 9%; Fuktig == Fuktkvot 15%;  Torr = Fuktkvot 
7%. 
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Figur 25. Flatböj hos reglar jämfört med krav enligt SS 23 27 16 och Chalmers krav på 
konstruktionsvirke på en längd av 2m (Johansson, et al. 1994). R 38 = orginalsågad regel 30 x 
70 mm, R 50= orginalsågad regel 44 x 70 mm. L 38 = Limmad regel. 30 x 70 mm, L 50= 
Limmad regel. 44 x 70 mm. Start = Fuktkvot 9%; Fuktig == Fuktkvot 15%;  Torr = Fuktkvot 
7%. 
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4.3. Väggelement 
 
Väggelement uppbyggda av fem skikt enligt figur 26 har tillverkats. Elementens ytter- och 
mellanskikt bestod av trapetsågade limfogskivor som limmades ihop med tvärgående brädor 
med ett centrumavstånd av 350 mm enligt figur 26. Totalt tillverkades 9 väggelement. 
 

 
Figur 26. Fem-skikts väggelement 
 
Väggelementens styrka och styvhet provades i trepunktsböjning av SP-Trätek. Uppmätt 
brottspänning 24,8 MPa (S = 1,9 MPa). Styvhet 6710 MPa (S = 313 MPa). De uppmätta 
värdena är helt i paritet med liknande element som inte tillverkats av trapetssågade skivor.  
 
4.4 Fasadsystem 
 
En analys av möjligheterna att använda limfogskivorna till fasadsystem har genomförts. 
Nedan redovisas en del tankar och idéer från denna analys. 
 
Fasadsystemets primära uppgift är att skydda underliggande väggkonstruktion från regn, sol 
och vind. Slagregn mot fasadytan innebär att vatten tränger in i fasadens springor och 
sprickor. För att undvika stående vatten kan t.ex. uppåtvända ytor lutas och ändträytor 
skyddas. Fasadytor utsätts ofta även för temperaturförändringar. Kraftig uttorkning orsakar 
sprickbildningar, krympning och formförändringar som kan resultera i springor mellan 
brädorna. Allt detta måste beaktas vid utformningen av ett fasadsystem. 
 
Med trapetsskivor och trapetsreglar kan ett fasadsystem byggas upp. Olika typer av 
infästningar och detaljer framgår av figurerna 27 - 29 nedan. 
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Figur 27.  Ribb/skivsystem. Vänster = horisontell fog; Höger = Vertikal fog. 
 
 

  
 
 
Figur 28. Skivpanel med dold infästning. 
 
 

32 



 

   
 
Figur 29. Skivpanel omlottlagd. 
 
De olika utföringsformerna på fasadsystem har inte provats praktiskt. Det står dock klart att 
limfogskivorna ger stora möjligheter till utveckling av nya effektiva fasadsystem. Ett krav är 
dock att skivorna limmas med ett lim som tål de påfrestningar som uppkommer vid 
utomhusexponering.   
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5. INDUSTRIELL ANLÄGGNING - EKONOMI 
 
Utifrån vunna erfarenheter från provproduktionen utarbetades 4 olika layoutförslag för en 
industriell anläggning. Dessa förslag redovisas i bilaga 1. 
 
I en dialog med limfogtillverkaren Brännberg Trä och maskintillverkarna Forslunds Maskin 
AB, Stenlund Maskiner AB och L-A Maskin har vi så gått vidare med två av de ursprungliga 
förslagen. Dessa förslag redovisas i sin helhet i bilaga 2 och bilaga 3.  
 
Manufakturering alternativ 1 – 2, beskriven i bilaga 2 
 
Ingående råvara till manufaktureringsanläggningen är torkat okantat virke med en tjocklek 
lika med eftersträvad limfogtjocklek + hyvel och putsmån. Virket kommer i strölagda paket 
där bitarna ligger skavföttes. 
 
Följande huvudmoment ingår i alternativ 1 – 2: 
 

1. Hyvling av över- och undersida samt grov bearbetning av kantsidorna (i rät vinkel mot 
de plana ytorna). 

 
2. Klyvning i de fall lamellerna är för breda. 

 
3. Finhyvling av ena kantsidan. 

 
4. Byte av matningsriktning. 

 
5. Finhyvling av andra kantsidan. 

 
6. Ändvändning av varannan lamell. 

 
7. Limpåföring 

 
8. Limning i tvärmatad kontinuerlig HF-limpress. 

 
9. Formatering 

 
10. Putsning 

 
11. Paketering. 

 
Kommentar. 
Finbearbetningen av kantsidorna görs i två steg i två olika maskiner. I bägge maskinerna är 
kuttrarna fast positionerade under bearbetningen av en lamell. Vid grovbearbetningen i hyvel 
1 förflyttas dock vänster sidokutter under genommatningen. För alla tre hyvlarna styrs 
kuttrarnas position av individuellt uppmätt form för varje lamell. 
 
Det har med detta alternativ framförts farhågor att de koniska lamellerna kan addera mera 
bredd på den ena sidan av limfogskivan vilket så småningom skulle medföra att vid 
uppbyggnad av den kontinuerliga limfogskivan i den tvärmatade pressen limfogarna skulle 
börja gå väldigt snett över skivan och att presstrycket skulle förloras på ena sidan. Detta 
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presumtiva problem bör kunna bemästras av processtyrsystemet med hjälp av de kameramätta 
lamelldimensionerna. 
 
Manufakturering alternativ 3, beskriven i bilaga 3 
   
Följande huvudmoment ingår i alternativ 1 – 2: 
 

1. Hyvling av över- och undersida samt grovbearbetning av kantsidorna (i rät vinkel mot 
de plana ytorna). 

 
2. Klyvning i de fall lamellerna är för breda. 

 
3. Finhyvling av ena kantsidan. 

 
4. Ändvändning av varannan lamell. 

 
5. Limpåföring. 

 
6. Limning av två koniska lameller så att ett virkesstycke med approximativt parallella 

kanter erhålls. 
 

7. Finhyvling av bägge kanter på de limmade virket så att ett virkestycke med absolut 
parallella kanter erhålls. 

 
8. Limpåföring 

 
9. Limning i tvärmatad kontinuerlig HF-limpress. 

 
10. Formatering 

 
11. Putsning 

 
12. Paketering. 

 
Kommentar 
Med detta produktionskoncept elimineras den i alternativ 1 – 2 befarade risken att limfogarna 
skall börja gå alltför snett över skivan i den tvärmatade pressen eftersom man i detta fall 
kommer att mata in lameller med absolut raka kanter. I jamförelse med alternativ 1 – 2 kräver 
dock alternativ 3 en extra limpress och kommer dessutom att medföra ett något lägre utbyte. 
 
 
I dialog med limfogtillverkare och maskinleverantörer har en kostnadskalkyl genomförts. En 
grundkalkyl för en produktion av 25000 m3/år redovisas i tabell 2. Enligt denna kalkyl skulle 
resultat bli drygt 13 milj kr/år med en omsättning på 95 milj. kr. Antalet årsverken uppgår till 
36. Naturligtvis är denna typ av kalkyl behäftad med relativt stora osäkerheter. Inte minst det 
senaste året har priserna på råvarumarknaden och färdigvarumarknaden förändrats relativt 
kraftigt. För att få en bild av hur olika parametrar påverkar resultatet så har en 
känslighetsanalys genomförts. Denna analys redovisas i Tabell 3.  
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Som framgår av tabell 3 har produktionsvolym, råvarupris och limfogpris stor inverkan på 
resultatet medan bemanning och investering inverkar i mindre grad. Grundkalkylen har 
medvetet hållits på en relativt konservativ nivå eftersom det är lätt att förbise vissa kostnader 
och överdriva kapaciteter vid denna typ av kalkyler. Ett exempel på denna konservatism är 
limfogspriset som i grundkalkylen är satt till 3600 kr/m3.  
 
Tabell 2. Grundkalkyl för en årsproduktion på 25 000 m3 limfog. 
 

  
Kostnader/Intäkter i 
kkr 

Volym färdig fog (m3) 25000   
Utbyte från stock (%) 0,35   
Råvarupris kr/m3fub 630   
Total råvarukostnad   45000 
Antal operatörer (manår) 32   
Lönekostnad för operatör 
(kr/manår) 360000   
Antal ledningspersonal (manår) 4   
Lönekostnad ledning. (kr/manår) 500000   
Total lönekostnad   13520 
Driftkostnad   11520 
Investeringskostnad (kr) 40000000   
Kapitalkostnad (5år och 15%)   11933 
      
Total kostnad   81973 
      
Pris i kr/m3 limfog 3600   
Intäkt limfog   90000 
Flispris kr/m3 300   
Intäkt flis   5357 
Total intäkt kr   95357 
      
RESULTAT   13384 
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Tabell 3. Känslighetsanalys 
 
Parameterförändring Resultatförändring kkr 
Råvarupris +/- 100 kr/m3fub 7143 
Limfogpris +/- 400 kr/m3 10000 
Produktionsvolym +/- 5000 m3 10000 
Utbyte +/- 5% 5000 
Bemanning +/- i man per linje och 
skift 2880 
Investering +/- 10 miljoner 2983 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Projekten ”Integrerad produktion av solidträprodukter” och ”Rationell limfogproduktion” har 
på ett tydligt sätt visat på den stora potential som finns när man i ett steg går från råvara till 
slutprodukten limfog. Projektet har visat att det är möjligt att i det närmaste fördubbla 
utbytet vid tillverkning av limfog ur klentimmer jämfört med befintlig konventionell teknik. 
Detta är det absolut viktigaste resultatet från dessa projekt.  
 
Tekniken för att tillverka limfog enligt trapetssågningskonceptet är obeprövad och till vissa 
delar mera komplicerad jämfört med konventionell teknik. Vi har inom ramen dessa projekt 
gjort vissa tekniska förenklingar för att uppnå högsta möjliga driftsäkerhet. Dessa 
förenklingar har dock påverkat produktionskapaciteten i negativ riktning. Med de gjorda 
förenklingarna av processen och med de erfarenheter vi fått från provproduktionen i 
demonstrationsanläggningen  är vi nu tämligen säkra på att den tekniska tillförlitligheten 
kommer att bli tillfredställande. 
 
Produktegenskaperna har testats både beträffande formstabilitet och estetiska egenskaper. För 
att klara kraven på formstabilitet har det visat sig att man bör mäta och sortera det ingående 
timret med avseende på växtvridenhet samt torka virket med motskevning. Med dessa 
åtgärder kan man bemästra klentimrets speciella egenskaper. Vad beträffar de estetiska 
egenskaperna så har intervjuer med industriella slutförbrukare, limfogtillverkare och 
slutkonsumenter visat att skivornas estetiska egenskaper är mycket tillfredsställande utan att 
någon speciell utsortering har vidtagits. 
 
De ekonomiska analyserna av processen är mycket positiva. Trots detta har inte någon 
industriell produktion enligt trapetskonceptet kommit igång. En orsak till detta är att vi i 
början av projektet framförallt förde en dialog med etablerade limfogtillverkare, dvs. 
människor som kan limfogbranschen. Dessa personer visade stort intresse för våra tankar, 
koncept och våra resultat, eftersom samtliga hävdade att något radikalt måste göras för att 
denna hårt pressade bransch skulle överleva i Sverige. Man insåg dock samtidigt att konceptet 
innebär relativt stora investeringar och stor produktion. Eftersom limfogtillverkarna inte sitter 
på någon råvarubas menade man att för att kunna förverkliga hela konceptet måste något 
företag med en stark råvarubas engageras i projektet. I vår region är det SCA, Setra/Sveaskog 
och Norra Skogsägarna som är aktuella. 
 
Vi har presenterat projektet för dessa företag. Alla har visat ett intresse för projektet. Av dessa 
företag har ett av företagen långt gångna planer på att starta tillverkning av limfog enligt 
grundidéerna i vårt projekt. 
 
Resultaten från projektet har visat att integrerad förädling av regionens skogsresurser till 
limfog och andra produkter baserat på tankar och idéer från Mål 1 projektet ”Rationell 
limfogsproduktion” har stor potential att ge ordentlig tillväxt bland regions träindustri. 
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Processbeskrivning av limfoganläggning  

 
 
Förutsättningar 
 
25000 m3 färdig limfog skall tillverkas per år. Beräkningarna bygger på att limfogen har en 
färdig tjocklek på 18 mm. (Anläggningen kan naturligtvis tillverka även andra tjocklekar). 
 
Den färdiga fogen levereras i format enligt kundönskemål, med putsade ytor, paketerat och 
inplastat på pallar. 
 
Den ingående råvaran består av klentimmer med en toppdiameter mellan 10 – 15 cm. Timret 
beställs i fixa längder från skogen. Nedanstående kapacitetsberäkningar utgår från en 
timmerlängd på 3,5 m och med en medeldiameter på 12,5 cm. 
 
 
Sågning  
 
Timret sorteras med avseende på toppdiameter, fibervinkel och ev. kvalitet. För detta krävs en 
investering i en fibervinkelmätare och mjukvaran ”Kvalitet-online”. 
 
Timret genomsågas till en färdig tjocklek som inrymmer färdig fogtjocklek + torkmån + 
hyvelmån + putsmån. För 18 mm:s fog blir råmåttet ca 23 mm. 
 
(Om sågen har ett kantverk som kan kanta koniska brädor bör en grovkantning utföras här 
eftersom det förbättrar fyllnadsgraden i torkpaketet). 
 
Före ströläggningen så ändvänds varannan bit så att virket kommer att ligga skavföttes i 
torkpaketen. 
  
Virket torkas till önskad slutfuktkvot (8 – 10%). Torkningen skall ske under belastning helst 
också med en lämplig motskevning.  
 
Virket levereras till manufaktureringsanläggningen i strölagda paket. 
 
25000 m3 färdig limfog motsvarar ca. 1275000 stockar. Med en stocklängd på 3,5 m, 
stocklucka på 1 m och en verkningsgrad på 75% blir den erforderliga matningshastigheten ca 
70 m/min. Det betyder att en klentimmersåg typ HEW-Saw klarar detta på ett skift. 
 
 
Manufakturering alternativ 1 
 
Numrering i nedanstående beskrivning hänvisar till alternativ 1. 
 

1. Anläggningen inleds med en transportör där 4 strölagda paket kan buffras. 
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2. Vacuumplock som lyfter av ett lager i taget. (Om virke inte kan levereras skavföttes 
från sågen ändvänds vartannat skikt och bitarna från ett ändvänt och ett icke ändvänt 
skikt taktas ned på inmatningstransportören). 

 
3. Utrustning för avströning och ströhantering. 

 
4. Inmatningstransportör. Här kan man överväga om man skall bygga in en möjlighet att 

sortera ut uppenbart dåliga bitar. Operatören övervakar att bitarna kommer med 
vankantssidan uppåt och ombesörjer en eventuell utsortering. 

 
5. Längsgående bandtransportör med en landsida till höger i matningsriktningen. 

Överliggande matarhjul före och efter kameran samt vid hyvelinmatningen.  
 

6. Laser och kamera som mäter upp brädämnets profil. Utifrån uppmätt profil så styrs 
positioneringen av sidokuttrarna i hyvel 1. 

 
7. Hyvel 1 bestående av följande enheter: matarverk, underkutter överkutter, 

sidokutterenhet, stavkutter, matarverk. Virket hyvlas lätt på över- resp. undersidan 
framförallt för att få bort en stor del av kupigheten. Sidokuttrarna gör en grovkantning 
av virket baserat på kameramätningen. Virket styrs mot ett land på höger sida och 
höger sidokutter positioneras i beräknat läge. Vänster sidokutter följer med virkets 
avsmalning under genommatningen. Bägge sidokuttrarna positioneras med hjälp av 
varsitt hydraulservo. I stavkutterenheten placeras en klinga som kan skjutas upp och 
klyva de bitar som överstiger högsta tillåtna lamellbredd. 

 
8. Buffert för att kunna mata en och en bräda genom hyvel 2 (färdighyvling av kanter). 

 
9. Längsgående bandtransportör med en landsida till höger i matningsriktningen. 

Överliggande matarhjul före och efter kameran samt vid hyvelinmatningen.  
 

10. Laser och kamera som mäter upp brädämnets profil. Utifrån uppmätt profil så styrs 
positioneringen av sidokuttrarna i hyvel 2. 

 
11. Hyvel 2 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på utmatningssidan. I 

denna hyvel görs en finbearbetning av två servopositionerade sidokuttrar. Virket styrs 
mot ett land på höger sida och höger sidokutter positioneras i önskat läge medan 
vänster sidokutter följer med avsmalningen. Kuttrarna position styrs utifrån 
kameraenhetens uppmätning. 

 
12. Tvärmatningsbord där bitarna kan vändas baserat på en manuell kvalitetsavsyning. 

(Här kan man också diskutera om man skall bygga in en möjlighet att sortera ut 
uppenbart dåliga bitar). 

 
13. Längsgående bandtransportör med en enstycksmatare i intagsänden. 

 
14. Limspridare bestående av en vertikal vals. 

 
15. Inmatningsbord till limpress. 
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16. Tvärmatad limpress som limmar ett ändlöst skikt av limfog. Intagsänden består av en 
1 m bred HF- del. Virket fogas till den framförvarande kakan i 1 m breda satser. 
Därefter matas hela kakan fram 1 m. Bakom HF-delen består pressen av en 
överpressplatta som ombesörjer erforderligt mothåll. 

 
17. Formatsåg som delar upp skivorna i önskade bredder. 

 
18. Längsgående bandtransportör. 

 
19. Tvärmatad formatsåg som delar upp skivorna i önskade längder. 

 
20. Längsgående bandtransportör 

 
21. Bredbandputs som putsar skivornas över- resp. undersida, 3 band på över resp. 

undersidan.  
 

22. Paketeringsutrustning. 
 
Bemanning för manufaktureringsalternativ 1 och 4 är satt till 6 man per linje och skift.  
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Manufakturering alternativ 2 
 
Numrering i nedanstående beskrivning hänvisar till alternativ 2. 
 

1. Anläggningen inleds med en transportör där 4 strölagda paket kan buffras. 
 

2. Vacuumplock som lyfter av ett lager i taget. (Om virke inte kan levereras skavföttes 
från sågen ändvänds vartannat skikt och bitarna från ett ändvänt och ett icke ändvänt 
skikt taktas ned på inmatningstransportören). 

 
3. Utrustning för avströning och ströhantering. 

 
4. Inmatningstransportör. Här kan man överväga om man skall bygga in en möjlighet att 

sortera ut uppenbart dåliga bitar. Operatören övervakar att bitarna kommer med 
vankantssidan uppåt och ombesörjer en eventuell utsortering. 

 
5. Längsgående bandtransportör med en landsida till höger i matningsriktningen. 

Överliggande matarhjul före och efter kameran samt vid hyvelinmatningen.  
 

6. Laser och kamera som mäter upp brädämnets profil. Utifrån uppmätt profil så styrs 
positioneringen av sidokuttrarna i hyvel 1. 

 
7. Hyvel 1 bestående av följande enheter: matarverk, underkutter överkutter, 

sidokutterenhet, stavkutter, matarverk. Virket hyvlas lätt på över- resp. undersidan 
framförallt för att få bort en stor del av kupigheten. Sidokuttrarna gör en grovkantning 
av virket baserat på kamera-uppmätningen. Virket styrs mot ett land på höger sida och 
höger sidokutter positioneras i beräknat läge. Vänster sidokutter följer med virkets 
avsmalning under genommatningen. Bägge sidokuttrarna positioneras med hjälp av 
varsitt hydraulservo. I stavkutterenheten placeras en klinga som kan skjutas upp och 
klyva de bitar som överstiger högsta tillåtna lamellbredd. 

 
8. Buffert för att kunna mata en och en bräda genom hyvel 2 (färdighyvling av kanter). 

 
9. Längsgående bandtransportör med en landsida till höger i matningsriktningen. 

Överliggande matarhjul före och efter kameran samt vid hyvelinmatningen.  
 

10. Laser och kamera som mäter upp brädämnets profil. Utifrån uppmätt profil så styrs 
positioneringen av sidokuttrarna i hyvel 2 och hyvel 3. 

 
11. Hyvel 2 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på utmatningssidan. I 

denna hyvel görs en finbearbetning av höger sida med en servopositionerade 
sidokutter. Virket styrs mot ett land på höger sida och höger sidokutter positioneras i 
önskat läge. Kutterns position styrs utifrån kameraenhetens uppmätning. 

 
12. Utmatningstransportör 

 
13. Tvärmatningsbord. 

 
14. Inmatningstransportör till hyvel 3. 
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15. Hyvel 3 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på utmatningssidan. I 
denna hyvel görs en finbearbetning av höger sida med en servopositionerade 
sidokutter. Virket styrs mot ett land på höger sida och höger sidokutter positioneras i 
önskat läge. Kutterns position styrs utifrån kameraenhetens uppmätning. 

 
16. Utmatningstransportör 

 
17. Tvärmatningsbord där bitarna kan vändas baserat på en manuell kvalitetsavsyning. 

(Här kan man också diskutera om man skall bygga in en möjlighet att sortera ut 
uppenbart dåliga bitar). 

 
18. Längsgående bandtransportör med en enstycksmatare i intagsänden. 

 
19. Limspridare bestående av en vertikal vals. 

 
20. Tvärmatat inmatningsbord till limpress. 

 
21. Längsmatat inmatningsbord till limpress. 

 
22. Satsmatad limpress som limmar en skiva 1,4 x 4 m limfog.  

 
23. Utmatning limpress. 

 
24. Formatsåg som delar upp skivorna i önskade bredder. Breddspill återförs till pos 8 för 

ny avsyning och kantbearbetning. 
 

25. Längsgående bandtransportör. 
 

26. Tvärmatad formatsåg som delar upp skivorna i önskade längder. 
 

27. Inmatningstransportör till bredbandputs. 
 

28. Bredbandputs som putsar skivornas över- resp. undersida, 3 band på över resp. 
undersidan.  

 
29. Paketeringsutrustning. 

 
 
Bemanning för manufaktureringsalternativ 2 är satt till 6 man per linje och skift.  
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Manufakturering alternativ 3 
 
Numrering i nedanstående beskrivning hänvisar till alternativ 3. 
 

1. Anläggningen inleds med en transportör där 4 strölagda paket kan buffras. 
 

2. Vacuumplock som lyfter av ett lager i taget. (Om virke inte kan levereras skavföttes 
från sågen ändvänds vartannat skikt och bitarna från ett ändvänt och ett icke ändvänt 
skikt taktas ned på inmatningstransportören). 

 
3. Utrustning för avströning och ströhantering. 

 
4. Inmatningstransportör. Här kan man överväga om man skall bygga in en möjlighet att 

sortera ut uppenbart dåliga bitar. Operatören övervakar att bitarna kommer med 
vankantssidan uppåt och ombesörjer en eventuell utsortering. 

 
5. Längsgående bandtransportör med en landsida till höger i matningsriktningen. 

Överliggande matarhjul före och efter kameran samt vid hyvelinmatningen.  
 

6. Laser och kamera som mäter upp brädämnets profil. Utifrån uppmätt profil så styrs 
positioneringen av sidokuttrarna i hyvel 1. 

 
7. Hyvel 1 bestående av följande enheter: matarverk, underkutter överkutter, 

sidokutterenhet, stavkutter, matarverk. Virket hyvlas lätt på över- resp. undersidan 
framförallt för att få bort en stor del av kupigheten. Sidokuttrarna gör en grovkantning 
av virket baserat på kamera-uppmätningen. Virket styrs mot ett land på höger sida och 
höger sidokutter positioneras i beräknat läge. Vänster sidokutter följer med virkets 
avsmalning under genommatningen. Bägge sidokuttrarna positioneras med hjälp av 
varsitt hydraulservo. I stavkutterenheten placeras en klinga som kan skjutas upp och 
klyva de bitar som överstiger högsta tillåtna lamellbredd. 

 
8. Buffert för att kunna mata en och en bräda genom hyvel 2 (färdighyvling av kanter). 

 
9. Längsgående bandtransportör med en landsida till höger i matningsriktningen. 

Överliggande matarhjul före och efter kameran samt vid hyvelinmatningen.  
 

10. Laser och kamera som mäter upp brädämnets profil. Utifrån uppmätt profil så styrs 
positioneringen av sidokuttern i hyvel 2. 

 
11. Hyvel 2 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på utmatningssidan. I 

denna hyvel görs en finbearbetning av höger sida med en servopositionerade 
sidokutter. Virket styrs mot ett land på höger sida och höger sidokutter positioneras i 
önskat läge. Kutterns position styrs utifrån kameraenhetens uppmätning. 

 
12. Utmatningstransportör 

 
13. Tvärmatningsbord. Här vänds varannan bit runt längdaxeln så att de hyvlade kanterna 

kommer mot varandra. 
 

14. Inmatningstransportör till limspridare. 

49 



 

 
15. Limspridare bestående av en vertikal vals kanten på varannan lamell påförs lim så att 

bitarna kan limmas ihop två och två. 
 

16. Tvärmatat inmatningsbord till limpress. 
 

17. Längsmatat inmatningsbord till limpress. 
 

18. Satsmatad limpress som limmar en skiva 1,4 x 4 m limfog.  
 

19. Utmatning limpress 
 

20. Längsgående bandtransportör med en landsida till höger i matningsriktningen. 
Överliggande matarhjul före och efter kameran samt vid hyvelinmatningen.  

 
21. Laser och kamera som mäter upp brädämnets profil. Utifrån uppmätt profil så styrs 

positioneringen av sidokuttrarna i hyvel 3. 
 

22. Hyvel 3 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på utmatningssidan. I 
denna hyvel görs en finbearbetning med två servopositionerade sidokuttrar av höger 
och vänster sida så att man erhåller ett virkesstycke med parallella kanter. Virket styrs 
mot ett land på höger sida. Kuttrarnas position styrs utifrån kameraenhetens 
uppmätning. 

 
23. Tvärmatningsbord där bitarna kan vändas baserat på en manuell kvalitetsavsyning. 

(Här kan man också diskutera om man skall bygga in en möjlighet att sortera ut 
uppenbart dåliga bitar). 

 
24. Längsgående bandtransportör med en enstycksmatare i intagsänden. 

 
25. Limspridare bestående av en vertikal vals. 

 
26. Inmatningsbord till limpress. 

 
27. Tvärmatad limpress som limmar ett ändlöst skikt av limfog. Intagsänden består av en 

1 m bred HF- del. Virket fogas till den framförvarande kakan i 1 m breda satser. 
Därefter matas hela kakan fram 1 m. Bakom HF-delen består pressen av en 
överpressplatta som ombesörjer erforderligt mothåll. 

 
28. Formatsåg som delar upp skivorna i önskade bredder. 

 
29. Längsgående bandtransportör. 

 
30. Tvärmatad formatsåg som delar upp skivorna i önskade längder. 

 
31. Längsgående bandtransportör 

 
32. Bredbandputs som putsar skivornas över- resp. undersida, 3 band på över resp. 

undersidan.  
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33. Paketeringsutrustning. 
 
Bemanning för manufaktureringsalternativ 3 är satt till 7 man per linje och skift.  
 
 
Manufakturering alternativ 4 
 
Detta alternativ är layoutmässigt lika som alternativ 1 men bräderna/lamellerna fräses med 
parallella kanter i stället för koniska. 
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Kapacitetsbehov 
 
Det står helt klart att en linje enligt ovanstående beskrivningar inte klarar att producera 25000 
m3 limfog ens i tvåskiftsdrift. Nedanstående beräkningar bygger på att två linjer körs i 
tvåskiftsdrift. 
 
Förutsättningar: 
Medellängd ingående material = 3,5 m 
Medellamellbredd = 78 mm 
Verkningsgrad = 75 % 
Antal arbetsdagar per år = 230 
Antal linjer = 2 
Antal skift per linje = 2 
Lucka mellan virkesbitar i längsled = 1 m 
 
Detta ger en erforderlig matningshastighet genom hyvlarna och limspridaren på 69 m/min. 
Detta motsvarar ca 15 bitar/min. 
 
Matning genom tvärmatad  limpress 1,2 m/min vilket motsvarar en takttid för HF-pressen på 
50 sek. 
 
I alternativ 2 och 3 med en längsmatad satspress blir cykeltiden 1,12 min vilket är på gränsen 
för vad som kan klaras. 
 
Kommentarer: 
Hyvel 2 kommer med stor sannolikhet att bli flaskhalsen med dessa upplägg. Hur 
hyvlingskvaliteten beror av matningshastigheten bör undersökas. 
 
Ett sätt att lösa detta är att göra finhyvlingen i två steg där man först tar höger sida så att 
virket ligger mot ett land vid genommatningen. I nästa maskin hyvlas vänster kant under det 
att vänster sida ligger mot ett fast land enligt alternativ 2 och 3. Att ta finhyvlingen i två steg 
är naturligtvis även möjligt för alternativ 2 och 4. 
 
Med en putsbredd på 1 m blir erforderlig matningshastighet genom bredbandputsen 4,2 
m/min. Det betyder att en bredbandputs skulle kunna betjäna bägge linjerna. 
 
 
Utbyteskalkyl 
 
I beräkningarna har utbytet för alternativ 1 satts till 35% av den ingående råvarans 
fastvolym(M3f). Detta värde bygger på resultatet av våra provsågningar där vi i många fall 
legat på ca. 40%. 
 
I förhållande till alternativ 2 – 4 vissa justeringsspill (spill på grund av brädornas avsmalning) 
och formatspill (spill på grund av att skivornas bredd inte harmonierar med de önskade 
färdigbredderna). I tabell 1 redovisas justeringsspill och formatspill för olika alternativ i 
procent av stockvolymen. Beräkningarna bygger på inskannade brädor från våra 
provsågningar. 
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Tabell 1. Justeringsspill och formatspill för olika alternativ. Spillet angivet i utbytes-% 
utgående från att utbytet är 35% för alternativ 1. 
 
 Minbredd Medelbredd Justerspill   
En 2,5 m lång bräda i taget 82,3 91,7 3,6  
Proportionerat till en 3,5 m lång 
bräda  82,3 94,9 4,6  
     

 Minbredd Diff Justerspill 
Juster+formatspill 1400  

mm 
Två brädor i par ytbrädor  141,8 14,6 1,8 3,6 
Två brädor i par märgbrädor 212 11,1 0,9 3,6 
Två brädor i par yt + märgbräda 179,8 7,5 0,7 3,0 
     
 Medelbredd Abs diff Justerspill Juster+formatspill 
1000 mm skivor yt + märgbrädor 1065,8 37,1 0,6 2,2 
1000 mm skivor ytbrädor 1058,3 39,6 0,7 1,9 
1000 mm skivor märgbrädor 1074,9 27,2 0,4 2,4 
     
     
1400 mm skivor yt + märgbrädor 1469,3 52,2 0,6 1,7 
1400 mm skivor ytbrädor 1457,6 50 0,6 1,4 
1400 mm skivor märgbrädor 1483,7 36,5 0,4 2,0 
 
 
På basis av tabell 1 har i nedanstående ekonomiska kalkyler följande utbytessiffror använts: 
 

• Alternativ 1 = 35% 
• Alternativ 2 = 34 % 
• Alternativ 3 = 34 % 
• Alternativ 4 = 30 % 

 
Detta betyder att för alternativ 2 har endast justerspillet beaktats vilket betyder att 
formatspillet måste återföras i processen vid pos 8. 
 
 
Ekonomisk kalkyl 
 
Sågkostnad  och råvarukostnad 
Råvarukostnaden per m3 limfog är naturligtvis väldigt beroende av kostnaden för 
sönderdelning och torkning. Sönderdelnings och torkkostnader är i sin tur beroende hur väl 
denna operation kan integreras med själva limfogtillverkningen. Därför har två alternativa 
kalkylmetoder använts. I alternativ A beräknas sågkostnaden utifrån nedanstående 
förutsättningar: 
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Alternativ A. 
 
Tabell 2. Sågkostnad  
  
Volym färdig limfog 25000
Utbyte från stock 0,35
Råvarupris kr/m3fub 425
Antal man i sågen tabell 1 8
Kostnad per man och år 325000
  
  
  
Råvarukostnad 30357143
Lönekostnad 2600000
Drift = Löne 2600000
Kapitalkostnad se tabell 2 3659672
  
Bruttokostnad 39216815
  
Flisintäkt 220 kr/m3  
(25%) 3928571
Spånintäkt 120 kr/m3 
(10%) 857143
  
Nettokostnad 34431101
  
Kostnad per m3 limfog 1377

Tabell 3 .Bemanning 
såg 1 skift 
  
Mätstation 1 
Traktor 1 
Såg 1 
Råsort 2 
Truck 1 
Tork mm 1 
Chef 1 
 8 

 
 
 
Tabell 4. Såg investering      
 Pris Kostnad Tid  Ränta  Annuitet 
Kvalitet on line 100 25    
Fibervinkelmätare 100 25    
Utsortering av timmer med stor 
växtvridenhet 1000 298 5 15 0,29832 
Ändvändare 1000 298 5 15 0,29832 
Motvridning kilar 100 30 5 15 0,29832 
Oavskrivet värde såg 10000 2983 5 15 0,29832 
  3660    

 
 
Alternativ B och C 
 
Alternativ B och C bygger på att utpriset för virket från en normal klentimmerlinje är ca. 1500 
kr/m3 . Priset har i dessa fall satts till 1500 kr/m3  resp. 1600 kr/m3 färdig limfog trots att 
virket inte behöver dras genom ett justerverk. Den levererade mängden blir dock lite större än 
den nominella eftersom också hyvel- och putsmån ingår i leveransen.  
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Manufaktureringskostnad 
 
I tabell 5 redovisas manufaktureringskostnader och intäkter för de olika alternativen. 
Alternativ 1 – 4 hänvisar till ovanstående layoutbeskrivningar. A, B och C innebär olika 
såg/råvarukostnader. Kapitalkostnaderna har beräknats med en kalkylräntefot på 15% och en 
avskrivningstid för maskiner på 5 år och för byggnader på 50 år. 
 
Driftkostnaderna har uppskattats vara lika stora som lönekostnaderna för operatörerna. 
 
 
Tabell 5. Manufakturering 
kostnad        
 A    A lt. 1 A Alt 1 B Alt 1 C Alt 2 A Alt 3 A Alt 4
Råvarukostnad per m3 limfog 1377 1500 1600 1407 7 548140 1
Antal operatörer 24 24 24 24 28 24
Kostnad per operatör 325000 325000 325000 325000 0 00032500 325
Antal administratörer 4 4 4 4 4 4
Kostnad per adm 450000 450000 450000 450000 0 00045000 450
Utbyte i % 35 35 35 34 34 30
Råvarukostnad 34425000 37500000 40000000 35175000 00035175000 38700
Lönekostnad 9600000 9600000 9600000 9600000 10900000 000 9600
Drift = Lön operatör 7800000 7800000 7800000 7800000 9100000 000 7800
Kapitalkostnad 8637000 8637000 8637000 9291000 11289000 000 8637
       
Total kostnad 60462000 63537000 66037000 61866000 00066464000 64737
       
Intäkt per m3 limfog 3200 3200 3200 3200 0 200320 3
       
Total intäkt 80000000 80000000 80000000 80000000 00080000000 80000
       
Resultat 19538000 16463000 13963000 18134000 00013536000 15263

 
 
 
I tabell 6 visas investerings- och kapitalkostnaderna för de olika alternativen. 
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Tabell 6. Manufakturering Investering      
 Pris/linje Kostnad Pris/linje Kostnad Pris/linje Kostnad

 
Alt 1 och 
4 

Alt 1 och 
4 Alt 2 Alt 2 Alt 3 Alt3 

Lokaler  3000 kr/m2 3000 440 3600 529 3600 529
Hanteringsutrustning inkl styrning 3500 1044 4000 1193 4500 1342
Hyvlar begagnade ombyggda 1200 358 2000 597 2000 597
Bandsåg  0  0  0
Avsyning+servo  500 149 500 149 750 224
Limspridare 100 30 100 30 200 60
Limpress(ar) 2500 746 2000 597 4500 1342
Formatering 1000 298 1000 298 1000 298
Bredbandputs 2000 597 2000 597 2000 597
Paketering 700 209 700 209 700 209
Spånsug 500 149 500 149 500 149
Övrigt 1000 298 1000 298 1000 298
1 linje 16000 4319 17400 4645 20750 5645
       
2 linjer 32000 8637 34800 9291 41500 11289

 
 
Kommentarer: 
 
I ovanstående kalkyler har inte möjligheten att samnyttja puts- och paketeringsutrustning för 
bägge linjerna beaktats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
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LAYOUT 
 

Manufakturering alternativ 1 - 2 
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Detta underlag är framtaget av Forslunds Maskin, Stenlunds Maskiner, L-A maskin och 
LTU Skellefteå på uppdrag av LTU. Av beskrivningen framgår vilka vem som har 
utrett och utformat de olika delarna.  
 
Förutsättningar 
 
Anläggningen är avsedd för tillverkning av limfog med koniska lameller, sågade ur 
klentimmer enligt nedanstående specifikation: 
 
Lamellängd: 2500 – 4000 mm 
Lamelltjocklek: 10 – 35 mm, normalt 23 mm 
Lamellbredd: medel 78 mm (efter hyvel 1) 
Max okantad bredd 200 mm  
Skivlängd: 800 – 4000 mm 
Skivbredd: 400 – 1200 mm 
 
Limtyp: Melurit 
 
Kapacitet: Vid lameller med medellängd 3,5 m, medelbredd 78 mm och tjocklek 

ca 18 mm beräknas årskapaciteten till ca 12.500 m³/år vid 2-skift. 
Verkningsgrad 75 %, 230 arbetsdagar per år. 
Kapaciteten motsvarar hantering av ca 15 lameller/min och en 
genomsnittshastighet  i linjen på ca 70 m/min med 1 m lucka. 

 Utsortering sker före hyvel 1 och efter hyvel 2. Hänsyn till detta 
måste tas i beräkningen av kapacitetsbehovet i olika delar av linjen. 
Klyvning av bitar i hyvel 1 påverkar också detta och är helt beroende 
av vad man får in för virke. Här förutsätts dock att medelbredden är 
78 mm efter hyvel 1.  
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Figur 1. Layoutritning för manufaktureringsalternativ 1- 2. Ritning nr 1 – 20364B 
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Beskrivning manufakturering alternativ 1 men med hyvling enligt 
alt.2 i bilaga 1 ”Processbeskrivning av limfoganläggning”. Dvs det 
alternativ där finhyvlingen sker i separata hyvlar och klyvning 
separat efter hyvel 1 
 

Ritning nr 1-20364B 
 

Pos 10 PAKETTRANSPORTÖR med tre kedjegejdrar c/c ca 12m försedda med 1” 
slätlänkad kedja. Avsedd för transport av upp till fyra strölagda längdade paket med 
måtten 1,6x1,6 och längd 2,5 till 4,0 m. Max total paketvikt 4x3,5 ton. 
Kuggväxelmotordrift med fram/back för automatisk bufferering. För att underlätta 
för truckföraren är pålastningsänden försedd med friläggningsskenor så att paket 
kan lastas på även när transportören matar fram virke mot avströningshissen. 
Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 20 PAKETHISS med tre hissgafflar för att lyfta upp paketet i så att vaccumplocken 

kan hämta från samma nivå varje gång. Max paketvikt 3,5 ton. 
Kuggväxelmotordrift med broms. Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 21 VACCUMPLOCK med 3st suglådor längd 1700mm. Frekvensmotordriven höjd 

och sidoförflyttning. Kapacitetsbehovet är ca 2,5 plock per minut om man antar att 
det ligger ca 10 bitar per skikt. Leverantör Forslunds Maskin.  

 
Pos 30 STRÖSKRAPA driven skrapa som transporterar bort paketets torkströn till 

paketets kortände där de faller ner för vidare transport till ströhanteringen. 
Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 31 STRÖHANTERING med klaff för hämtning från paket. En sidotransporterar till 

en häck som positioneras fram allteftersom den fylls. Ströhäckar ingår ej. 
Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 40 UPPLÄGGNINGSBORD bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad stål kedja 

varav den ena är flyttbar i sida för anpassning till olika längder. 
Kuggväxelmotordrift. Operatören lägger till bitarna så att de får rätt sida upp, ligger 
rakt samt sorterar bort eventuella urlägg. Operatören ser till att bitarna en och en 
går över nästa maskindel. Kapacitetbehovet är 15 bit/min plus urlägg. Om man tar 
hänsyn till paketbytestid och urlägg mm ska man nog räkna normalt 20-25 bit/min.  
(Det bör vara möjligt att hantera upp till 30 takt korta stunder.) Leverantör 
Forslunds Maskin. 

 
Pos 41 URLÄGGSKLAFF driven klaff som regleras av operatören. Leverantör Forslunds 

Maskin. 
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Pos 42 BUFFERTTRANSPORTÖR  bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 
stålkedja varav den ena är flyttbar i sida för anpassning till olika längder. ?? st 
pneumatiska stopphakar för bufferering av bitarna en och en.  
Kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds Maskin.  

 
Pos 43 KAPNING med två överliggande pneumatiskt styrda klingor varav en flyttbar i 

sidled beroende på aktuell produktionslängd, 2 st kapstup med huv, avkap samlas 
upp i låda på golvet. Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 44 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds Maskin. 
 
Pos 50 BANDTRANSPORTÖR längd ca ? m, 4 drivna överliggande rullar, odrivna 

pneumatiska sidotryckrullar, kuggväxelmotorer med frekvensreglering. Leverantör 
Forslunds Maskin. 

 
Pos 60 LASER OCH KAMERA för uppmätning ab brädämnets profil, utifrån uppmätt 

profil positioneras kuttrarna i hyvel 1, till detta är tänkt ett liknade system som 
använts i provanläggningen, leverantör LTU 

 
Pos 70 HYVEL 1 bestående av följande enheter: matarverk, underkutter överkutter, 

sidokutterenhet, stavkutter, matarverk. Virket hyvlas lätt på över- resp. undersidan 
framförallt för att få bort en stor del av kupigheten. Sidokuttrarna gör en 
grovkantning av virket baserat på kamera-uppmätningen. Virket styrs mot ett land 
på höger sida och höger sidokutter positioneras i beräknat läge. Vänster sidokutter 
följer med virkets avsmalning under genommatningen. Bägge sidokuttrarna 
positioneras med hjälp av varsitt hydraulservo. Leverantör L-A Maskin. 

 
Pos 80 AVPUFFARE med ändjämningsrullar, manuellt flyttbart ändstopp för centrering 

av bitarna beroende på aktuell produktlängd. Avpuffarens kuggväxelmotor med 
broms rullarnas kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

  
Pos 81 BUFFERTTRANSPORTÖR  bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 

stålkedja , Enstyckuppdelning av klyvna bitar. Pneumatiska stopphakar för 
bufferering av bitarna en och en. Kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 82 RULLBANA med centrering och rullar som matar virket in till klyven, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds Maskin. 
 
Pos 85 KLYV med pneumatiskt uppfällbar klinga för mittklyvning av för breda bitar. Över 

och underliggande matarverk med kuggväxelmotorer med frekvensreglering. 
Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 86 AVPUFFARE med ändjämningsrullar, manuellt flyttbart ändstopp för centrering 

av bitarna beroende på aktuell produktlängd. Avpuffarens kuggväxelmotor med 
broms rullarnas kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds 
Maskin. 
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Pos 87 BUFFERTTRANSPORTÖR  bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 
stålkedja , Enstyckuppdelning av klyvna bitar. Pneumatiska stopphakar för 
bufferering av bitarna en och en. Kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 88 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Forslunds Maskin. 
 
Pos 90 BANDTRANSPORTÖR längd ca ? m, 4 drivna överliggande rullar, odrivna 

pneumatiska sidotryckrullar, kuggväxelmotorer med frekvensreglering. Leverantör 
Forslunds Maskin. 

 
Pos 100 LASER OCH KAMERA för uppmätning ab brädämnets profil, utifrån uppmätt 

profil positioneras kuttrarna i hyvel 2, till detta är tänkt ett liknade system som 
använts i provanläggningen, leverantör LTU. 

 
Pos 110 HYVEL 2 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på 

utmatningssidan. I denna hyvel görs en finbearbetning av höger sida med en 
servopositionerade sidokutter. Virket styrs mot ett land på höger sida och höger 
sidokutter positioneras i önskat läge. Kutterns position styrs utifrån kameraenhetens 
uppmätning. Leverantör L-A Maskin. 

 
Pos 120 AVPUFFARE med ändjämningsrullar, manuellt flyttbart ändstopp för centrering 

av bitarna beroende på aktuell produktlängd. Avpuffarens kuggväxelmotor med 
broms rullarnas kuggväxelmotor med frekvensreglering. Forslunds Maskin. 

 
 
Pos 130 BUFFERTTRANSPORTÖR bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 

stålkedja. Pneumatiska stopphakar för bufferering av bitarna en och en. 
Kuggväxelmotordrift. Forslunds Maskin. 

 
Pos 140 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Forslunds Maskin. 
 
Pos 141 BANDTRANSPORTÖR längd ca 5 m, 4 drivna överliggande rullar, odrivna 

pneumatiska sidotryckrullar, kuggväxelmotorer med frekvensreglering. Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 145 LASER OCH KAMERA för uppmätning ab brädämnets profil, utifrån uppmätt 

profil positioneras kuttrarna i hyvel 3, till detta är tänkt ett liknade system som 
använts i provanläggningen, leverantör LTU. 

 
Pos 150 HYVEL 3 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på 

utmatningssidan. I denna hyvel görs en finbearbetning av höger sida med en 
servopositionerad sidokuttrar. Virket styrs mot ett land på höger sida och höger 
kutter positioneras i önskat läge. Kutterns position styrs utifrån kameraenhetens 
uppmätning. Forslunds Maskin. 
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Pos 160 AVPUFFARE med ändjämningsrullar, manuellt flyttbart ändstopp för centrering 
av bitarna beroende på aktuell produktlängd. Avpuffarens kuggväxelmotor med 
broms rullarnas kuggväxelmotor med frekvensreglering. Forslunds Maskin. 

 
Pos 170 BUFFERTTRANSPORTÖR bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 

stålkedja . Pneumatiska stopphakar för bufferering av bitarna en och en. Operatören 
avsynar och gör eventuell utsortering Kuggväxelmotordrift. Forslunds Maskin. 

 
Pos 171 KLAFF för fördelning till ändvändning, icke ändvändning och urlägg. Forslunds 

Maskin. 
 
 
Pos 180 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Forslunds Maskin. 
 
Pos 181 STOPPHAKE i rullbanan för icke ändvända bitar. Forslunds Maskin. 
 
Pos 190 KURVTRANSPORTÖR för ändvändning av varannan bit, två kedjegejdrar med 

kurvkedja av plast, Pneumatiska stopphakar för bufferering av bitarna en och en, 
kuggväxelmotordrift. Forslunds Maskin. 

 
Pos 191 NEDLÄGGARE för ändvända bitar, lägger ner på rullbanan. Forslunds Maskin. 

 
Pos 250 LIMSPRIDARE med vertikal limrulle och mothållsrulle, ställbart monterad på 

gemensam gejder. Rullarna har frekvensstyrd drift och mothållsrullen inställes 
automatiskt i sidled för olika lamellbredder. Limrullen är pneumatiskt utfällbar för 
fri passage av lameller som ej skall anlimmas. Limrullen roterar i en lätt löstagbar 
limbehållare med automatisk nivåkontroll av limnivån via en fotocell. 
Limbehållaren är dubbelmantlad med anslutningar för vattenkylning. Limmängden 
regleras av limrullens räffling och den ställbara limupptagnings kniven. Samtliga 
limberörda delar är utförda i rostfritt material eller plast och är lätt löstagbara för 
diskning. Limrullen och behållaren är höj/sänkbar för att öka slitageytan. 

 System för limdosering och mixning ingår ej. Leverantör Stenlund Maskiner 
 

Pos 260 PAKETLÄGGNINGSBORD med drivet frammatningsband och ställbar 
längdstopp. Två gejderstyrda tvärmatningsarmar sidomatar lamellerna ut på 
paketläggningsbordet från frammatningsbandet. Den första enhetens armar lyftes 
pneumatiskt under returrörelsen. 
Två underliggande movopartenheter med frambygda, pneumatiskt fällbara 
medbringare, matar in det färdiglagda lamellpaketet i limpressen. 
Returrörelsen sker med medbringaren nedfälld under bordsnivån. Leverantör 
Stenlund Maskiner 
 

Pos 270 LIMPRESS med portalbyggt stativ, utrustad med en 25 kW luftkyld  
 HF-generator. Pressformat 4000 x 1300 x 35 mm.  
 Sidopresstryck upp till 8 kp/cm2 vid max foghöjd, övertryck ca 1 kp/cm2. 
 Sidopresscylindrarna på ena långsidan är fällbara, med överliggande glidplåtar för 

inmatningen. På andra långsidan monteras en hydrauliskt manövrerad tryckbalk 
med friktionsbeläggning, som låser fast limfogsskivan under pressningen.   
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 Pressen är inkapslad med aluminiumplåtar för att förhindra HF-strålningen. 
Samtliga pressrörelser sker med hydrauliskt parallellstyrda hydraulcylindrar som 
matas från ett fristående hydraulaggregat med erforderliga ventiler och 
reglerutrustning. 

 
 Effektiv pressyta: 1300 x 4000 mm 
 Foghöjd: max 35 mm 
 Sidopresstryck: max 8 kp/cm², tot ca 11,000 kp 
 Överpresstryck: max 1 kp/cm², tot ca 50,000 kp 
 HF-generator: 25 kW 
 Härdningstid: ca 20 sek vid 8 st limfogar och tjocklek 20 mm 
 
Pressen utrustas med ett elskåp med PLC och erforderlig elstyrutrustning för presscykel och 

HF-utrustning. Leverantör Stenlund Maskiner 
 
Pos 280 Formatsåg för klyvning av skivorna till aktuellt breddformat. 

Sågen består av en medlöpande, gejderstyrd sågvagn, med ställbart anslag för 
breddmåttet. På sågvagnen finns en rörlig sågenhet med dubbla, fällbara klingor 
som medger sågning i båda riktningarna. Pneumatiska tillhållare på båda 
långsidorna. 
Efter utmatning av kapad skiva positioneras sågvagnen till nytt sågmoment med en 
luftcylinder. Sågvagnen är försedd med fribärande stödskenor på utmatningssidan. 
Leverantör Stenlund Maskiner 

 
Pos 290 Driven rullbana för utmatning av skivor, nedkapade till rätt breddformat. 

I rullbanepartiet vid formatsågen finns en vinkelöverföring med underliggande, 
pneumatiskt höjbara tvärmatningsremmar, som matar in skivorna på rullbanan. 
Leverantör Stenlund Maskiner 
 

Pos 300 Kapsåg med 6 ställbara sågenheter med överliggande, medföljande 
medbringarkedjor för sågmatningen. Sågenheterna är monterade på en gemensam 
gejder och ställes för aktuella längdformat med ställmotorer och pulsgivare. 
Klingorna är fällbara för att klara samtliga längdformat. 

 De yttersta sågenheterna är försedda med kantrivare för max rivarbredd 10 mm. 
Leverantör Stenlund Maskiner 
 

Pos 310  Driven rullbana för inmatning av formatsågade skivor i putsmaskinen. 
I rullbande partiet före putsmaskinen finns underliggande, pneumatiskt höjbara 
tvärmatningsremmar med reversibel drift som fördelar fördelar skivorna till höger 
respektive vänster sida varannan gång. Leverantör Stenlund Maskiner 
 

Pos 320 Bredbandputsmaskin med 3 st putsband över respektive under. 
 Leverantör L-A Maskin 
 

Pos 330 Utmatningstransportör bestående av 2 st drivna transportremmar för utmatning 
av färdigputsade skivor. Den yttre transportören är monterad på ett lyftbord med 
automatisk nivåreglering, för att möjliggöra automatisk mellanstapling vid 
obemannad mottagningsstation. Leverantör Stenlund Maskiner. 

 
Pos   Spånfilter 
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Kapacitet 70.000m3 inkl.invändiga spånledningar fram till hyvlar, putsmaskin samt 
kapsågarna. Leverantör L-A Maskin 
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Manufakturering alternativ 3 
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Detta underlag är framtaget av Forslunds Maskin, Stenlunds Maskiner, L-A maskin och 
LTU Skellefteå på uppdrag av LTU. Av beskrivningen framgår vem som har utrett och 
utformat de olika delarna.  
 
Förutsättningar 
 
Anläggningen är avsedd för tillverkning av limfog med koniska lameller, sågade ur 
klentimmer enligt nedanstående specifikation: 
 
Lamellängd: 2500 – 4000 mm 
Lamelltjocklek: 10 – 35 mm, normalt 23 mm 
Lamellbredd: medel 78 mm (efter hyvel 1) 
Max okantad bredd 200 mm  
Skivlängd: 800 – 4000 mm 
Skivbredd: 400 – 1200 mm 
 
Limtyp: Melurit 
 
Kapacitet: Vid lameller med medellängd 3,5 m, medelbredd 78 mm och tjocklek 

ca 18 mm beräknas årskapaciteten till ca 12.500 m³/år vid 2-skift. 
Verkningsgrad 75 %, 230 arbetsdagar per år. 
Kapaciteten motsvarar hantering av ca 15 lameller/min och en 
genomsnittshastighet  i linjen på ca 70 m/min med 1 m lucka. 

 Utsortering sker före hyvel 1 och efter hyvel 2. Hänsyn till detta 
måste tas i beräkningen av kapacitetsbehovet i olika delar av linjen. 
Klyvning av bitar i hyvel 1 påverkar också detta och är helt beroende 
av vad man får in för virke. Här förutsätts dock att medelbredden är 
78 mm efter hyvel 1.  
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Figur 1. Layout ritning för manufaktureringsalternativ 3. Ritning nr 1 – 20363B.
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Beskrivning manufakturering alternativ 3 i bilaga 1 
”Processbeskrivning av limfogsanläggning”. Dvs det alternativ där 
man limmar ihop lamellerna i par och hyvlar dess ytterkanter 
parallella innan själva skivan limmas. 
 

Ritning nr 1-20363B 
 

Pos 10 PAKETTRANSPORTÖR med tre kedjegejdrar c/c ca 12m försedda med 1” 
slätlänkad kedja. Avsedd för transport av upp till fyra strölagda längdade paket med 
måtten 1,6x1,6 och längd 2,5 till 4,0 m. Max total paketvikt 4x3ton. 
Kuggväxelmotordrift med fram/back för automatisk bufferering. För att underlätta 
för truckföraren är pålastningsänden försedd med friläggningsskenor så att paket 
kan lastas på även när transportören matar fram virke mot avströningshissen. 
Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 20 PAKETHISS med tre hissgafflar för att lyfta upp paketet i så att vaccumplocken 

kan hämta från samma nivå varje gång. Max paketvikt 3 ton. Kuggväxelmotordrift 
med broms. Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 21 VACCUMPLOCK med 3st suglådor längd 1700mm. Frekvensmotordriven höjd 

och sidoförflyttning. Kapacitetsbehovet är ca 2,5 plock per minut om man antar att 
det ligger ca 10 bitar per skikt. Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 30 STRÖSKRAPA driven skrapa som transporterar bort paketets torkströn till 

paketets kortände där de faller ner för vidare transport till ströhanteringen. 
Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 31 STRÖHANTERING med klaff för hämtning från paket. En sidotransporterar till 

en häck som positioneras fram allteftersom den fylls. Ströhäckar ingår ej. 
Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 40 UPPLÄGGNINGSBORD bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad stål kedja 

varav den ena är flyttbar i sida för anpassning till olika längder. 
Kuggväxelmotordrift. Operatören lägger till bitarna så att de får rätt sida upp, ligger 
rakt samt sorterar bort eventuella urlägg. Operatören ser till att bitarna en och en 
går över nästa maskindel. Kapacitetbehovet är 15 bit/min plus urlägg. Om man tar 
hänsyn till paketbytestid och urlägg mm ska man nog räkna normalt 20-25 bit/min.  
(Det bör vara möjligt att hantera upp till 30 takt korta stunder.) Leverantör 
Forslunds Maskin. 

 
Pos 41 URLÄGGSKLAFF driven klaff som regleras av operatören. Leverantör Forslunds 

Maskin. 
 
Pos 42 BUFFERTTRANSPORTÖR  bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 

stålkedja varav den ena är flyttbar i sida för anpassning till olika längder. ?? st 
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pneumatiska stopphakar för bufferering av bitarna en och en.  
Kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds Maskin.  

 
Pos 43 KAPNING med två överliggande pneumatiskt styrda klingor varav en flyttbar i 

sidled beroende på aktuell produktionslängd, 2 st kapstup med huv, avkap samlas 
upp i låda på golvet. Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 44 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds Maskin. 
 
Pos 50 BANDTRANSPORTÖR längd ca ? m, 4 drivna överliggande rullar, odrivna 

pneumatiska sidotryckrullar, kuggväxelmotorer med frekvensreglering. Leverantör 
Forslunds Maskin. 

 
Pos 60 LASER OCH KAMERA för uppmätning ab brädämnets profil, utifrån uppmätt 

profil positioneras kuttrarna i hyvel 1, till detta är tänkt ett liknande system som 
använts i provanläggningen, Leverantör LTU 

 
Pos 70 HYVEL 1 bestående av följande enheter: matarverk, underkutter överkutter, 

sidokutterenhet, stavkutter, matarverk. Virket hyvlas lätt på över- resp. undersidan 
framförallt för att få bort en stor del av kupigheten. Sidokuttrarna gör en 
grovkantning av virket baserat på kamera-uppmätningen. Virket styrs mot ett land 
på höger sida och höger sidokutter positioneras i beräknat läge. Vänster sidokutter 
följer med virkets avsmalning under genommatningen. Bägge sidokuttrarna 
positioneras med hjälp av varsitt hydraulservo. I stavkutterenheten placeras en 
klinga som kan skjutas upp och klyva de bitar som överstiger högsta tillåtna 
lamellbredd. Leverantör av hyvel L-A Maskin, ombyggnad och anpassning för 
positionerande kuttrar och klyvklinga LTU. 

 
Pos 80 AVPUFFARE med ändjämningsrullar, manuellt flyttbart ändstopp för centrering 

av bitarna beroende på aktuell produktlängd. Avpuffarens kuggväxelmotor med 
broms rullarnas kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

  
Pos 81 BUFFERTTRANSPORTÖR  bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 

stålkedja , Enstyckuppdelning av klyvna bitar. Pneumatiska stopphakar för 
bufferering av bitarna en och en. Kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 82 RULLBANA med centrering och rullar som matar virket in till klyven, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds Maskin. 
 

Pos 85 KLYV med pneumatiskt uppfällbar klinga för mittklyvning av för breda bitar. Över 
och underliggande matarverk med kuggväxelmotorer med frekvensreglering. 
Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 86 AVPUFFARE med ändjämningsrullar, manuellt flyttbart ändstopp för centrering 

av bitarna beroende på aktuell produktlängd. Avpuffarens kuggväxelmotor med 
broms rullarnas kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds 
Maskin. 
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Pos 87 BUFFERTTRANSPORTÖR  bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 

stålkedja , Enstyckuppdelning av klyvna bitar. Pneumatiska stopphakar för 
bufferering av bitarna en och en. Kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 88 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Forslunds Maskin. 
 
Pos 90 BANDTRANSPORTÖR längd ca ? m, 4 drivna överliggande rullar, odrivna 

pneumatiska sidotryckrullar, kuggväxelmotorer med frekvensreglering. Leverantör 
Forslunds Maskin. 

 
Pos 100 LASER OCH KAMERA för uppmätning ab brädämnets profil, utifrån uppmätt 

profil positioneras kuttrarna i hyvel 1, till detta är tänkt ett liknade system som 
använts i provanläggningen, Leverantör LTU. 

 
Pos 110 HYVEL 2 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på 

utmatningssidan. I denna hyvel görs en finbearbetning av höger sida med en 
servopositionerade sidokutter. Virket styrs mot ett land på höger sida och höger 
sidokutter positioneras i önskat läge. Kutterns position styrs utifrån kameraenhetens 
uppmätning. Leverantör av hyvel L-A Maskin, ombyggnad och anpassning för 
positionerande kuttrar LTU. 

 
Pos 120 AVPUFFARE med ändjämningsrullar, manuellt flyttbart ändstopp för centrering 

av bitarna beroende på aktuell produktlängd. Avpuffarens kuggväxelmotor med 
broms rullarnas kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 130 BUFFERTTRANSPORTÖR bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 

stålkedja. Pneumatiska stopphakar för bufferering av bitarna en och en. Operatören 
avsynar och gör eventuell utsortering Kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 131 KLAFF för fördelning till ändvändning, icke ändvändning och urlägg. Leverantör 

Forslunds Maskin. 
 
Pos 132 KURVTRANSPORTÖR för ändvändning av varannan bit, två kedjegejdrar med 

kurvkedja av plast. Pneumatiska stopphakar för bufferering av bitarna en och en, 
kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 133 NEDLÄGGARE för ändvända bitar, lägger ner på rullbanan. Leverantör Forslunds 

Maskin. 
 

Pos 140 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 
kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 141 STOPPHAKE i rullbanan för icke ändvända bitar. Leverantör Forslunds Maskin. 
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Pos 150 LIMSPRIDARE med vertikal limrulle och mothållsrulle, ställbart monterad på 
gemensam gejder. Rullarna har frekvensstyrd drift och mothållsrullen inställes 
automatiskt i sidled för olika lamellbredder. Limrullen är pneumatiskt utfällbar för 
fri passage av lameller som ej skall anlimmas. Limrullen roterar i en lätt löstagbar 
limbehållare med automatisk nivåkontroll av limnivån via en fotocell. 
Limbehållaren är dubbelmantlad med anslutningar för vattenkylning. Limmängden 
regleras av limrullens räffling och den ställbara limupptagnings kniven. Samtliga 
limberörda delar är utförda i rostfritt material eller plast och är lätt löstagbara för 
diskning. Limrullen och behållaren är höj/sänkbar för att öka slitageytan. 

 System för limdosering och mixning ingår ej. Leverantör Stenlund Maskiner 
 

Pos 160 PAKETLÄGGNINGSBORD med driven tandkedja. Bordet består av en fast och 
en ställbar enhet med underliggande glidskenor och kortsidesanslag. På enheterna 
finns en överliggande, motordriven tvärmatningskedja med medbringare för 
utmatning av färdiglagda paket. Den rörliga enheten är gejderstyrd med 
kuggstänger och inställes med motordrift för aktuell lamellängd.  
I respektive tvärmatningskedjas förlängning finns gejderstyrda tvärmatningsarmar 
som sidomatar lamellerna ut på paketläggningsbordet från frammatningsbandet. 
Den fasta enhetens armar lyftes pneumatiskt under returrörelsen. Leverantör 
Stenlund Maskiner 

 
Pos 170 LAMELLTRANSPORTÖR med dubbla kedjor och mellanliggande lameller av 

vinkeljärn. På långsidorna finns snedställda instyrningsplåtar för paketinmatningen 
från paketläggningsborden. Leverantör Stenlund Maskiner 

 
Pos 180 LIMPRESS med moduluppbyggt stativ, utrustad med en 25 kW luftkyld  
 HF-generator. Pressformat 4000 x 1300 x 35 mm.  
 Sidopresstryck upp till 10 kp/cm2 vid max foghöjd, övertryck ca 1 kp/cm2. 
 Pressen är försedd med ett drivet genommatningsband och är inkapslad med 

aluminiumplåtar för att förhindra HF-strålningen. Samtliga pressrörelser sker med 
hydrauliskt parallellstyrda hydraulcylindrar som matas från ett fristående 
hydraulaggregat med erforderliga ventiler och reglerutrustning. 

  
 Effektiv pressyta: 1300 x 4000 mm 
 Foghöjd: max 35 mm 
 Sidopresstryck: max 10 kp/cm², tot ca 14,000 kp 
 Överpresstryck: max 1 kp/cm², tot ca 50,000 kp 
 HF-generator: 25 kW 
 Bandhastighet: ca 20 m/min 
 Härdningstid: ca 20 sek vid 8 st limfogar och tjocklek 20 mm 
 

Pressen utrustas med ett elskåp med PLC och erforderlig elstyrutrustning för 
presscykel och HF-utrustning.  
Leverantör Stenlunds Maskiner 
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Pos 190 RULLBANA för mottagning av lameller efter  press, drivna rullar med 
frekvensstyrd kuggväxelmotor. Leverantör Forslunds Maskin. 

 
Pos 191 ENSTYCKMATARE med två st pneumatiskt höjbara kökedjor och pneumatisk 

enstyckmatare. Leverantör Forslunds Maskin. 
 
Pos 192 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds Maskin. 
 
Pos 200 BANDTRANSPORTÖR längd ca ? m, 4 drivna överliggande rullar, odrivna 

pneumatiska sidotryckrullar, kuggväxelmotorer med frekvensreglering. Leverantör 
Forslunds Maskin. 

 
Pos 210 LASER OCH KAMERA för uppmätning av brädämnets profil, utifrån uppmätt 

profil positioneras kuttrarna i hyvel 1, till detta är tänkt ett liknade system som 
använts i provanläggningen, detta system ingår ej från FM. Leverantör LTU. 

 

Pos 220    HYVEL 3 består av: Matarverk, sidokutterenhet och ett matarverk på 
utmatningssidan. I denna hyvel görs en finbearbetning med två servopositionerade 
sidokuttrar av höger och vänster sida så att man erhåller ett virkesstycke med 
parallella kanter. Virket styrs mot ett land på höger sida. Kuttrarnas position styrs 
utifrån kameraenhetens uppmätning. Leverantör av hyvel L-A Maskin, 
ombyggnad och anpassning för positionerande kuttrar LTU. 

 
Pos 230 AVPUFFARE med ändjämningsrullar, manuellt flyttbart ändstopp för centrering 

av bitarna beroende på aktuell produktlängd. Avpuffarens kuggväxelmotor med 
broms rullarnas kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 231 BUFFERTTRANSPORTÖR bestående av två kedjegejdrar med slätlänkad 

stålkedja. Pneumatiska stopphakar för bufferering av bitarna en och en. Operatören 
avsynar och gör eventuell utsortering Kuggväxelmotordrift. Leverantör Forslunds 
Maskin. 

 
Pos 240 RULLBANA med snedställda rullar som matar virket mot landsidan, 

kuggväxelmotor med frekvensreglering. Leverantör Forslunds Maskin. 
 
Pos 250 LIMSPRIDARE med vertikal limrulle och mothållsrulle, ställbart monterad på 

gemensam gejder. Rullarna har frekvensstyrd drift och mothållsrullen inställes 
automatiskt i sidled för olika lamellbredder. Limrullen är pneumatiskt utfällbar för 
fri passage av lameller som ej skall anlimmas. Limrullen roterar i en lätt löstagbar 
limbehållare med automatisk nivåkontroll av limnivån via en fotocell. 
Limbehållaren är dubbelmantlad med anslutningar för vattenkylning. Limmängden 
regleras av limrullens räffling och den ställbara limupptagnings kniven. Samtliga 
limberörda delar är utförda i rostfritt material eller plast och är lätt löstagbara för 
diskning. Limrullen och behållaren är höj/sänkbar för att öka slitageytan. 

 System för limdosering och mixning ingår ej. Leverantör Stenlund Maskiner 
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Pos 260 PAKETLÄGGNINGSBORD med drivet frammatningsband och ställbar 
längdstopp. Två gejderstyrda tvärmatningsarmar sidomatar lamellerna ut på 
paketläggningsbordet från frammatningsbandet. Den första enhetens armar lyftes 
pneumatiskt under returrörelsen. 
Två underliggande movopartenheter med frambygda, pneumatiskt fällbara 
medbringare, matar in det färdiglagda lamellpaketet i limpressen. 
Returrörelsen sker med medbringaren nedfälld under bordsnivån. Leverantör 
Stenlunds Maskiner 
 

Pos 270 LIMPRESS med portalbyggt stativ, utrustad med en 25 kW luftkyld  
 HF-generator. Pressformat 4000 x 1300 x 35 mm.  
 Sidopresstryck upp till 8 kp/cm2 vid max foghöjd, övertryck ca 1 kp/cm2. 
 Sidopresscylindrarna på ena långsidan är fällbara, med överliggande glidplåtar för 

inmatningen. På andra långsidan monteras en hydrauliskt manövrerad tryckbalk 
med friktionsbeläggning, som låser fast limfogsskivan under pressningen.   

 Pressen är inkapslad med aluminiumplåtar för att förhindra HF-strålningen. 
Samtliga pressrörelser sker med hydrauliskt parallellstyrda hydraulcylindrar som 
matas från ett fristående hydraulaggregat med erforderliga ventiler och 
reglerutrustning. 

 
 Effektiv pressyta: 1300 x 4000 mm 
 Foghöjd: max 35 mm 
 Sidopresstryck: max 8 kp/cm², tot ca 11,000 kp 
 Överpresstryck: max 1 kp/cm², tot ca 50,000 kp 
 HF-generator: 25 kW 
 Härdningstid: ca 20 sek vid 8 st limfogar och tjocklek 20 mm 
 
Pressen utrustas med ett elskåp med PLC och erforderlig elstyrutrustning för presscykel och 

HF-utrustning. Leverantör Stenlund Maskiner 
 
Pos 280 Formatsåg för klyvning av skivorna till aktuellt breddformat. 

Sågen består av en medlöpande, gejderstyrd sågvagn, med ställbart anslag för 
breddmåttet. På sågvagnen finns en rörlig sågenhet med dubbla, fällbara klingor 
som medger sågning i båda riktningarna. Pneumatiska tillhållare på båda 
långsidorna. 
Efter utmatning av kapad skiva positioneras sågvagnen till nytt sågmoment med en 
luftcylinder. Sågvagnen är försedd med fribärande stödskenor på utmatningssidan. 
Leverantör Stenlund Maskiner 

 
Pos 290 Driven rullbana för utmatning av skivor, nedkapade till rätt breddformat. 

I rullbanepartiet vid formatsågen finns en vinkelöverföring med underliggande, 
pneumatiskt höjbara tvärmatningsremmar, som matar in skivorna på rullbanan. 
Leverantör Stenlund Maskiner 
 

Pos 300 Kapsåg med 6 ställbara sågenheter med överliggande, medföljande 
medbringarkedjor för sågmatningen. Sågenheterna är monterade på en gemensam 
gejder och ställes för aktuella längdformat med ställmotorer och pulsgivare. 
Klingorna är fällbara för att klara samtliga längdformat. 
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 De yttersta sågenheterna är försedda med kantrivare för max rivarbredd 10 mm. 
Leverantör Stenlund Maskiner 
 

Pos 310  Driven rullbana för inmatning av formatsågade skivor i putsmaskinen. 
I rullbande partiet före putsmaskinen finns underliggande, pneumatiskt höjbara 
tvärmatningsremmar med reversibel drift som fördelar fördelar skivorna till höger 
respektive vänster sida varannan gång. Leverantör Stenlund Maskiner 
 

Pos 320 Bredbandputsmaskin med 3 st putsband över respektive under. 
 Leverantör L-A Maskin 
 

Pos 330 Utmatningstransportör bestående av 2 st drivna transportremmar för utmatning 
av färdigputsade skivor. Den yttre transportören är monterad på ett lyftbord med 
automatisk nivåreglering, för att möjliggöra automatisk mellanstapling vid 
obemannad mottagningsstation. Leverantör Stenlund Maskiner 

 

Pos   Spånfilter 
Kapacitet 70.000m3 inkl.invändiga spånledningar fram till hyvlar, putsmaskin samt 
kapsågarna. Leverantör L-A Maskin 
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