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torgTrä”?



Förord

Jag får passa på och tacka alla som varit delaktiga  och som 
har hjälpt mig i det här projektet och jag hoppas att upp-
satsen ger något tillbaka.



Ordförklaringar

RCDT = RovdjursCentrumDesigntorgTrä
VB =  Värmebehandling

Splint = Den yttersta delen av ett träds tvärsnitt. 
Kärna = Den innersta delen av ett träds tvärsnitt. 
Långdrag = Ett spår på undersidan av stockarna. 
Knutar = Det som binder ihop husets väggar i ett hus.
Dymlingar = Kilar som spikas mellan varje stockvarv. 
Dragmått = Verktyg som används för att göra långdraget. 
Gåt = Styrlist kring dörrar och fönster. 
Sjunkmån = Ett glapp mellan fönster eller dörr karmens 
övre del och timmerstocken ovanför karmen. 
Väggband = Sista två stockarna på långsidan. 
Röstmoder = Sista två stockarna på gavelsidan. 
Rafter = Undertak

Cellumen = Fiberns hålighet 
Kapillära krafter = Innebär att om det finns två olika vat-
tenvolymer så vill den större radien dra ihop sig och samlas 
i den mindre radien.  
Kapillärt vatten =  Fri vattentransport upp mot ytan
Porer = Öppningar I cellväggarna som medför vattentrans-
port.
Aspirerad por = Stängd por
Trakeid = Kallas även för fiber och är avlånga och ihåliga 
celler, är stödjande och vätskeledande.
Diffusion = Två volymer med olika ångtryck som försöker 
att utjämnas, ångtrycket från den högre volymen rör sig mot 
den volymen med det lägre ångtrycket.
Fibermättnadsgrad = Hur mycket vatten som ett trä kan ta 
upp innan den är mättad.
Absorberar = Den torra luften suger upp vattenångan på 
grund av att den är lättare än ångan.
Diffundera = I det här fallet så kommer två volymer med 
olika ångtryck, trycket inne i veden och trycket utanför ve-
den att sträva efter att utjämnas
Fuktkvot  = Vattnets innehåll i ett stycke, i detta fall trä 
beskrivet i procent, alltså den fuktiga träbitens massa 
minus den torra träbitens massa dividerat med den torra 
bitens massa ger fuktkvoten i procent.
Fuktgradient = Skillnad i fuktkvot på olika djup i en träbit

VTT = Det Finska Teknologiska Institutet
Hygroskopicitet = Förmågan att binda fukt från luften.
Hygroskopiskt = Förmåga att både avge och ta upp fukt I 
ett stycke.
Densitet = Mått av ett ämnes täthet.
Cellulosa = Dominerande komponenten i en cellvägg
Hemicellulosa = Grupp av kolhydrat I en cellvägg
Lignin = Amorf förening som ingår I en cellvägg och som 
fungerar som ett lim.
Extraktivämnen = Föreningar av olika syror

Kåda = Harts
Kolhydrat = Sockerarter
Thermoplastiskt = Hårt i kallt tillstånd men mjuknar vid up-
pvärmning.
Porositet =
Jämnviktsfuktkvot = Hur mycket vattenånga som träet ab-
sorberar



Sammanfattning

Ny teknik föder nya tankegångar om huruvida man 
kan använda den till för lösningar. Undersökningen 
genererade stor kunskap om hur en timringsprocess 
går till och hur virket torkas i stort. Allt från hur den 
traditionella torkningen av timmer går till och hur 
värmebehandling av trä går till. När jag började med 
den här undersökningen tyckte jag att det skulle bli 
intressant att se hur resultatet av timret hade utfallit. 
Vilket sedermera skulle inspirera mig till lösning för 
RCDT:s behov. Vad jag inte visste då var att materia-
let och frågorna som uppstod under processen  skulle 
bli så omfattande. Hur som helst så kom jag fram till 
två lösningar för RCDT:s behov vilka jag anser vara 
bra. De behöver dock en finjustering som kommer att 
slutföras utanför denna C-uppsats. Varje dag är ett 
lärande och det visade sig verkligen med det här pro-
jektet. Otroligt lärorikt. 

Abstract

New technologies breed new lines of thought on 
whether you can use it to for solutions. The survey 
generated considerable knowledge of how a log-
building process is and how the wood is dried at large. 
Everything from how the traditional drying process of 
logs is and how the heat treatment of wood goes to. 
When I began this study I thought it would be interest-
ing to see how the result of timber had been honored. 
Which later would inspire me to the solution of RCDT’s 
needs. What I did not know then was that the material 
and issues that arose during the process would be so 
large. Anyway, I arrived at two solutions for RCDT’s 
needs which I think is good. They do, however, the 
fine-tuning that will be completed outside the C-level. 
Every day is a learning and it was indeed with this 
project. Incredibly informative.



Egna tankar

Sveriges skogar har en tillväxt som bara ökar hela 
tiden, i dagsläget är tillväxten med den moderna 
skogsskötseln runt 110 miljoner kubikmeter per år. 
Det framtida scenariot som skogsstyrelsen tagit fram 
antyder att Sveriges skogar kommer att producera 
minst 30 % mer inom 100 år. Detta beror på att klima-
tet håller på att bli varmare vilket påskyndar tillväxten 
(Skogsstyrelsens skogskonferens “Hållbara utsikter 
för skogen”, i Gävle 31 mars - 1  april 2009). Om vi har 
så här mycket timmerråvara nu och framtidens skogs-
bruk kommer att generera i ännu mer råvara. Kom-
mer vi att vara kapabla att ta hand om den på bästa 
sätt? Jag antar att virket blir mer frodvuxet, vilket är 
ett minus för de producenter som vill använda sig av 
exempelvis senvuxet virke och som innehåller en hög 
andel kärna för att användas till sina produkter. Bland 
dessa är timmerhustillverkare. Vilka nya produkter 
eller ny teknik kan komma att bli aktuella för att tillfred-
ställa det behov av råvara som måste bli mättad? I 
dagsläget skickar vi stor del av vår råvara utomlands 
för att vidareförädlas och bli produkter. Kommer det 
att fortsätta även i framtiden? Visserligen  är detta bra 
för vår export men vad kan vi själva göra och tänka 
utanför boxen, för att försöka hitta lösningar till nya 
produkter? En idé som inte fungerar idag, kan ju alltid 
leda till att ett eller annat frö växer i framtiden. 

Johan Landström 2009-04-28
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Bakgrund

Skolan undersökte om det fanns några företag som 
behövde hjälp med något projekt inom deras verk-
samhet. Ett av dessa kom från stiftelsen, ”Rovd-
jursCentrumDesigntorg Trä” RCDT. Det är ett samar-
bete mellan Orsa kommun och Orsa Grönklitt AB. 
Verksamheten har sin anläggning i nära anslutning 
till Orsa Grönklitts björnpark som ligger strax utanför 
Orsa och tillhör Dalarnas län.

Så här löd deras förslag till examensarbete:

I Stiftelsen RovdjursCentrumDesigntorgTräs uppdrag 
är att informera och inspirera kring trä och design. 
För att nå målgruppen barn och ungdomar kommer 
en naturstig att byggas under 2009-2010, där olika 
frågeställningar tas upp på ett lekfullt sätt. Tanken 
med stigen är även att varje moment skall motsvaras 
av en stimulerande produkt i butiken. Ett examensar-
bete kan göras med grund i något av de olika teman 
på stigen, bild 1. Gärna även med rovdjurskoppling.

Teman:

1. Barnstig. Tema: Skog, trä och design

Det finns planer på att göra en slinga för barn inne 
i björnparken där det på ett roligt sätt erbjuds att 
lära sig mer om skog, trä och design. I detta projekt 
finns det möjligheter för en student att ta hand om en 
avgränsad del, en station eller en bro i sitt examen-
sarbete. Fokus på arbetet är inspiration, pedagogik 
och lekfullhet.

2. Nya produkter som ”eget” projekt

Stiftelsen RCDT har behov av att i butiken vid rovd-
jurscentrum sälja kvalitativa träleksaker med högt de-
signinnehåll som knyter an till verksamheten och re-
gionen. Ett möjligt examensarbete vore att med input 
från stiftelsen RCDT ta fram någon/några nya produk-
ter som via ett eget företag kan säljas till besökarna 
på RCDT och naturligtvis även på andra ställen efter 
hand om man så vill. Även andra typer av produkter, 
som exempelvis olika inredningsdetaljer, kan komma 
i fråga. Ett kunde vara att ta fram en större robust-
are del till stigen och mindre mer processad produkt 
till butiken. Alternativt att ta fram ett tankesätt eller 
en information till stigen och en produkt till butiken. 
(Stiftelsen RovdjurscentrumDesigntorg träs förslag till 
examensarbete. Anders Björklund, Anna-Lena Gull).

Den första kontakten

Telefonkontakt togs med Anna-Lena Gull som hän-
visade mig vidare till Anders Björklund som var huvu-
dansvarig för uppgiften och vi bestämde för ett möte. 
Under det mötet och den efterföljande diskussionen  
kom ett antal olika frågeställningar upp och dessa 
var: 

-Olika träslag och vad används de till?
-Olika sätt att behandla trä?
-Konstruktionsmöjligheter med trä olika fogningstekni-
ker?
-Trä som långsiktigt hållbart material?
-Hur har vi använt trä förr och hur använder vi trä 
idag?
-Vilka sätt att använda trä har ännu inte uppfunnits?
-Bo i och med trä: Djur, människa eller troll.

Vi diskuterade även timmerhus och att de är väldigt 
lokalt förknippade med trakten. Intresset för timmer-
huskonstruktioner har alltid funnits så detta kändes 
väldigt intressant. Även anknytningen till djur, natur 
och turism var av intresse. Att undersöka om någon-
ting som hör till timmerhustillverkning blev resultatet 
av vårat möte. Vid en första kontakt med timmerhus-
tillverkare så fick jag reda på att det var en aktör som 
testat att värmebehandla timmer i grövre dimension-
er. Detta fångade mitt intresse. Hur utföll resultatet av 
dessa tester? Att värmebehandla VB är en ny teknik  
processen är miljövänlig. Efter en behandling  får 
träet ett antal olika egenskaper. Stämmer detta? Nu 
fanns ett bra underlag för att kunna koppla ihop den 
trätekniska undersökningen till det behov som RCDT 
sökte. Lösningen blev således en träteknisk under-
sökning om hur en värmebehandling går till, och vilka 
andra egenskaper träet får efter en behandling. En 
designprocess där jag implementerar den trätekniska 
undersökningen i de produkter och förslag som be-
hövdes för att uppfylla RCDT:s behov.

Inledning
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Bild 1. Den naturstig som planeras inne på området i Orsa björnpark.

Inledning
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Frågeställning

• Går det att värmebehandla trä i grövre dimen-
sioner för att användas till timmerhus?

• Med de egenskaper som värmebehandlat trä erb-
juder vad för produkt eller lösning kan jag göra för 
RCDT:s behov?

Syfte

Syftet med undersökningen är att förstå vad det in-
nebär att värmebehandla trä och om det går att an-
vända i någon del av timmerhuskonstruktionen. Denna 
undersökning tas även i beaktning med mitt fortsatta 
arbete för att hitta en lösning för RCDT:s behov.

Mål

• Att informera om vad det innebär att värmebe-
handla trä. 

• Att komma med förslag till RCDT:s behov.

Metod

För att få en förståelse om ämnet kontaktades företag 
och personer med kunskap inom områdena: Timmer-
hustillverkning, företag som tillverkar torkutrustning, 
personer som forskar om VB trä, företag som torkar 
trä enligt värmebehandlingsprocessen. Mail utskick 
och telefonintervjuer utfördes. Med denna tidiga un-
dersökning insågs vikten av att erfordra kunskaper 
om traditionell torkning av timmer. Detta för att förstå 
hur en värmebehandling går till. En  teoridel om torkn-
ing gjordes och som styrker den metod som valdes  
till huvudundersökning som är studiebesöken. Telefo-
nintervjuerna blev ett underlag för att skapa två olika 
frågeformulär. Ett var riktat till företag som tillverkar 
timmerhus och företag som torkar block sågat timmer 
och rundtimmer. Det andra var riktat till företag som 
tillverkar och har kunskap i VB tekniken, samt person-
er som forskar inom VB området. Frågeformulären 
redovisas i (bilaga 1, 2 och 3). Huvudundersökningen 
har varit att besöka de olika aktörerna, för att få en 
god uppfattning av vad professionella personer tror 
om att värmebehandla i grövre dimensioner. Tester att 
provtorka timmer under en värmebehandling har ut-
förts. För att hitta rätt lösning eller produkt till RCDT:s 
behov har delar av  designmetodiken använts. Dessa 
var moodboard, ledord, scenarier, marknadsunder-
sökning, funktionsanalys, skisser, materialkunskap, 
jämförelse av parker. 

Avgränsning
 
Undersökningen kommer inte att innehålla någon 
teknisk analys detta beroende på avsaknad av resurs-
er både ekonomiskt och tekniskt. Analys och resultat 
baseras på antaganden från professionellt berörda 
personer från de olika aktörerna.

Tillvägagångssätt

Bild 2. I dagsläget  används värmebehandlat trä främst i ute 
miljöer till vindskivor, trallar, paneler och till utemöbler är de ut-
märkta för att materialet håller bättre sin form.
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Telefonintervjuer mailutskick

För att komma igång med arbetet söktes på Internet 
om vilka företag som har kunskaper inom timmer-
huskonstruktioner och företag som håller på med 
värmebehandlingstekniken. Denna undersökning 
blev början på detta projekt. En kort presentation 
av uppdraget med tllhörande frågor skickades ut via 
mail. För att påskynda processen gjordes även tele-
fonintervjuer. Öppna frågor användes detta för att få 
igång en diskussion. Förundersökningen hjälpte mig 
att hitta rätt frågor för ett tydligare frågeformulär som 
skapades senare. 

Presentationen av mig och om den undersökning 
som jag höll på med mailades eller hölls per telefon. 
Se text nedan.

Hej mitt namn är Johan Landström. Jag studerar pro-
grammet Design & träteknik på Högskolan i Gävle.
För att tillgodoräkna mig en fil. Kand i träteknik, skall 
jag skriva en C-uppsats innehållande en vetenskaplig 
undersökning. Jag har fått ett uppdrag av stiftelsen 
”RovDjursCentrumDesigntorgträ”, att titta på  timmer-
huskonstruktioner. Undersökningen skall senare leda 
till att jag kan hitta en lösning som skall passa till den 
naturstig som RCDT planerar att göra inne i björn-
parken. Lösningen kan passa till gångstigen eller till 
en av de stationer som de planerar i samband med 
stigen, eller till en produkt som går att köpa inne i 
RCDT:s shop

Till personer verksamma inom VB tekniken ställde jag 
öppna frågor om huruvida det är någon som provat att 
torka virket i grövre dimensioner. Hur processen går 
till vid torkning enligt VB metoden?

Mailenkät 

Kontakt togs med 12 personer som är verksamma 
inom timmerhusbranschen och VB branshen. Till 
personer verksamma inom timmerhustillverkning så 
ställde jag delvis ledande frågor men även öppna. (bi-
laga 1). 

Frågor

Vad använder ni er av för timringsteknik? Vilken knut-
teknik använder ni?

Hur torkar ni era stockar nu? 

Tycker att stockarna är väldigt tunga. Finns det någon 
som forskat i om det går att få stockarna lättare, att 
man tar bort en del av godset men samtidigt kan be-
hålla sin värmeisolerande förmåga och hållfasthet?

Vad tror ni om värmebehandlat trä som timmerkon-
struktion?

Vilket behov är inte uppfyllt ännu?

Hur ser konkurrens situationen ut idag mellan timmer-
hus och limträhus?

Frågeformulärer

De frågeformulär (bilaga 2,3) som gjordes byggdes 
upp med ganska lika frågor till de olika aktörerna. 
Med detta var tanken att utläsa och jämföra om de 
eftersträvades samma kvalité? Om torkprocesserna 
är likadana? Om det är skillnad mellan senvuxet virke 
och frodvuxet virke? var sprickorna skulle uppstå? 
Och om värmebehandlat timmer skulle kunna gå att 
använda i timmerhuskonstruktioner? Den behovs-
frågan som ställdes gav uppslag framförallt hos tim-
merhustillverkarna för en vidare undersökning. Från 
bilaga 2 svarade 2 företag och bilaga 3 svarades av 
fyra företag.

Frågeformulär 2

Skapande av ett frågeformulär som var direkt riktad 
till aktörer inom torkningsindustrin och personer som 
forskar inom värmebehandling. Svaren finner ni i (bi-
laga 2)

• Hur fungerar processen när ni torkar enligt VB 
tekniken?

• Vilken kvalite måste virket vara av för att det skall 
kunna gå att använda till värmebehandlat virke?

• Blir det någon skillnad i torkprocessen på sen-
vuxet och frodvuxet virke?

• Är det stor skillnad mellan Tall och Gran när ni 
torkar virket?

• Blir sprickorna olika när ni torkar Tall och Gran?
• Var uppstår sprickorna? I splint eller kärna? Är 

det skillnad på tall och Gran?
• Kan sprickorna styras under processen?
• Vilken är den tjockaste dimension ni har torkat 

virke i?
• Har ni provat att torka block sågat timmer? Vad 

blev resultatet?

Förundersökning
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• Har ni provat att torka rundstocks timmer? Vad 
blev resultatet?

• Vad är fördelarna med värmebehandlat virke?
• Vad är nackdelarna med värmebehandlat virke?
• Hur ser den framtida utvecklingen ut? 
• Vad tror ni om denna process av torkning av tim-

mer? Finns det någon forskning inom detta om-
råde?

• Vilket behov ser ni, som ännu inte är uppfyllt?
• Går det att limma ihop bitar och därefter torka 

dessa?
• Om det konstrueras timmerhus av värmebehand-

lat virke. Hur tror ni då att sättningarna som blir av 
taket kommer att påverka konstruktionen?

• Vad tror ni händer i och kring knutarna i timmer 
hus? Kommer det att uppstå sprickor på grund av 
att virket är för sprött?

Frågeformulär 3 

Till företag som tillverkar timmerhus. Enkäten mailades  
eller så hölls de på plats under besöken. 
Svaren kan läsas på (bilaga 3). 

• Hur torkas virket ni använder/levererar?
• Hur sker urvalet av timret? 
• Blir det någon skillnad i torkprocessen på sen-

vuxet och frodvuxet virke?
• Kan ni se någon skillnad av resultatet i torkpro-

cessen mellan Tall och Gran? 
• Var uppstår mest sprickor? I splint eller kärna? Är 

det skillnad på tall och Gran?
• Hur och varför styrs sprickorna i timret?
• Hur påverkas timret av kvistarna?
• Inom vilken dimension torkar ni ert virke ?
• Vilket behov känns ännu inte uppfyllt i tillverkning-

sprocessen?
 
Värmebehandlat virke är i princip torrt virke, det in-
nehåller en fuktkvot på 3-6%. Virket tappar lite av sin 
hållfasthet, virket blir sprödare, men däremot så blir 
virket formstabilare. Den får en hög värmeisolerande 
förmåga. Virket får också en hög beständighet mot 
röta. 

• Om det konstrueras timmerhus av värmebehand-
lat virke. Hur tror ni då att sättningarna som blir av 
taket kommer att påverka konstruktionen?

• Hur tror ni att detta kommer att påverka knutarna? 
Kommer sprickor att uppstå på grund av att virket 
är för sprött?

 
• Bevisligen så går det att limma ihop värmebehan-

dlat trä i större stycken, det går även att skarva 
ihop stycken. Skulle detta vara någonting för 
framtiden inom timmerhuskonstruktioner?

• Det gamla och genuina med Timmerhuskonstruk-
tioner kommer alltid att efterfrågas. Dock så kan 
det finnas vissa som efterfrågar ny estetik, ny ut-
formning av timmerhus. Hur tror ni att ett sådant 
hus kan se ut? Om man leker lite med fantasin 

hur kan då ett nytt timmerhus ta form tror Ni? 

Förundersökning
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Teori timmerhus

Teoridel

För att förstå det som har undersöks så har fakta sam-
lats in från böcker, internetsidor och tidigare c-upp-
satser. Det sammanfattas  som en teoridel. Innehål-
lande delar är: Torkningsprocess av  timmer förr och 
idag. Timringsprocess. Traditionell torkningsprocess. 
Vad är en värmebehandling och hur går en värmebe-
handling till.  

Timringsprocess
 
Den nedersta raden i en timmerhuskonstruktion kallad 
för syllvarvet och består av två helstockar på vardera 
långsidan. På vardera gavelsidan är det en delad hel-
stock, dessa kallas för fyllnadsstockar. Väggarna kal-
las för långsida och gavelsida, långsidan ligger alltid 
en halv stock högre än gavelsidan det är denna teknik 
som bygger höjden på huset. Knutar tas ut med hjälp 
av yxa och motorsåg. På stockens undersida huggs 
ett spår som kallas för långdrag. Långdraget hjälper 
till att pressa samman konstruktionen mellan varje 
stockvarv i och med detta tätas väggarna. Trycket för 
att täta konstruktionen kommer från de övriga stock-
arna och från taket. Mellan varje stockvarv används 
lin eller mineralull tidigare användes även björn eller 
vitmossa. För att binda ihop stockarna med varandra 
och för att timret inte skall glida isär sidledes används 
så kallade dymlingar. För att få till långdraget används 
ett så kallat dragmått. Utsidan på varje stock bilas med 
en bilyxa. Vid fönster och dörröppningar blir ett urtag 
som kallas för gåt, denna gör att det blir ett låst läge 
på stockarna i sidled. Vid dörrar och fönster lämnas 
en sjunkmån på cirka 5-10 cm. När målhöjd är nådd 
för huset lägges ett väggband och en röstmoder. Gav-
elsidorna byggs upp till rätt takås, mellan takås och 
väggband så läggs så kallade rafter. Vad som är kvar 
är  att lägga taket. Syllvarvet är den känsligaste delen 
av att bli angripen av röta i en timmerhuskonstruktion. 
Det är därför viktigt att tänka på att alltid använda sig 
av ett stort överhäng på taket så att vattnet avleds 
från väggarna. De flesta husen byggs upp inomhus 
i en större lokal detta för att säkerställa husets pass-
form. Efter detta plockas huset ner och byggs upp på 
sin rätta plats. Från byggstart till att ett färdigt hus är 
inflyttningsklart tar det ungefär 14-15 veckor.

Utförligare information finns i boken från stock till stu-
ga (2002 ) samt (Bilaga 4).

 

Bild 3. Detaljbeskrivning av timmerstomme.

Torkningsprocess av timmer förr

Timret var nästan uteslutande tall. Idealet var tall 
som vuxit på mager mark där tillväxten varit långsam, 
detta ger ett tätvuxet och hårt och starkt virke. Yttre 
tecken på hur timret kunde se ut var att trädet var 
rakvuxet och hade få kvistar samt att skillnaden mel-
lan rot och toppdiameter var liten. Kronan skulle vara 
avrundad, högt ansatt och ha korta årsskott. Vad som 
eftersträvades var att finna timmer med en hög andel 
av kärnved. Att finna timmer med stor andel kärnved 
var inte alltid det lättaste. Därför hjälptes naturen på 
traven. Toppen på tallen kapades och det lämnades 
några få grenar kvar längst upp. Att blecka bort barken 
från rot till topp utfördes på hela stammen så att det 
blev  en skåra, därefter fick tallen stå under ett par års 
tid. De kvarlämnade grenarna såg till att kådan steg 
upp i trädet i ett försök att självläka. I och med detta  
blev kärnvedens andel stor över hela tvärsnittet. När 
tallen sedermera var död fälldes den, och när det 
fanns tillräckligt med timmer i skogen med god kval-
ité började byggprocessen. Virket skördades under 
vintern och barkades under våren, timmerstockarna 
lades i en strölagd timmervälta för att torkas under 
sommaren. När hösten kom  timrades huset upp och 
tak lades. Huset fick stå och sätta sig under vintern 
och nästkommande sommar monterades dörrar och 
fönster så att huset blev färdigt för inflyttning. Denna 
byggtid kunde ta uppemot 5 år.

Mer information hittas i böckerna Knuttimring (2005), 
och även från stock till stuga. (2002). 
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Torkningsprocess idag

Det finns sågverk som specialiserat sig på att tillgo-
dose torkat timmer till timmerhustillverkare. Timret 
som används kommer från de lokala skogarna och 
väljs ut av skördarföraren. Information om vilket virke 
som skall apteras, huggas, skördas finns registrerat 
i skördarförarens dator. Framförallt senvuxen tall an-
vänds. Gran används till takstockar på grund av att 
de är lättare att avbarka samt att de har en mindre 
avsmalning. Torkning av både blocksågat timmer och 
rundtimmer levereras. Vissa av timmerhusföretagen 
har köpt in en egen tork detta för att kunna tillgodose 
att det alltid finns torkat timmer i lager samt att säker-
ställa en egen kvalité. Oftast har företaget en person 
som går och synar timret i skogen och handplockar 
den bästa kvalitén. Bästa tiden att torka virke är un-
der våren på grund av den torra luften som vi har då. 
Sämst period är under sommaren då det är stor risk 
för att det uppstår blånadssvamp på timret.(Bilaga 4)

Bild 4. Blocksågat timmerhus strax utanför Lima.

Teori timmerhus

Torkningsprocess

Torkningen handlar i stort om att transportera vattnet 
från kärnan ut mot ytan och därefter  till den fria luften. 
Vatten i trä består av fritt vatten i flytande form i ved-
cellens lumen och i andra hålrum inne i cellväggen. 
Men även som bundet vatten i cellväggarna och som 
vattenånga i de hålrum som inte är vattenfyllda. Bild 
5 och 6. 

Det fria vattnet förflyttas från ett högre tryck till ett 
lägre tryck. På grund av den värmehöjning som blir 
vid torkningen så vill den inneslutna luften och ångan 
expandera och detta skapar ett övertryck som i prin-
cip tvingar ut vattnet från virket. Bild 7. 

Bild 7. 

Bild 6. 

Bild 5. 
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Teoridel torkning

Bild 9.

Bild 8. 

Det fria vattnet förflyttas även med kapillära krafter. 
För att det fria vattnet skall kunna transporteras från 
virket måste det finnas håligheter och passager som 
medger ett fritt flöde. Dessa är själva cellumen och 
förbindelserna mellan de gårdade ringporerna. I radiell 
riktning så fungerar märgstrålarna med dess förbin-
delse med trakeiderna som vattentransportör. Vattnet 
rör sig dock lättast längs med fibrerna på grund av 
att fibern har formen av långsmala rör och dessa är 
förbundna med talrika gårdade ringporer. I den tan-
gentiella riktningen  finns det bara gårdade ringporer 
som vattentransportörer. Bild 8. 

När det fria vattnet börjar ta slut  finns det fortfarande 
kvar vatten i de bundna cellväggarna i form av ånga 
eller som ånga i de håligheter som inte är vattenfyllda. 
Vatten i ångfas transporteras bort antingen genom en 
ångtrycksskillnad, eller genom en koncentrationsskill-
nad genom diffusion. Bild 9. 

Under fibermättnadsgraden så sker fuktflödet genom 
diffusion. De vattenmolekyler som finns inne i cell-
väggarna måste ryckas loss från sin bindning. För 
att den skall kunna hoppa vidare tillförs mer värme. 
Det mesta av virket som torkas körs i luftcirkulation-
storkar. Enkel beskrivning av processen är luft, värms 
upp och blåses genom virkespaketet. Paketet avger 
då vattenånga som luften absorberar. Luft har den 
förmågan att avge värme samtidigt som den fångar 
upp vattenångan. Detta gör att luft är en transportör 
av både värme och vattenånga.
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ytan har upphört på grund av att porerna i cel-
lerna har stängts. Bild 13

4. Torkning i diffusionsfas. När det fria vattnet har 
torkat ut finns fortfarande bundet vatten i cellväg-
garna. Detta vatten måste förångas och diffun-
dera ut mot ytan. Denna fas tar tid och torkningen 
går långsamt. Bild 14

5. Konditionering. När torkningen är avslutad 
finns det en viss fuktgradient i virket. Spänningar 
i tvärsnittet uppstår och dessa måste utjämnas. 
För att utjämna fuktgradienten och spänningarna  
återfuktar man ytan och det är detta som är kon-
ditioneringen. 

6. Nedkylning. Den sista fasen är att kyla ner virket 
och detta görs genom att ta ut virket i den fria 
luften eller så styrs det genom ett datorprogram.

En mera fullständig beskrivning hittar du  I 
Virkestorkningens grunder (2007). 

Torkningens faser i en luftcirkulations
torkning delas in i sex faser. Bild 10

1. Uppvärmning. Uppvärmning av virkespaketet 
från utomhustemperatur till den temperatur där 
torkningen av virket kommer att inledas. Bild 11 

2. Torkning i kapillär fas. I nysågat virke finns det 
en större mängd fritt vatten i virkets splintdelar. 
Torkningen går snabbt men det krävs en bra 
värmeeffekt och bra ventilering för att hålla igång 
torkningen. Innehåller virket mycket kärnved går 
denna process snabbare. Detta beror på att det 
fria vattnet är mindre i kärnved. Bild 12

3. Torkning i övergångsfas. Under denna fas bör-
jar det fria vattnet att ta slut. Fortfarande finns det 
kapillärt vatten i splintveden men matningen mot 

Teoridel torkning

Bild 10. 

Bild 11. 

Bild 12. 

Bild 13. 

Bild 14. 
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Värmebehandling

Vid värmebehandling används vattenånga som ett 
värmemedium. Gaserna som uppstår under proces-
sen transporteras till och från genom ett ventilations-
system. De extraktivämnen terpener, fett, vaxer och 
phenoler som finns påverkas lättare och dessa kom-
ponenter avdunstar vid uppvärmning och avgår i form 
av gaser eller så torkas de bort. Utsläppen av de 
flyktiga gaserna samt de vattenlösliga ämnena som 
bland annat är terpener, ättiksyra, myrsyra, alkoholer 
tas om hand. Gasen förbränns och de vattenlösliga 
ämnena omhändertas och destrueras. Anläggningen 
skall vara välisolerad och ångtät. De flesta träslagen 
går att värmebehandla, men det är lättare att värme-
behandla trä med lägre densitet. Det går att använda 
sig av rått virke, processen blir  längre, vanligast är 
att använda sig av virke som har en fuktkvot mellan 
12-18 %. Under processen förändras träets struktur 
och kemi. Trä är uppbyggt av cellulosa, hemicellulosa 
och lignin samt extraktivämnen. Det som händer med 
virket är att många av de ämnen som fungerar som 
bindningsämnen försvinner exempelvis kådan. Delar 
av vedens struktur sönderdelas på grund av den hår-
da torkningen. Cellulosan, hemicellulosan och ligni-
net påverkas olika under upphettning. Cellulosan och 
ligninet bryts ner långsammare än hemicellulosan vid 
stigande temperaturer. Cellulosa och hemicellulosa 
är kolhydrater och strukturella komponenter av ett 
träd. När virket värms upp av den höga temperaturen  
bildas ättiksyra. Ättiksyran fungerar som en katalysa-
tor för att bryta ner sockret i virket. Ättiksyran gör 
även att surhetsgraden ökar och PH-värdet sjunker, 
bindningsplatserna för vattenmolekylerna försvinner. 
Hygroskopiciteten och dimensionsstabiliteten påver-
kas av detta. Träet tar då upp mindre vatten och det 
gör att träet krymper och sväller mindre. Ättiksyran 
gör även att den långa cellulosamolekylen bryts ner. 
Vilket reducerar styrkan i virket, samt påverkar dess 
färgförändring. Vid de höga temperaturerna sker ett 
flertal kemiska processer i veden som bidrar till färg-
förändringen. En av de viktigaste är att cellulosan 
bryts ner till socker, vilket sedan karamelliseras, det är 
samma reaktion som när man kokar knäck. Ligninet 
är det som binder ihop virkets celler. Eftersom ligninet 
är termoplastiskt påverkas virkets styvhet, färg, reak-
tionsförmåga, samt dess brytningskollaps. Efter up-
pvärmningen så innehåller virket en mindre mängd av 
hemicellulosan. Som ett resultat av detta är mängden 
av svampmottagliga ämnen i träet betydligt färre. Den 
kemiska förändring som virket får genererar också 
till att svampar och bakterier får svårt att känna igen 
och bryta ner materialet efter en behandling. Efter en 
värmebehandling får virket andra egenskaper dessa 

Teoridel Värmebehandling
är: Färgen blir annorlunda, beroende av vilket gra-
dantal som används under behandlingen. Virket blir 
mörkare ju högre gradantal som används. Densiteten 
minskar med upp till 10 %. Porositeten ökar. Det blir 
styrkereduktioner mycket beroende på hur virket ser 
ut, finns det mycket döda kvistar så försämras virket. 
Eftersom kådan som tidigare fungerat som ett extralim 
försvinner minskar styrkan mellan kvist och den om-
givande veden. I virke med mycket kvist kan böjhållf-
astheten minska med upp till 50 %. Hårdheten i virket 
försämras inte så mycket jämfört med vanlig torkning. 
Styvheten i träet påverkas också mindre och vid en 
mild värmebehandling kan den till och med öka. Jäm-
viktsfuktkvoten halveras. När virket tar upp mindre fuk-
tig luft påverkas dess dimensionsstabilitet, det sväller 
och krymper mindre. Virket kupar sig mindre jämfört 
med vanligt torkat virke. Absorptionen i vattenkontakt 
är olika för olika träslag. Gran tar upp mindre vatten 
jämfört med tallens splintved.  Efter en värmebehan-
dling får virket en bättre värmeisolerande förmåga. Ju 
högre temperaturer som används desto beständigare 
blir virket mot biologisk nedbrytning svamp, bakterier 
detta på bekostnad av den mekaniska styrkan. Om 
virket inte behandlas  kommer virket relativt snart att 
gråna. Emissionerna i värmebehandlat trä är mindre 
än de i obehandlat trä beroende på att de redan har 
förgasats bort. Giftiga ämnen i värmebehandling av 
trä har inte uppstått som är farliga för människan. Vid 
bearbetning av virket så är virket sprödare. Vid limning  
förlängs limtiden framförallt med PVAc lim. Färger och 
lim som är vattenbaserat torkar långsammare. Hyvlas 
kupat virke är det stor risk för sprickbildning. Man re-
kommenderar förborrning vid spikning och skruvning. 
Efter behandling i hyvel eller vid svarvning blir ytan 
väldigt jämn och fin. Vid putsning av materialet bildas 
det väldigt små dammkorn ett bra utsug är att rekom-
mendera. Värmebehandlat trä är mer lättantändligt.
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VB trä under process

Processen kan delas in i tre huvud faser.

• Fas ett är högtemperaturtorkning. 

Temperaturen ökar och vid hög temperatur torknin-
gen så används värme och ånga, ugnens temperatur 
når snabbt upp till 100ºC, vilket tar ungefär 3 timmar. 
Nästa steg i fas ett är att öka värmen stadigt upp till 
130ºC, under denna högtemperaturtorkning så reduc-
eras virkets fuktkvot till nästan 0 % denna process tar 
ungefär 9 timmar.  

• Fas två är värmebehandlingen.
 
Så fort högtemperaturtorkningen är klar så höjs vär-
men till mellan 180-215ºC, detta tar ungefär 9 timmar. 
När temperatur nivån har nåtts så hålls den konstant 
i ungefär tre timmar. Det är detta som kallas för Ther-
mowoodsteget eller värmebehandlingssteget. Under 
fas två används vattenånga detta för att inte virket 
skall självantända. 

• Fas tre är avkylnings och fuktighetskondition-
ering.

I fas tre används ett vattensystem som kyler ner vir-
ket. När måltemperatur 80-90ºC är nådd och som tar 
9 timmar startar återfuktningen av virket. En nivå som 
innebär 4-7% fuktkvot bör uppnås innan virket tas ut 
från torken. Den sista delen tar cirka 3 timmar. Vat-
tenångan som tillsätts bidrar till att starta den kemiska 
och fysiska förändringen i träets uppbyggnad. Över 
200ºC så sker förändringarna i träets struktur väldigt 
snabbt. Den ungefärliga tiden som träet torkas är un-
der 36 timmar.

Teoridel Värmebehandling

Bild 15. Thermowoodprocessen.

Klass 1        Klass 2  Klass 3         Klass 4  Klass 5

Mycket       Beständigt  Måttligt        Ringa  Icke
beständigt   beständigt    beständigt   beständigt

Teak        Western  Sibirisk         Europeisk   Ask
       RedCedar  Lärk         Lärk

Merbau       Europeisk  Nord-        Gran  Bok
       Ek   amerikansk
   Douglas

Jarrah        Thermo-           Furu
       Wood

I Europa delas beständighet, dess motstånd mot svam-
pangrepp in I fem klasser där 1 är mycket beständigt  
och 5 är icke beständigt. VB får klassen 2. 

Mera fullständiga beskrivningar hittar du  I 
Virkestorkningens grunder (2007), www.thermo-
wood.fi (2003), (bilaga 1,2 och 5),  www.uppsatser.se/
uppsats/9e444381b4/ (2007), http://pure.ltu.se/ws/fb-
spretrieve/2268151 (2008).
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Andra metoder än värmebehandling och 
konkurrenter

Metod att värmebehandla trä har funnits ända se-
dan vikingatiden. Ytan på virket brändes, på så vis 
skulle det bli mer motståndskraftigt när det användes 
i utomhusmiljöer. Exempelvis för stolpar med mark-
kontakt. Studier av värmebehandlat trä har gjorts 
ända sedan 30-talet. Men det var först under 90-talet 
som det kom att bli en industriellt storskalig teknik 
och som började användas i kommersiella produkter. 
En industriell skala av värmebehandlings processen 
för trä har blivit framtagen av VTT tillsammans med 
Finska träprodukt industrin. Thermowoodassociation 
är en medlemsorganisation och medlemmar i denna 
organisation är licensierad att tillverka produkter av 
värmebehandlat trä. Tre stora aktörer verkar i Finland 
dessa är Finnforest: fura, gran. Stora Enso: fura, gran. 
Lunawood: fura, gran men även lövträd. Det finns i 
dag fem konkurrerande processer i Europa: 
“Thermowood-processen (ånga) Finland. Plato-pro-
cessen (ånga, torkning och värme-fixering) Holland.
IWT-metoden (ånga och tryck) Frankrike. NOW-pro-
cessen (hetgas) Frankrike. Natur-holzschutz (oljebad) 
Tyskland”. (www.traguiden.org)

Produkter av VB trä

I Sverige finns det i dagsläget två mindre företag som 
värmebehandlar virke, samt ett tredje som är på väg 
att etablera sig. Produkterna som Heatwood tillverkar 
säljs av bland annat Bauhaus. Produkterna som 
Scandinavian finewood tillverkar säljs av bland annat 
Moelven. 
De produkter som tillverkas av VB trä är:
Utomhus: Dörrar, Fönster, Staket, Skärmar, Fasad-
beklädnad, Lekparker, Trädäck, Utemöbler.
Inomhus: Möbler, Golv, Invändiga paneler, Musikin-
strument, Köksinredningar, Badrums- och bastuinred-
ningar. Bilder visar en bastuinredning och en trall till-
verkat av VB trä.

Mera fullständiga beskrivningar hittar du  I 
Virkestorkningens grunder (2007), www.thermo-
wood.fi (2003), (bilaga 1,2 och 5),  www.uppsatser.se/
uppsats/9e444381b4/ (2007).

Metod och konkurrenter
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Studiebesök

Bild 16. Block som värmebehandlades 2008

Bild 17. Block med stor andel kärna, visade sig vara väldigt intakt 
inga större sprickor.

Studiebesök

För att förstå hur själva processen går till vid tillverk-
ning av timmerhus så besöktes ett antal företag. Två 
av företagen hade egna torkar. De företag i Sver-
ige som värmebehandlar trä besöktes också. Att få 
en direkt kontakt med de berörda företagen och att 
intervjua på plats kändes som en bra metod. Syftet 
med besöken var att uttröna hur själva processen går 
till. Allt från valet av virke till hur torkningen fungerar 
och hur man bygger husen. Vad tror aktörerna om att 
använda sig av värmebehandlat timmer i någon del 
av sin produktion. Besöken gav mig stor kunskap om 
deras processer. Jag fick även möjlighet att testa att 
värmebehandla timmer vilket var viktigt för att kunna 
utläsa någon form av resultat.Besöken sammanfattas 
I ( bilagor 4 och 5). 

Tester utförda 2008 att värmebehandla 
timmer

Under besöket hos Tanderudshöjdens timmerstugor 
var vi ute och tittade på timret som de hade provat att 
torka enligt VB tekniken. På  provbitarna med mycket 
kärna som vuxit sakta var sprickbildningen mindre än 
de med mycket splint som vuxit snabbt. Fem provbitar 
av blocksågat timmer hade  testats att värmebehand-
las. De var cirka 1-2 m långa och de höll dimensionen 
8 tum 1 tum = 2,5 cm av dessa bitar hade två sty-
cken sprickor som var 3-4 cm samt att det gick att se 
antydningar till att de börjat vrida sig. Rotstockarna 
fungerade bättre att torka, än en andra stock som 
vred sig betydligt mer. (Bilaga 1 och 5)

 Värmebehandling av timmerbit 1 

Under besöket hos Tanderudshöjdens timmerstugor  
kontrollerade vi fukthalt och sprickbildning på två sty-
cken blocksågade timmerbitar. Bitarna var 1,5 m lån-
ga och med dimensionen 20*20 cm. En var frodvuxen 
och den andra var senvuxen. Vi gjorde spår i bitarna 
för att försöka styra sprickbildningen. Kort togs på bi-
tarna. De bägge bitarna värmebehandlades senare. 
Behandlingen skedde under 36 timmar. 
Bit 1 bild 18-21  var frodvuxen och hade ingen spricka 
på en sida och 1 cm spricka på den andra sidan, fuk-
thalten låg på 12 % på ytan och i kärnan hade den 
cirka 20 %. Efter värmebehandlingen blev resultatet 
detta: Bit 1 frodvuxen sprickan blev större och mättes 
till 2,1 cm, på den sida som inte var sprucken uppkom 
en spricka som var 3 mm. Stocken vred sig inte mer 
än förut. 
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Resultat 

Värmebehandling av timmerbit 2

Bit 2 bild 22-25 var senvuxen och den hade en spricka 
på 6 mm den andra sidan var det ingen spricka på, 
fukthalten låg på 12 % på ytan och i kärnan hade den 
cirka 20 %. Efter värmebehandlingen så blev resultatet 
detta: Bit 2 senvuxen sprickan blev 1,2 cm efter torkn-
ing, På den sida som inte var sprucken sprack stock-
en till 4 cm, Stocken vred sig något. Fukthalt under 6 
% inte mätbart då deras instrument inte mäter torrare. 
“Vi drar slutsatsen att om sprickstyrning skall göras i 
detta skede så bör sprickstyrningen sågas djupare än 
den befintliga sprickan för att vridning skall förhindras. 
OBS! Detta är vår egen teori säger Ronny Vikström”. 
Enligt Ronny Vikström på Tanderudshöjdens Timmer-

Bild 18-19. Bit 1. Man kan tydligt se hur sprickan har blivit större 
efter värmebehandlingen. Notera även vilken förändring av färgen 
som uppstår.

Bild 20-21. Bit 1. Vinkel där man kan se tvärsnittsytan på bit 1 före 
och efter torkning.

hus har de inte hunnit prova att arbeta med materia-
let, att tillverka knutar efter värmebehandlingen, men 
han tror inte att det är några problem. (Bilaga 4, 5)

Värmebehandling av timmerbit 3

Tester av blockat timmer har även utförts hos Heat-
wood, inga bilder på detta resultat men Enligt Gustav 
Åström så blev resultatet detta. Provbit  “Ca 1,30 lång 
och 30x30 cm i block. Nu var det här en bit som hade 
legat ute så jag vet inte vad den hade för kvalitet och 
fuktkvot innan. Jag kan se att det blir stora ytsprickor 
på biten, jag har ännu inte klyvit i den för att se hur 
den ser ut inuti”.

Bild 22-25. Tvärsnittsytan på provbit 2 före och efter torkningen. 
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Analys 

Analys värmebehandlat timmer 

Undersökningen har behandlat om det över huvud 
taget var möjligt att torka timmer i grövre dimension-
er? Följdfrågor har uppstått några av dessa är: Hur 
skulle timret reagera av behandlingen? Var skulle den 
största sprickbildningen bli? Går det att styra sprick-
orna? Hur går det att arbeta I materialet? Vad blir ko-
stnaden? Hur blir sättningarna? 

Ja det går att torka timmer i grövre dimensioner. 
men att utläsa ett rättvist resultat går inte. Vridningar 
uppstår men hur de kommer att se ut vet vi inte om 
torkningen sker på längre timmer. Producenterna tror 
att sprickor kan uppstå där dymlingen slås in i tim-
ret, tyvärr så har inget test av detta utförts. Att det 
kan bli problem vid knuten för att timret blir för hårt 
samt att materialet inte sjunker ihop så att knutar och 
långdrag  sluter tätt. Även denna fråga är inte utredd. 
Ja sprickbildningen går att styra i ett tidigt skede. Att 
styra sprickorna är svårt och ge ett resultat för, i och 
med att vi inte har tillräckligt tillförlitliga prover. Hållfas-
theten minskar men däremot så påverkas styvheten 
inte lika mycket och detta är något som fyller en 
större funktion i huskonstruktioner. Att arbeta I mate-
rialet anses inte vara något problem. Blånadssvamp 
är ett problem när timret torkas, detta går att få bort 
om man värmebehandlar virket. Vid användande av 
värmebehandlat trä som är mer formstabilt  tros det 
bli mindre rörelser i konstruktionen. Producenterna 
säger att vid fönster och dörrar lämnas cirka 10 cm 
för den sjunkmån som blir av sättningarna när huset 
sjunker ihop, sättningen av huset kan pågå i tre år. 
Med värmebehandlat timmer så tros det inte behövas 
några efterarbeten vilket kan kompensera den dyrare 
processen med att värmebehandla timret. Att styra 
färgen till en gråare ton i ett tidigare skede än med 
traditionellt torkat timmer anses också av vissa vara 
en fördel. Även syllvarvet skulle vara en idé för VB 
timmer detta för att VB timmer tar upp mindre fukt. I 
dagsläget så finns det ingen anläggning som kan tor-
ka timmer i längre längder enligt VB metoden däremot 
finns det högtemperaturanläggningar som torkar tim-
mer och produkterna blir ledningsstolpar m.m. Enligt 
leverantören av torkningsutrustning är det inga prob-
lem att tillverka en anläggning som värmebehandlar 
timmer. Men att veta vad som slutprodukten skall vara 
är en förutsättning för att värmebehandla trä. Behovet 
att använda sig av VB timmer är inte undersökt med 
denna undersökning, så denna del saknas. Vad som 
måste undersökas är om det finns ett behov för att 
torka i så stora dimensioner. Betydligt bättre tester 

för hur timret reagerar i en sådan här process måste 
utföras. De tester som vi gjorde är inte tillräckligt bra 
för att kunna analyseras. Hur kommer det att vrida 
sig? Vilken hållfasthet kommer timret att klara? Vilka 
andra produkter skulle det kunna vara lämpligt till? 
Finns det ett kundbehov? Vilket mervärde skulle ett 
sådant hus erbjuda? Alltså en riktig marknadsunder-
sökning måste bil utförd. Intresset finns från företag 
som värmebehandlar virke idag. Även företag som till-
verkar timmerhus är intresserade, kanske inte som en 
hel konstruktionslösning utan som en del av en kom-
ponent till huset där virket är väldigt utsatt för väta. 
Det hade varit roligt att jämföra ett hus byggt med VB 
timmer och ett med traditionellt torkat timmer genom 
en längre tidsepok. Produkter av värmebehandlat trä 
i grövre dimensioner borde kunna gå att använda i 
uteprodukter för exempelvis lekparker. Det kan vara 
av intresse att exportera VB timmer till länder som 
har högre luftfuktighet och som inte behöver samma 
kvalitétskrav. Vid havet där timret utsätts för större ex-
ploatering av fukt. (Bilaga 1,2,3,4,5) 

Diskussion

Återkommer med detta efter att design processen är 
genomförd se sidan 37.
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Process fram till förslag på lösning

Parallellt med den trätekniska undersökningen har ar-
bete med designprocessen utförts. 
Behovet som RCDT efterlyste är  tydligt utformat, och 
det går att sammanfatta i två frågor.
 
Ta fram förslag på lösning till stationerna eller stigen 
mellan stationerna?
Ta fram produkter som går att sälja inne i RCDT:s 
shop? 

Behovet är klart. De stationer som jag har valt att ar-
beta med är “bo i trä” och “lek och bygg”  Mina tidiga 
tankegångarna handlade om att ta fram förslag till:

• Del av stig mellan stationerna.
• En figur (sagofigur) som är representativ på alla 

stationer och som förmedlar information på alla 
stationerna.

• Ett miniatyrhus som var i byggsatssystem som 
skulle gå att sälja inne i rovdjurscentrums shop.

• En pedagogisk lek där man med hjälp av ett antal 
ministockar som har olika knutar och fogar så 
bygger man ihop en stig, ett minihus, en snöstjär-
na, ett kryss. 

Nu är det processen fram till förslag som återstår. Un-
dersökningen om VB har även inneburit att jag tittat 
på stationen “trädets ekosystem”.  

Metodik

Inom utbildningen så används designmetodiken som 
innebär olika metoder eller verktyg för att nå fram till 
ett slutresultat. De delar som  använts är moodboard 
en egen tankekarta för att få en överblick av prob-
lemområden. Jämförelser av Parker,  studiebesök 
på Orsa björnpark, skisser, materialkunskap, proto-
typbyggande. Funktionsanalys vilka funktioner som 
produkten eller tjänsten skall äga. Behovsanalys där 
det utreds vilket behov som en tilltänkt kund efterlyser 
av produkt eller tjänst. I mitt fall så är det redan klart. 
En mini marknadsundersökning.  

Moodboard och ledord

En moodboard har följt mig under arbetets gång bild 
26. Bilderna är kopplade till skog, trä, design och 
rovdjur. Till bilderna har olika ledord använts detta för 
att hitta en gemensam nämnare som leder mig vidare 
i arbetet. 

Del 2 Designmetodik
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Bild 26. 

Del 2 Designmetodik
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Studiebesök på björnparken i Orsa

För att få en tydligare bild på hur området såg ut så 
besöktes parken vid två tillfällen. Parken ligger i Orsa 
grönklitt som är strax utanför Orsa. I nära anslutning 
till parken så ligger även Rovdjurscentrums lokaler. 
Området runt parken hyser en stugby och en skidan-
läggning. Inne i parken finns ett antal rovdjur dessa är 
brunbjörnar, Kamtjatkabjörnar, Sibirisk tiger, vargar, 
lodjur, järv, berguv, rödräv. Den 18 maj 2009 är det 
invigning av Polar World då visas isbjörnar.  
Marken där stigen skall anläggas har övervägande 
tallskog som är runt 40 år med stor andel vitmossa 
vilket säger att marken är relativt torr bild 27.  

Jämförelser av parker

För att fånga in mer information om andra parker så 
söktes information på internet och vilka aktiviteter som 
finns i dessa parker. Vad kan exempelvis nöjesparker 
erbjuda för upplevelse. Parkerna skiljer sig ju väldigt 
mycket men detta sätt har varit en del i arbetet för 
att hitta inspiration, kunskap och sökande efter någon 
gemensam nämnare. (www.santaworld.se, www.lise-
berg.se, www.kolmarden.com)

Funktionsanalys

Målgrupp är framförallt barn och ungdomar, jag anser 
att stigen gäller alla. Men vilka mervärden bör stigen 
innehålla. Nedan har jag försökt utreda de viktigaste 

faktorerna som är nödvändiga eller önskvärda. 

Bör äga:      Nödvändigt  Önskvärt

Upplevelse  X
Nytänkande          X
Vara roligt  X
För alla                      X
Lärorikt   X
Tankegång          X
Spänning          X

Bild 29. Orsa grönklitts symbol och maskot 
blåbäret.

Bild 27. Här kommer stigen att anläggas under 2009-2010. 

Bild 28. Bild från sagolandet Tomteland, fungerar som en levande 
temapark med anställda skådespelare detta ligger strax utanför 
Mora i Gesundaberg.

Del 2 Designmetodik
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Materialkunskap

Att lösningarna skulle innehålla någonting med ko-
ppling till timmerhus och VB trä har följt mig genom 
arbetet. Materialet får efter en behandling: Bättre 
värmeisolerande förmågan, att dess estetiska egen-
skaper antar en vacker struktur, materialet blir lättare. 
Bättre motståndskraftt mot väta, det är formstabilare 
och innesluter värme samt håller kylan ute bättre.Ar-
betet med värmebehandlat trä visade att materialet 
reagerade olikt jämfört mot traditionellt torkat trä bland 
annat när det hyvlades. Ett större tryck på bitarna be-
hövdes för att det inte skulle bli genomslag från ma-
tarhjulen när det planhyvlades. Efter att VB trä hyvlats 
så behövs ytorna sällan putsas vilket är mycket posi-
tivt. Utifrån idèskisserna så byggdes  prototyper i vår 
verkstad. Under arbetets gång framförallt arbetet med 
materialen så vill jag förmedla ett nytänkande, samt 
en rolig upplevelse. Stor vikt att jobba med materi-
alen för att utreda vad som går att göra i verkligheten 
samt att det genererar nya idéer. Det bidrar även till 
en någorlunda koll på hur en produkts funktion skall 
vara, och om den går att tillverka. Att få förståelse om 
hur VB trä reagerar vid arbete med materialet. Att lära 
sig vilka knutar och fogar som finns och används I tim-
merhuskonstruktioner bilder 30-32. 

Bild 31. I bakgrunden den mall som jag gjorde för att göra en 
laxknut.

Bild 32. Rak dubbeskårig knut.

Bild 30. Värmebehandlat trä

Del 2 Designmetodik

Bild 33. Skisser på miniatyrhus och de ministockar som man själv 
kan bygga ihop till olika lösningar.

Skisser

Att skissa fram i grova drag hur lösningen kan bli samt 
att skriva stödord om hur mina tankegångar för lösn-
ing eller produkt är en del av processen.
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Bild 34. Skisser på småhus och vikbara lösningar.

Bild 35-36. Skisser på labyrintidéer.

Del 2 Designmetodik

Beslut

Ett beslut att göra två lösningar togs, två fasta sta-
tioner på stigen som innehåller nytänkande med hög 
upplevelsefaktor för alla åldrar samt att det skall in-
formera om trä I stort. Båda lösningarna går även 
att göra I miniatyrformat för att säljas inne I RCDT:s 
shop. 

Marknadsundersökning

Vision 1 om ett trätält här  kontrollerades hur 
marknaden av mindre hus eller tält såg ut på inter-
net. Vision 2 handlar om en byggnad som erbjuder 
möjlighet att lära, bygga, och påvisa nytt material.  Att 
gå i olika gångar för att höja spänningen för besökar-
en föddes. Tankegångar om  labyrinter undersöktes 
på internet. 
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Efter undersökning på internet så fann jag inga direka 
trätält. Det som Finns är så kallade trätält (www.aven-
tyrsberget.se) men de är miniatyrhus byggda enligt 
regelverkstekniken bild 48. De tält som tillverkas är 
tält med tältsänger och tältduk och som tillverkas av 
ex.vis Ten-tipi, Hilleberg m.m. Skulle det gå att kom-
binera ihop dessa två delar hus och tält tekniken? 
(www.tentipi.com, www.hilleberg.se) 

Bild 37-38. 

Bild 39-40. 
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Arbetsgång 1

Till miniatyrhuset så skulle konstruktionen bindas ihop 
med hjälp av en sinkfog  bild 41.

VB trä blir sprödare och fanns det inte tillräckligt med 
massa vid sidorna av det frästa spåret så uppstod det 
lätt sprickor. Den rundning av själva huskroppen som 
ville uppnås gick inte att få med sinkfogalternativet. En 
annan lösning blev tvungen att finnas. Tankegångar 
om att ta med de positiva egenskaperna med värme-
behandlat trä fick mig att tänka I nya banor av lätta 
blockhus, små friggebodar, tält eller vindskydd. Ett 
prov gjordes där cellplast fanns i mitten och värmebe-
handlat trä var ytskicket bild 42. 

För att få dess runda bågrörelse så gjordes en radie 
på ena långsidan och motsvarande på den andra 
långsidan bild 43. 

Arbetsprocess

Två hål togs ut ur mittenskiktet  bild 43 genom dessa 
så träddes  ett gummiband. Om detta sträcktes orden-
tligt så antog jag att konstruktionen skulle hålla ihop 
sig av gummibandets dragkrafter. Tyvärr så kunde 
inte gummibandets  dragkrafter hålla ihop konstruk-
tionen det föll ihop som ett korthus, det elastiska gum-
mibandet var inte tillräckligt bild 44. 

För att styra upp konstruktionen så behövdes en ram. 
Lösningen för att hålla upp konstruktionen blev att 
använda sig av höljet som används till bland annat 
cykelväxlar bild 45. 

Bild 41. Genomgående sinkfog.

Bild 43. Provbit för att kontrollera om en typ av tältkonstruktion 
skulle kunna hålla ihop konstruktionen, men enbart med hjälp av 
sina egna dragkrafter.

Bild 42. Värmebehandlad björk på två av sidorna och cellplast 
(blåskum) i mitten.

Bild 44. 
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Innanför dess plasthölje finns ett stålrör av aluminium. 
Med höljet fixerades  ramen för konstruktionen bild 
46. 

För att kunna tillverka prototypen så är dimensionerna 
på lamellerna 1 cm* 2 cm* 40 cm. Prototypen är gjord i 
skala 1:5. Längd 40 cm, bredd 30 cm och höjd 30 cm.  
Konstruktionen i verkligt mått blir 2 m lång, 1,5 m bred, 
1,5 m hög. Konstruktionen skall fungera som ett tält. 
Där tältstängerna är elastiska för varje 50 cm, vilket 
gör att det går att dra isär byggelementen och sam-
tidigt kan sidorna vikas över varandra som ett drags-
pel. Vi får med detta den kompakthet som krävs vid 

Arbetsprocess
transport eller vid förvaring. Elementen består av en 
långsida. Ett golvelement som låser konstruktionen. 
Golvelementet bör ha genomgående aluminiumrör för 
att få en stabil golvyta. Två kortsidoelement som skall 
gå att dra isär för varje 50 cm, vilket gör att det erb-
juds en dörröppning i olika storlekar. En sida måste 
låsas i form av gångjärn eller genom dragkedja. Till 
prototypen har jag använt mig av kardborreband för 
att låsa dörrelementen. Vit genomskinlig tältduk an-
vänds på en kortsida, funktion som myggduk och för 
att släppa in mer ljus. Viktigt är att tältet måste vara så 
lätt som möjligt. En tänkt målgrupp för denna produkt 
är frllutsfolk som behöver en bättre bas när man åker 
ut och fiskar, campar. Den kan användas som en mo-
bil friggebod, tältgarage, bastu, förråd möjligheterna 
kan vara fler.

 

 

Bild 45. Elastisk lina till vänster, till höger Hölje från en cykelväxel 
som jag använder mig av för att få stabilitet i konstruktionen.

Bild 46. 
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Bild 47-48. Färdig prototyp av trätältet Estetält

Arbetsprocess
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Bild. 49. Så här skulle det kunna se ut på isen om ett tag.

Resultat

Resultat 1

Den här produkten är ett förslag på hur ett trätält 
skulle kunna se ut och en teknik som gör att det skulle 
kunna fungera. För inlämnandet av den här uppgiften 
hann jag få en övergripande bild över trätältets funk-
tion. Kvar är arbete med att utveckla tekniska de-
taljer. Finns behovet av en sådan här produkt? Den-
na produkt skall kunna gå att köpa inne I shopen. 
Fungerar då som en byggsats.

Scenario

Ett litet scenario kan vara: En vacker vårmorgon vill 
familjen Fredriksson ut och pimpla stället som erbjud-
er bäst fiske ligger oändligt till och det krävs övernatt-
ning. Famljen har som tur var 2 stycken skotrar vilket 
gör det enkelt att lasta Estetält på den ena släden. 
Väl framme efter tre timmars färd rakt in i fjällskogen  
monteras Estetält enkelt upp på isen. Fiskelyckan är 
god och de får tillräckligt med fisk för att kunna tillaga 
sin fisk på öppen eld med sin medhavda muurikka. 
Mätta och belåtna berättas fiskehistorier för varandra, 
kaminens sprak i bakgrunden ger familjen harmoni.
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Arbetsgång 2

Den andra idén där tanken är att genom ett antal 
ministockar innehållande olika knutar och fogar så 
skulle det gå att bygga ihop olika lösningar. Tanken 
var från början att den första delen skulle kopplas 
ihop med nästföljande del så att det blev en kedja. 
Miniatyrer i skala 1:5 tillverkades. 

De knutar som användes var dubbelskåriga knutar 
och laxknut. Laxknuten var inte den enklaste fogme-
toden att göra. Den innehåller två olika vinklar det tog 
mig en och en halv dag att göra en modell för kapnin-
gen av vinklarna, för att få en perfekt passform. Under 
arbetets gång utvecklades idén, något saknades det 
var att erbjuda en större upplevelsefaktor. Att göra en 
lösning innehållande olika fogmetoder kändes bättre 
att någon med professionell behörighet tog hand om. 
En labyrintidé som bara vuxit med tiden började ta 

form. Den upplevelse som besökare vill uppnå är att 
både leka och bli erbjuden en spänningsfaktor genom 
att söka någonting i olika gångar. Med sin form och 
den informationen som väggarna erbjuder medger 
den även att uppfylla ett pedagogiskt syfte. Det var 
det som idén med  labyrinten skulle erbjuda. Inuti lab-
yrinten så kommer det att finnas information om skog 
och trä i allmänhet men framförallt vattnets väg ut ur 
träet, och hur är träets struktur uppbyggd. Byggnaden 
kan gå mellan två stationer som ett led i stigen eller 
vara på en av stationerna. Byggnaden skall erbjuda 
olika väggelementlösningar. Med det menas att blan-
da olika tekniker med varandra. Massivträtekniken, 
timmertekniken och regelverkstekniken. Mellan vägg 
och tak bör det vara ett glapp så att ljus släpps in. 
Inne i byggnaden kommer väggarna att erbjuda infor-
mationsskyltar om ett träds livscykel. Två större rum 
skall erbjuda lek där  det kommer att gå att montera 
ihop en mindre del av en knutkedja. Att med hjälp av 
olika fogmetoder såsom bladskarvar, tappfogar, och 
sinkfogar erbjuds att bygga ihop olika lösningar. Byg-
gnadens inre rum kan efterlikna formen av delar i ett 
träds struktur. Går det  fångas den pedagogiska delen 
med att informera om vattnets väg ur trä och dess up-
pbyggnad. Än så länge är detta bara ett förslag och 
en idé. Tyvärr så blev ingen prototyp byggd. 

Bild 51. Den tänkta snöstjärnan och krysset.

Bild 50. Stomme till hus med en inbyggd trappa. 

Arbetsprocess
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Resultat

Resultat 2

Att med en byggnad I miniatyrformat med inre gångar 
som efterliknar en labyrint och som medger: Spän-
ning, lek, information, upplevelse och ny teknik och 
med en blandning av olika huskonstruktionstekniker 
är mitt förslag för en helhetslösning för en av statio-
nerna.

Scenario

Familjen Pettersson har precis varit och besökt Polar 
World på väg ut till bilen passeras stationen “trälaby-
rinten”. Detta låter kul det måste vi gå in och titta på. 
Väl inne erbjuds det vägar i olika riktningar. På väg-
garna finns information om bland annat vid vilken ålder 
som en skog gallras, längre fram ses en dörröppning 
som viker av till vänster, när de kommer dit  öppnar sig 
ett större rum där de finner en hög med miniatyrtim-
mer. På väggen ser de att det går att bygga upp en 
del av en laxknut, bilden på väggen visar även hur de 
skall gå tillväga för att bygga upp knutkedjan. Efter ett 
tag  av experimenterande med de olika knutarna och 
fogarna fortsätter de sin vandring i labyrintens gångar 
och intresset för att se hela byggnadens delar växer 
under färden. Till slut hittar de den rätta utgången ut 
som tar dem vidare på vandring runt naturstigens alla 
olika stationer som är fyllda med överraskningar.  
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Bild 50. Miljöteckningar på byggnad och delar av väggarna.

Resultat
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Summering

Diskussion

Med den trätekniska undersökningen har mycket 
information samlats in genom olika metoder. Resul-
tat har blivit en god arbetsprocess. Idèn till hela ar-
betet väcktes av en nyfikenhet om vad det innebär 
att värmebehandla trä och som senare blev två bra 
lösningar. Förhoppningsvis så har jag förmedlat en 
ny process till andra personer vilket kan göra att de 
börjar intressera sig mer för andra material och ny 
teknik. Tanken var att undersöka vad de professio-
nella personerna tror om att behandla timmer enligt 
VB metoden och där har jag fått en stor inblick om 
vad de anser. Det hade underlättat om jag hade haft 
en tydligare frågeställning vilket hade hjälpt mig att 
få en bättre struktur på arbetet. Jag ville försöka till-
godose alla inblandade någonting, vilket visade sig 
vara rätt svårt. Resultaten med lösningarna innehåller 
delar med koppling till alla aktörer vilket är bra. Men 
jag borde inriktat mig på en produkt eller en lösning. 
Då hade jag tydligare kunnat göra: Bättre behovs-
analys, funktionsanalys och en större marknadsun-
dersökning. Jag hade även kunnat inrikta mig på att 
färdigställa en lösning i skala 1:1. Båda produkterna 
är spännande de innehåller ny teknik och  förmedlar 
mycket. De metoder som jag använt mig av är bra 
och jag har fått en bred samlad information. Men jag 
borde ha fördjupat mig mer I att sammanställa fråge-
formulären för att lättare kunna analysera resultatet. 
Frågorna borde ha ordnats så att jag kunde göra ett 
stapeldiagram som är lättare att utläsa. Jag lade ner 
mycket tid på framförallt teoridelen “att förstå vattnets 
väg ur ett träd” och det visade sig I slutet att jag fick 
hjälp med den undersökningen för att komma fram till 
resultat 2.
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Sammanfattning av telefonintervju-
er med öppna frågor

Telefonintervju med Gustav Åström den 
26 Febr. 2009 på företaget Heatwood

Företaget ligger utanför Hudiksvall och är Licens till-
verkare av Thermowood produkter. Det är ett företag 
som är en av två i Sverige som torkar sitt virke enligt 
VB tekniken. Virket torkas ner till en fuktighetskvot av 
0-3%. Det torkas i grader som varierar mellan 180-
210 grader, beroende på vad virket  skall användas 
till. Finland är ett föregångsland när det gäller värme-
behandlat virke, tester har utförts  att torka i grövre di-
mensioner såsom rundtimmer. Detta blev dock ingen 
succé, Gustav vet inte varför det projektet lades ner. 
Det positiva med värmebehandling av trä är att virket 
blir väldigt formstabilt och att det ökar den värmei-
solerande förmågan. Vikten reduceras. Det negativa 
är att virket tappar i hållfasthet. Vid torkning över 50 
mm uppstår inre sprickor. Jag hänvisades vidare till 
Jonas Danvind doktorand på LTU. 

Telefonintervju med Jonas Danvind Dok-
torand på LTU den 6 mars 2009

Jonas tyckte att undersökningen kunde handla om 
hur knutarna i timmerhusen går att arbeta med i och 
att virket blir sprödare och hårdare att jobba med. Ty-
dligen så absorberar tall oväntat mycket vatten, me-
dan gran absorberar mindre vatten efter en värme-
behandling. Däremot så spricker gran mer än tall på 
grund av att det uppstår mer inre spänningar. Vilken 
ålder som används av virke när det behandlas är av 
betydelse detta på grund av det lignin som uppstår 
under ett träds första 20 år.  Jag hänvisades vidare till 
Tom Moren professor på LTU. 

Telefonintervju med Tom Moren Profes-
sor på LTU den 13 mars 2009

Att utgå ifrån vad som slutprodukten skall vara är av 
avgörande betydelse. Att torka timmer enligt VB tekni-
ken är problemet tiden. Processen att torka genom 
timmer kommer att innebära en längre tork tid. Att  
torka i fler steg. Hållfastheten minskar men däremot 
så påverkas styvheten inte lika mycket och detta är 
något som fyller en större funktion i huskonstruktion-
er. De inre sprickorna uppstår tydligare i Gran än fura 
när virket torkas i grövre dimensioner än 50 mm. Ty-
dligen är ett tredje företag på gång att etablera sig i 
Arvidsjaur.
   
Telefonintervju med Robert Larsson på 
företaget Valutec den 5 mars 2009

Det blir skillnader mellan tall och gran efter en torkn-
ing enligt VB tekniken, de flesta träslagen reagerar 
olika. Det blir sprickor under processen, men att de 
inte alltid är synliga. Detta beror på de spänningar 
som uppstår i virket under processen. Prover att torka 
block timmer har utförts, men med ett spår från mär-
gen så försöker sprickan styras. Tydligen har tester 
genomförts i Kanada med ett lyckat resultat. Prover 
att limma ihop virke och därefter värmebehandla det 
har utförts med ett lyckat resultat.

Telefonintervju med Helene Axelsson med 
tidigare anställd på Svenska Timmerhus-
föreningen den 26 februari 2009

Helene har jobbat med att ta fram normer för att kvali-
tétssäkra timmerhusen. De flesta köper sitt timmer 
från AB Hustimmer i Dalarna eller Indian wood AB. 
Kvalitén på timret måste bli ännu mer kundbaserat, 
de som hugger måste bli bättre på att ta vara på tim-
ret och veta vilken kvalité som de olika kunderna eft-
ersträvar. Det måste gå snabbare från beställning till 
färdigt hus och då efterlystes fler torkningsföretag.
Tydligen finns det ett väldigt stort behov av timmer-
hus framförallt i södra Sverige. Hus där olika material 
i kombination med stenar, timmer, massivträ kan ge 
ny design. Jag hänvisades vidare till Öyvind Eriksen, 
han har tydligen provat att torka timmer ned till 0-3% 
fuktkvot. 

Bilaga 1
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Telefonintervju med Öyvind Eriksen delä-
gare i Scandinavian Finewood den 5 mars 
2009

Prover har utförts på korta blocksågade bitar med 
blandat resultat, vissa bitar blev mycket bra medan 
vissa fick sprickor på upp till 4 cm. De vred sig väldigt 
mycket. Kvalité är av avgörande betydelse. Hur och 
var timret växt påverkar slutresultatet. 

Telefonintervju med Björn Henriksson på 
AB Hustimmer i Dalarna den 26 febr.

De säljer blockat timmer, sågat på två sidor. Urvalet 
är skräddarsytt så att den som skördar timret får up-
pgifterna direkt genom sin dator. De längsta längderna 
stämplar de själva.  Kunder får skräddarsydda lever-
anser detta innebär att de ej behöver ligga på ett stort 
lager. Timret avbarkas och sågas, efter det sorteras 
det i olika längder, därefter torkas timret i 2-3 veckor, 
timret har då en fuktkvot på 16-22%. Grövre timmer är 
svårt att torka jämnt över hela tvärsnittet. Det är svårt 
att torka rundtimmer detta för att det blir problem att 
få stockarna att ligga still under torktiden. Björn tror 
inte på att värmebehandla timmer. Det Luktar starkt 
av tjära, det blir brända tjärnämnen ända ut i splinten, 
det uppstår sprickor i timret framförallt i kärnan. In-
omhusklimatet blir försämrat tror han. Behov en bät-
tre lyftanordning, de jobbar med att se till att sprickan 
som uppstår under torkningen blir i långdraget.

Bilaga 1
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Telefonintervju med Magnus Pålsson på 
AB Vikavimo den 26 Febr.

1. Vad använder ni er av för timringsteknik? 
Vilken knutteknik använder ni?
-
2. Hur torkar ni era stockar nu? 
De har både lufttorkat och mekaniskt torkat virke. 
De sågar sitt material själva samt så håller de på att 
bygga en egen tork. För tillfället så köper de in sitt 
timmer.

3. Tycker att stockarna är väldigt tunga. Finns 
det någon som forskat i om det går att få stockarna 
lättare (att man tar bort en del av godset) men sam-
tidigt kan behålla sin värmeisolerande förmåga och 
hållfasthet? 
Vill man få bort vikten så skall man försöka bygga av 
gran som är lättare än fura. Granen är även lättare att 
avbarka samt att granen har en mindre avsmalning. 
Han berättade att tidigare rundbarkades  timret, detta 
var positivt för de fick mycket kåda i virket vilket gör 
att timret inte angrips av röta. Som exempel nämnde 
han huset i Älvdalen från 1200-talet som fortfarande 
står helt intakt.
4. Vad tror ni om värmebehandlat trä som tim-
merkonstruktion?
Nämnde om värmebehandlat och han hade hört att 
vikten gick bort med upp till 20%. Han vill ha kvar det 
gamla genuina som blir när de bygger timmerhus. 
Tror att det blir svårt på grund av att träet är för hårt 
att jobba med efter att man värmebehandlat timret.

5. Vilket behov är inte uppfyllt ännu?
Vill gärna se en lyftanordning som fungerar i alla olika 
led upp-ner-vrida-vända.

6. Hur ser konkurrens situationen ut idag mellan 
timmerhus och limträhus?
Han ansåg att de inte kunde konkurrera med varan-
dra de jobbar på helt olika sätt, vill kunden ha ett tim-
merhus beställer de det. 

Sammanfattning av telefonintervju-
er med ledande frågor 

Telefonintervju med Lennart Bälter på 
Balters byggservice den 25 Febr.

1. Vad använder ni er av för timringsteknik? 
Vilken knutteknik använder ni?
De har timrat det mesta allt från block till stockhus. 
De har en egen klingsåg där de förbereder för knu-
tarbetet. Knutarna är siljansknutar. Timrets dimension 
ligger på 6-8 tum och toppmåtten håller 28-30 cm

2. Hur torkar ni era stockar nu? 
De har byggt en egen tork, men de köper även virke.

3. Tycker att stockarna är väldigt tunga. Finns 
det någon som forskat i om det går att få stockarna 
lättare (att man tar bort en del av godset) men sam-
tidigt kan behålla sin värmeisolerande förmåga och 
hållfasthet?
-
4. Vad tror ni om värmebehandlat trä som tim-
merkonstruktion?
Han trodde inte på att experimentera med vikt och 
värmebehandlat.  Ifrågasatte sprickor, hållfastheten, 
påpekade den värmemagasinerande (att timret an-
das) förmågan som blir i timmerhus.

5. Vilket behov är inte uppfyllt ännu?
Har problem med den fräsning som de gör för över 
och undersidan. Redskap för att kunna lyfta virket.

6. Hur ser konkurrens situationen ut idag mellan 
timmerhus och limträhus?
Han ansåg att charmen skall vara att det ser ut som 
ett handtimrat bostadshus, och det är därför som kun-
den beställer timmerhus.

Bilaga 1
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Telefon intervju med Jan Jäspersson på 
Lima timmerhus den 27 Febr. 

1. Vad använder ni er av för timringsteknik? 
Vilken knutteknik använder ni?
De använder sig av blocksågat timmer mellan 6-8 
tum. De gör dalaknut

2. Hur torkar ni era stockar nu? 
De torkar både i egen tork samt lufttorkar ute. 

3. Tycker att stockarna är väldigt tunga. Finns 
det någon som forskat i om det går att få stockarna 
lättare (att man tar bort en del av godset) men sam-
tidigt kan behålla sin värmeisolerande förmåga och 
hållfasthet?
-

4. Vad tror ni om värmebehandlat trä som tim-
merkonstruktion?
Tror att det blir svårt att jobba med värmebehandlat 
material eftersom materialet blir svårt att tälja i.

5. Vilket behov är inte uppfyllt ännu?
Ett behov är en timmerfräs på bana där de  kan fräsa 
ut långdraget

6. Hur ser konkurrens situationen ut idag mellan 
timmerhus och limträhus?
Timmerhus/massivhus är helt olika kundsegment det 
går inte att jämföra.
Tillverkar mest fritidshus och de har fullt upp nu

Telefon intervju med Krister ollas på Ol-
las timmerhus den 27 Febr. 

1. Vad använder ni er av för timringsteknik? 
Vilken knutteknik använder ni?
De använder sig av Blocksågat timmer. De gör alla 
modeller från friggebodar till bostadshus. Knuten de 
gör är en siljansknut. De jobbar alltid utomhus.

2. Hur torkar ni era stockar nu?
De köper in färdigtorkat virke som har en luftfuktighet 
mellan 17-19%

3. Tycker att stockarna är väldigt tunga. Finns 
det någon som forskat i om det går att få stockarna 
lättare (att man tar bort en del av godset) men sam-
tidigt kan behålla sin värmeisolerande förmåga och 
hållfasthet?
-
4. Vad tror ni om värmebehandlat trä som tim-
merkonstruktion?
Har bara hört talas om värmebehandlat timmer.

5. Vilket behov är inte uppfyllt ännu?
Han såg inget direkt behov som behövde uppfyllas.

6. Hur ser konkurrens situationen ut idag mellan 
timmerhus och limträhus?
-
Mailsvar från Dalastugor AB

1. Vad använder ni er av för timringsteknik? 
Vilken knutteknik använder ni?
FRAMFÖRALLT HALSAD DALAKNUT MEN ÄVEN 
LAXKNUT 
2.  Hur torkar ni era stockar nu? 
KÖPER MASKINTORKAT TIMMER FRÅN AB HUS-
TIMMER I DALARNA
 3. Tycker att stockarna är väldigt tunga. Finns 
det någon som forskat i om det går att få stockarna 
lättare (att man tar bort en del av godset) men sam-
tidigt kan behålla sin värmeisolerande förmåga och 
hållfasthet?
VET EJ. TORDE VARA RISK FÖR GENOMGÅENDE 
SPRICKOR OM JAG FÖRTSÅR VAD DU MENAR. 
TYNGDEN ÄR 
OXÅ EN FÖRUTSÄTTNING TILLSAMMANS MED 
ETT TUNGT TAK FÖR ATT DET SKALL BLI TÄTT 
4. Vad tror ni om värmebehandlat trä som tim-
merkonstruktion?
VET FÖR LITE OM DET FÖR ATT SVARA. DET VIK-
TIGA VID TORKNING ÄR DET BUNDNA VATTNET I 
KÄRNAN TORKAS UT.

Bilaga 1
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Frågeformulär med kunskap om VB

Mailsvar från Jonas Danvind, SP Trätek och 
LTU Skellefteå

1. Hur fungerar processen när ni torkar enligt 
VBT tekniken?
Jag är forskare vid Ltu och SP Trätek, har mest erfar-
enhet av värmebehandling i ångatmosfär enligt Ther-
moWood. På Ltu håller andra på även med värmebe-
handling i olja.

2. Vilken kvalite måste virket vara av för att det 
skall kunna gå att använda till värmebehandlat virke?
Beror helt på vad du vill ha för kvalitet på det färdiga 
materialet (färg, beständighet, styrka, hygroskopicitet, 
kvistar, bearbetbarhet, sprickor mm). Ofta används 
klena dimensioner med friska kvistar vid värmebe-
handling av barrträ. 

3. Blir det någon skillnad i torkprocessen på 
senvuxet och frodvuxet virke?
Detta är en s k skoglig fråga, vars betydelse jag inte 
studerat. Det är inte alltid densitetsskillnader är direkt 
korrelerade till denna faktor. Dock är det en viktig frå-
ga om man har olika mycket kärn- och splintved (p 
g a sen- eller frodvuxet) om man startar processen 
med rått virke, eftersom det påverkar fuktinnehållet i 
virket. 

4. Är det stor skillnad mellan Tall och Gran när ni 
torkar virket?
När man torkar virke så är gran något mer lättorkat 
än tall när man talar om grövre dimensioner. Dock är 
deras uppträdande under torkningen detsamma som 
under värmebehandlingen.

5. Blir sprickorna olika när man torkar Tall och 
Gran?
Ytsprickor upplever jag liknande. Dock är tall i torkn-
ing känsligare särskilt då man har kärnved exponerad 
på splintvedssidan av plankan/brädan. Gran i värme-
behandling är av hittills okänd anledning mer känslig 
för inre sprickor. 

6. Var uppstår sprickorna? I splint eller kärna? 
Är det skillnad på tall och Gran? 
Se tidigare svar. 
7. Kan man styra sprickorna under processen?
Sprickorna styr man inte,  det är processen man får 
styra för att undvika sprickor. Men det är inte löst så 
att detta går att gör för alla kombinationer (av t ex träs-
lag, dimensioner, fuktkvot, temperaturer), samt att det 
är olika för de olika värmebehandlingsmetoderna som 
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finns på marknaden. 
8. Vilken är den tjockaste dimension ni har tor-
kat virke i?
Här bör du skilja på värmebehandling och torkning. 
90 mm limmade granlameller är den grövsta dimen-
sion som jag själv har hanterat i pilotskala.

9. Har ni provat att torka block sågat timmer? 
Vad blev resultatet?
Har inte provat värmebehandla blockat timmer. 

10. Har ni provat att torka rundstocks timmer? 
Vad blev resultatet?
Nej. 

11. Vad är fördelarna med värmebehandlat 
virke?
Läs i ThermoWood handboken på www.thermowood.
fi
12. Vad är nackdelarna med värmebehandlat 
virke?
Läs i ThermoWood handboken på www.thermowood.
fi

13. Hur ser den framtida utvecklingen ut? 
Ljus. Produkterna och processerna måste dock få mer 
ingenjörsmässiga egenskaper, genom att fokusera på 
standarder och mätmetoder som specificerar materia-
lets egenskaper och processernas utförande. Då kan 
man få ”rätt träbit på rätt plats”. 

14. Vad tror man om denna process av torkning 
av timmer? Finns det någon forskning inom detta om-
råde?
Det finns säkert någon som har provat just timmer. En 
intressant konferens som arrangeras snart är www.
ecwm4.com i Stockholm, där modifierat trä av alla 
slag diskuteras. 

15. Vilket behov ser ni, som ännu inte är upp-
fyllt?
Se punkt 13. 

16. Kan man limma ihop bitar och därefter torka 
dessa?
Ja, de går att värmebehandla med rätt lim, material 
och process. 

17. Om man konstruerar timmerhus av värmebe-
handlat virke. Hur tror ni då att sättningarna som blir 
av taket kommer att påverka konstruktionen?

Vilka sättningar syftar du på? Genom att räkna på 
konstruktionen med säkra dimensioneringsvärden 



45

så kommer det nog inte vara några problem. Ofta di-
mensioneras mot nedböjning och då är styvheten den 
avgörande parametern och denna är nästan oförän-
drad. En annan stor fördel är att man bygger i riktigt 
torrt material, som inte kommer röra sig mycket p g 
a fuktrörelser efter byggnation, om man jämför med 
timmerhus byggda av rått timmer. 

18. Vad tror ni händer i och kring knutarna i tim-
mer hus? Kommer det att uppstå sprickor på grund av 
att virket är för sprött?
Möjligen om man har furusplint och får en kapillärsug-
ning av vatten i ändarna (p g a dålig konstruktionsut-
förande) där vattnet sedan fryser och ger frostspräng-
ningar i träet som kan påverka en knut. Lasten i sig i en 
timmerknut av traditionellt slag tror jag inte är särskilt 
stor och därför är det inte det som är problemet. Dock 
är det i bearbetningsskedet ett sprött material, vilket 
kan påverka bearbetningsparametrar som skärdjup, 
skärhastighet och spånvinkel. 

Bilaga 2
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Frågeformulär med kunskap om VB

Sammanfattning av telefonintervju med 
Robert Larsson på företaget Valutec

1. Hur fungerar processen när ni torkar enligt 
VB tekniken?
Den fungerar I tre steg

2. Vilken kvalité måste virket vara av för att det 
skall kunna gå att använda till värmebehandlat virke?
Den bästa kvaliten, bättre med friskkvistar

3. Blir det någon skillnad i torkprocessen på 
senvuxet och frodvuxet virke?
Frodvuxet går bättre att torka

4. Är det stor skillnad mellan Tall och Gran när 
ni torkar virket?
Granen spricker mera

5. Blir sprickorna olika när man torkar Tall och 
Gran?
Se fråga fyra

6. Var uppstår sprickorna? I splint eller kärna? 
Är det skillnad på tall och Gran? 
Det uppstår både inre och yttre sprickor. 

7. Kan man styra sprickorna under processen?
Inte som dom har prövat.

8. Vilken är den tjockaste dimension ni har 
torkat virke i?
50 mm

9. Har ni provat att torka blocksågat timmer? 
Vad blev resultatet?
Nej

10. Har ni provat att torka rundstockstimmer? 
Vad blev resultatet?
Nej

11. Vad är fördelarna med värmebehandlat 
virke?
Titta thermowoods handbok

12. Vad är nackdelarna med värmebehandlat 
virke?
Titta thermowoods handbok

13. Hur ser den framtida utvecklingen ut? 

Att prova och torka i större dimensioner, men detta 
måste kopplas till att vara ekonomiskt försvarbart på 
grund av att det kommer att bli en längre torkning-
saxel, tid

14. Vad tror man om denna process av torkning 
av timmer? Finns det någon forskning inom detta 
område?
Nej inte vad han vet

15. Vilket behov ser ni, som ännu inte är upp-
fyllt?
Att prova och torka i större dimensioner, men detta 
måste kopplas till att vara ekonomiskt försvarbart på 
grund av att det kommer att bli en längre torkning-
saxel, tid

16. Kan man limma ihop bitar och därefter torka 
dessa?
Ja det har gjorts och med ett gott resultat

17. Om man konstruerar timmerhus av värme-
behandlat virke. Hur tror ni då att sättningarna som 
blir av taket kommer att påverka konstruktionen?
Robert tror att det kommer att bli bättre på grund av 
att det blir mindre sättningar i konstruktionen, mindre 
åtgärder i efterhand

18. Vad tror ni händer i och kring knutarna i tim-
merhus? Kommer det att uppstå sprickor på grund 
av att virket är för sprött?
Han tror inte att detta kommer att ha någon inver-
kan på att byggnaden i och med att har det klarat 
torkprocessen så blir timret stabilt, det kommer ej att 
röra sig så mycket.

19. Bevisligen så går det att limma ihop värme-
behandlat trä i större stycken, det går även att 
skarva ihop stycken. Detta innebär att man kan få 
olika utseende på virket (mörkare, ljusare färgtoner). 
Skulle detta vara någonting för framtiden?

-

20. Vilken ny estetik och utformning på produk-
ter tror ni att värmebehandlat virke kan vara delaktig 
i, på produkter i framtiden? 

-
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Frågeformulär timmerhusföretag/sågverk

Samtliga företag har svarat per mail

Företag: Alfta Skogstekniska AB
Namn: Göran Nilsson

1. Hur torkas virket ni använder/levererar?
Vi köper det mesta av virket från Ekshärad

2. Hur sker urvalet av timret? 
Det fixar Leverantören

3. Blir det någon skillnad i torkprocessen på 
senvuxet och frodvuxet virke?
Senvuxet Längre torktid spricker mindre

4. Kan ni se någon skillnad av resultatet i tork-
processen mellan Tall och Gran? 
Gran torkar fortare

5. Var uppstår mest sprickor? I splint eller kär-
na? Är det skillnad på tall och Gran?
Det uppstår i splinten i samma omfattning

6. Hur och varför styrs sprickorna i timret?
Långdraget styr Rått timmer sprikorna nedåt

7. Hur påverkas timret av kvistarna?
Påverkar inget om det inte är otroligt mycket

8. Inom vilken dimension torkar ni ert virke?
5.5-8 tum

9. Vilket behov känns ännu inte uppfyllt i till-
verkningsprocessen? 
Någon enkel utrustning för fräsning

Värmebehandlat virke är i princip torrt virke, det in-
nehåller en fuktkvot på 3-6%. Virket tappar lite av sin 
hållfasthet, virket blir sprödare, men däremot så blir 
virket formstabilare. Den får en hög värmeisolerande 
förmåga. Virket får också en hög beständighet mot 
röta. 

10. Om det konstrueras timmerhus av värmebe-
handlat virke. Hur tror ni då att sättningarna som blir 
av taket kommer att påverka konstruktionen?
Mini malt
11. Hur tror ni att detta kommer att påverka knu-
tarna? Kommer sprickor att uppstå på grund av att 
virket är för sprött?
Knutarna försvagas

Bilaga 3

12. Bevisligen så går det att limma ihop värme-
behandlat trä i större stycken, det går även att skarva 
ihop stycken. Skulle detta vara någonting för fram-
tiden inom timmerhuskonstruktioner?
Det finns redan i dag

13. Det gamla och genuina med timmerhuskon-
struktioner kommer alltid att efterfrågas. Dock så kan 
det finnas vissa som efterfrågar ny estetik, ny utformn-
ing av timmerhus. Hur tror ni att ett sådant hus kan se 
ut? Om man leker lite med fantasin hur kan då ett nytt 
timmerhus ta form tror Ni? 
Vår uppfattning är att dom som vill ha timmerhus väljer 
nog alternativ gammaldags eller något nytänkande ej 
för extremt 
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Företag: Ck- Timmerhus  i Möklinta .
Namn:  

1. Hur torkas virket ni använder/levererar? 
Viket torkas huvudsakligen utomhus på strö .  Stab-
barna takas luftigt mot sol och Regn .

2. Hur sker urvalet av timret? 
Vi köper timret på rot Rotstockarna blir golv,paneler 
,Rakt eller kilsågat .Ytbräder av bra kvalitet blir list, 
sockel, foder eller snickerivirke . Andra och ibland 
även tredje stocken blir hustimmer . Toppstockar som 
är bra blir paneler och regelvirke .
 
3. Blir det någon skillnad i torkprocessen på 
senvuxet och frodvuxet virke?
Senvuxet virke torkar långsammare och spricker min-
dre .
 
4. Kan ni se någon skillnad av resultatet i tork-
processen mellan Tall och Gran? 
Tall torkar långsammare och är mindre vridstarkt .

5. Var uppstår mest sprickor? I splint eller kär-
na? Är det skillnad på tall och Gran?
Tall med stor kärnandel  spricker mindre än gran och 
splinten spricker mer på grund av högre fuktkvot

6. Hur och varför styrs sprickorna i timret?
Virket spricker mer på den sida som har mest splint . 
Det är därför viktigt att kärnan sitter i mitten om timret 
ska användas till hustimmer .

7. Hur påverkas timret av kvistarna?
Stora kvistar gör timret svagare om det används till 
bärande konstruktioner. 
8. Inom vilken dimension torkar ni ert virke?
Från  25 mm till ca. 500 mm. 

9. Vilket behov känns ännu inte uppfyllt i till-
verkningsprocessen? 
En egen kondenstork  saknas för torkning av massiva 
golv och snickerivirke .
 
Värmebehandlat virke är i princip torrt virke, det in-
nehåller en fuktkvot på 3-6%. Virket tappar lite av sin 
hållfasthet, virket blir sprödare, men däremot så blir 
virket formstabilare. Den får en hög värmeisolerande 
förmåga. Virket får också en hög beständighet mot 
röta. 

10. Om det konstrueras timmerhus av värmebe-

handlat virke. Hur tror ni då att sättningarna som blir 
av taket kommer att påverka konstruktionen?
Sättningarna blir mindre  med värmebehandlat virke 
, men virket sväller när det kommer i normal luftfuk-
tighet .  Därför måste alltid sjunkmån finnas på timmer-
hus som timras med liggande timmer. Timret sjunker 
också av belastning och av att det åldras .

11. Hur tror ni att detta kommer att påverka knu-
tarna? Kommer sprickor att uppstå på grund av att 
virket är för sprött?
 Nej . Men delar av knutskallen sväller och går sönder 
om knutskallen blir mycket våt .

12. Bevisligen så går det att limma ihop värme-
behandlat trä i större stycken, det går även att skarva 
ihop stycken. Skulle detta vara någonting för fram-
tiden inom timmerhuskonstruktioner?
 
13. Det gamla och genuina med timmerhuskon-
struktioner kommer alltid att efterfrågas. Dock så kan 
det finnas vissa som efterfrågar ny estetik, ny utformn-
ing av timmerhus. Hur tror ni att ett sådant hus kan se 
ut? Om man leker lite med fantasin hur kan då ett nytt 
timmerhus ta form tror Ni?
- 

Bilaga 3
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Företag:Indianwood
Namn:Börje

1. Hur torkas virket ni använder/levererar?
Med avfuktare och ventilation. 

2. Hur sker urvalet av timret? 
Tall klass  1 och 3

3. Blir det någon skillnad i torkprocessen på 
senvuxet och frodvuxet virke?
Kanske snabbare torkning med frodvuxet.

4. Kan ni se någon skillnad av resultatet i tork-
processen mellan Tall och Gran? 
Ingen risk för blånad på gran.

5. Var uppstår mest sprickor? I splint eller kär-
na? Är det skillnad på tall och Gran?
Först i kärna sen i splint.
6. Hur och varför styrs sprickorna i timret?
Genom märgklyvning i rått virke kan man styra sprick-
or, och mindre med vridtendens.

7. Hur påverkas timret av kvistarna?
Vridtendens vid stora kvistar.

8. Inom vilken dimension torkar ni ert virke?
Hustimmer 6´´ och 8´´

9. Vilket behov känns ännu inte uppfyllt i till-
verkningsprocessen? 
För kort tid från det att kunden har bestämt huset, Tills 
vi får orden.

Värmebehandlat virke är i princip torrt virke, det in-
nehåller en fuktkvot på 3-6%. Virket tappar lite av sin 
hållfasthet, virket blir sprödare, men däremot så blir 
virket formstabilare. Den får en hög värmeisolerande 
förmåga. Virket får också en hög beständighet mot 
röta. 

10. Om det konstrueras timmerhus av värmebe-
handlat virke. Hur tror ni då att sättningarna som blir 
av taket kommer att påverka konstruktionen?
Värmebehandlat timmer är väldigt svårbearbetad, 
Hårt och sprött.

11. Hur tror ni att detta kommer att påverka knu-
tarna? Kommer sprickor att uppstå på grund av att 
virket är för sprött?
Ja

12. Bevisligen så går det att limma ihop värme-
behandlat trä i större stycken, det går även att skarva 
ihop stycken. Skulle detta vara någonting för fram-
tiden inom timmerhuskonstruktioner?
Kanske
13. Det gamla och genuina med timmerhuskon-
struktioner kommer alltid att efterfrågas. Dock så kan 
det finnas vissa som efterfrågar ny estetik, ny utformn-
ing av timmerhus. Hur tror ni att ett sådant hus kan se 
ut? Om man leker lite med fantasin hur kan då ett nytt 
timmerhus ta form tror Ni? 

Titta på timmerhus i Norge, de har nya idee´r . Och de 
ser ut som timmerhus.
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Företag: Tanderudhöjdens Timmerstugor 
AB
Namn: Ronny Vikström

1. Hur torkas virket ni använder/levererar? 
Vi köper allt blockat timmer från hustimmer i dalar-
na AB torkningen sker där. Rundstockar lufttorkar vi 
själva

2. Hur sker urvalet av timret? 
Vet ej!

3. Blir det någon skillnad i torkprocessen på 
senvuxet och frodvuxet virke? 
Hänvisar till Hustimmer i Dalarna i den frågan.

4. Kan ni se någon skillnad av resultatet i tork-
processen mellan Tall och Gran? 
Hänvisar till Hustimmer i Dalarna i den frågan

5. Var uppstår mest sprickor? I splint eller kär-
na? Är det skillnad på tall och Gran? 
Splint på furu. Har ingen erfarenhet av gran då vi 
mestadels använder Tall

6.      Hur och varför styrs sprickorna i timret? 
 -
7.      Hur påverkas timret av kvistarna? 
-
8.      Inom vilken dimension torkar ni ert virke?
-
9.      Vilket behov känns ännu inte uppfyllt i tillverkn-
ingsprocessen? 
-
Värmebehandlat virke är i princip torrt virke, det in-
nehåller en fuktkvot på 3-6%. Virket tappar lite av sin 
hållfasthet, virket blir sprödare, men däremot så blir 
virket formstabilare. Den får en hög värmeisolerande 
förmåga. Virket får också en högre beständighet mot 
röta. 

10.  Om det konstrueras timmerhus av värmebehan-
dlat virke. Hur tror ni då att sättningarna blir av taket 
kommer att påverka konstruktionen?
Tror inte att konstruktionen påverkas mycket annor-
lunda, däremot bör sättningarna i stommen bli mindre 
än med traditionellt virke.

11.  Hur tror ni att detta kommer att påverka knutarna? 
Kommer sprickor att uppstå på grund av att virket är 
för sprött? 
Kanske… svårt att säga. Stocken är ju så pass grov 

att jag inte tror att det skulle behöva uppstå sprickor.
12.  Bevisligen så går det att limma ihop värmebehan-
dlat trä i större stycken, det går även att skarva ihop 
stycken. Skulle detta vara någonting för framtiden 
inom timmerhuskonstruktioner?
Ja varför inte. Timmerstommar av limträ görs ju med 
traditionellt virke så det borde väl inte vara någon 
dum idé.

13.  Det gamla och genuina med timmerhuskonstruk-
tioner kommer alltid att efterfrågas. Dock så kan det 
finnas vissa som efterfrågar ny estetik, ny utformning 
av timmerhus. Hur tror ni att ett sådant hus kan se ut? 
Om man leker lite med fantasin hur kan då ett nytt tim-
merhus ta form tror Ni? 
Det finns ju lite begränsade möjligheter med timmer 
så nån designchock lär det väl inte bli tal om, men 
såklart borde det gå att göra någon form av kombina-
tion av sexkanter med en triangel i mitten eller något 
liknande. Tror dock att de flesta som köper ett timmer-
hus eftersträvar det genuina och traditionella .
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Sammanfattning av Studiebesök hos 
företaget Lima Timmerhus AB den 18 
mars 2009 företaget ligger i Lima.

En introduktion av processen hölls av Anders Ekberg.
Virket som de använder sig av är framförallt senvuxen 
tall men också gran. Tallen används som väggelement 
detta på grund av den högre delen av kärnvirke som 
finns i tallen. Granen används som åsvirke till taken. 
Virket är mellan 6-8 tum och längsta längden är 8,5 
m. Virket handplockas av en virkesman som arbetar 
inom regionen detta för att  hitta den bästa kvalitèn. 
När virket kommer till anläggningen avbarkas det i en 
barkmaskin. Därefter  blockas det i en såg, spillmate-
rialet sågas till vildmarkspanel och används till tak och 
väggar. Övrigt spillmaterial eldas för egen uppvärmn-
ing av torkanläggningen. Efter detta  torkas det i de-
ras tork. Torken rymmer ungefär 750-800 löpmeter. 
Därefter  börjar processen med att bygga huset. Un-
der mitt besök höll de på att timra ett hus till Arboga 
kommun. Huset skulle ha en golvyta på 76 m2,  tiden 
för att färdigställa  huset av två anställda tog ungefär 
två månader. Jag berättade om min undersökning för 
Vd Stefan Sandström och undrade vad han hade för 
åsikt angående undersökningen. Han ansåg att det är 
ett intressant ämne men vet inte riktigt om det är rel-
evant för deras del. VB timmer skulle kunna fungera 
som de första varven i ett hus. Men frågan är vad ko-
stnaden blir och om det finns ett kundbehov.
Han efterfrågar en riktig undersökning om hur man 
torkar virket, i dagsläget verkar alla göra olika. Vad 
som är viktigt är att  hitta rätt kvalité till rätt sak. Kedjan 
från skogen till slutprodukt måste gå att göra bättre. 
Det timmer som han som kund behöver skall växa på 
en mark som ger senvuxet virke. Ett bättre samar-
bete mellan de olika aktörerna från skogsbolagen 
till de som är slutkund. En riktig behovsanalys eller 
marknadsundersökning efterstävas. 

Bild 48. Anställd på Lima Timmerhus gör hål för dymlingarna.
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Bild 49. Del av stomme till Arboga kommun.

Bild 50. Del av verktyg som man använder sig av.
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Sammanfattning av studiebesök på Tork-
anläggning

Besök hos två stycken timmerhustillverkare som 
hade byggt sina egna torkanläggningar. Anläggnin-
gen är en egenbyggd kammartork som värms upp av 
en flispanna, det som eldas är spillet från det egna 
flismaterial som de får ut av sin produktion. Anläg-
gningen är datastyrd och den kontrollerar processen 
under cirka 20 dagar. Anläggningen rymmer mellan 
20-40 kubik eller i löpmeter räknat cirka 800 m. Di-
mensionerna är mellan 6-8 tum (1 tum 2,5 cm) och 
längderna varierar mellan 6-12 m. Rått virke håller 
en fuktkvot, i splinten cirka 120-150 % fuktkvot och i 
kärnan mellan 30-40 % fuktkvot detta torkas till cirka 
18-20 % fuktkvot. Anläggningen skall vara så sluten 
som möjligt och byggs av material som inte rostar. 
Fläktar sköter transporten av den uppvärmda luften.
Processen startar när gradantalet inne i kammaren är 
40 grader och då är fukthalten inne i kammaren 3 %, 
när den avslutas så ligger värmen på 55 grader och 
fukthalten är 15,5 % inne i kammaren. För att ytterli-
gare hålla koll på detta så är fuktkvotsmätare mon-
terade på virket vilken kontrollerar den våta och torra 
temperaturen. Vid dygn 14-18 uppstår sprickorna och 
då är det viktigt att kontrollera virket extra noga. Den 
uppvärmda luften strömmar genom virkespaketet och 
fungerar som värmetransportör och vattentransportör. 
Vad man är rädd för under processen är att det bildas 
mögel, uppstår blånad, att virket vrider sig.

Bild 51.Torkanläggning hos Lima timmerhus AB.

Bild 52. Blocksågat timmer inne i torken  Lima Timmerhus AB.

Bild 53. Anläggningsskötare av torken Jan-Åke Berg Lima Tim-
merhus AB.
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Sammanfattning av studiebesök hos AB 
Bälters timmerhus den 19 mars 2009 
företaget ligger i Sollerön. 

Jag träffade Lennart Bälter ägare av bälters
timmerhus. Han berättade att de är tre anställda. Vir-
ket till sina timmerhus består av tall och gran, granen 
används till toppstocken och taket. Tallen till väggele-
menten. De köper in rundtimmer i olika längder som 
de senare sågar till färdiga block, därefter hyvlas över 
och undersidorna så att de blir jämna. Blocken läggs 
omlott varannan rotstock och varannan toppstock. 
Knuten de använder är siljansknut. De torkar sitt virke 
i egenbyggd tork. Eldning för att värma upp torken 
sker med flis. Den uppvärmda luften cirkulerar genom 
virkespaketet och fungerar både som värme och vat-
tentransportör. Processen sker under 20 dagar och är 
datastyrd, kontroll av detta genom två mätstickor som 
mäter den varma temperaturen och den kalla temper-
aturen. Vad som efterlyses är rätt kvalité innehållande 
mycket kärnvirke. Lennart ser gärna att marknaden 
blir mer kundfokuserad. Med VB tekniken ställer sig 
Lennart frågande om virket inte tar upp samma fukt-
kvot som omgivande luft med tiden.  

Bild 54. Såganläggning hos AB Bälters timmerhus.

Bild 55. Timmer under torkning hos AB Bälters timmerhus.
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Sammanfattning av studiebesök den 17 
mars 2009 på företaget Tanderudshöjdens 
timmerstugor som ligger i Ottebol strax 
utanför Arvika.

Ronny vikström höll en inledande genomgång och 
förklarade processen.
De köper in sitt timmer från AB hustimmer i Dalarna. 
Grundstommen består av tall,  och  gran används till 
nock och åsar taket, nocktimret som består av gran 
torkar de själva. De använder sig av en norsk knut 
som kallas för tapplaft och den liknar dalaknutens 
utseende. Viktigt är att husen är dragtäta något som 
de anser sig leverera med god säkerhet. Alla stockar 
fräses på sidorna därefter görs knutarna efter det 
tillverkas långdraget på undersidan av stockarna. 
Ett hus på 290 m2 golvyta tog 10 veckor att bygga i 
verkstaden inkluderat nedmontering. Därefter är det 
ungefär 2 veckors montering på byggplatsen med tak-
montering inräknat och sedan 10-12 veckors efterar-
bete för att montera dörrar, fönster samt att lägga golv 
och innertak. Vid fönster och dörrar lämnas cirka 10 
cm för den sjunkmån som blir av  sättningarna när hu-
set sjunker ihop, sättningen av huset kan pågå i tre år. 
Det positiva med timmerhus anser Ronny är bevaran-
det av det gamla och genuina byggnadssättet som ett 
timmerhus står för. Användandet av bara naturmate-
rial vilket minskar allergi framkallande partiklar. Alla 
hus är kundanpassat ritade och de har en anställd 
som ritar lite i cad. Marknaden är framförallt i närom-
rådet samt  Norge men de har levererat till Uppland, 
Stockholm och Småland. Vi var ute och tittade på tim-
ret som de hade provat att torka enligt VB tekniken. 
På de provbitarna med mycket kärna (senvuxet) var 
sprickbildningen mindre än de som hade mycket splint 
(frodvuxet). Fem provbitar av blocksågat timmer hade  
testats att värmebehandla. De var cirka 1-2 m långa 
och höll dimensionen 8 tum (1 tum = 2,5 cm) av dessa 
bitar hade två stycken sprickor som var ganska stora, 
3-4 cm samt att det gick och se antydningar till att de 
börjat vrida sig. Rotstockar fungerade bättre att torka 
än en andra stock som vred sig väldigt mycket. De 
tror att detta kan vara något som kan användas i bot-
ten varven av timmerhusen som är den känsligaste 
delen i ett timmerhus. Blånadssvamp är ett problem 
när de torkar timret, detta går att få bort om man 
värmebehandlar virket. Vid användande av värmebe-
handlat trä som är mer formstabilt  tror de att det blir 
mindre rörelser i konstruktionen. Detta kan minimera 
läckagen som blir i knutarna och mellan stockvarven. 
Att konstruktionen skall hålla ihop tros inte vara något 
problem även fast hållfastheten försämras. Frågan är 
om det går att försvara den högre kostnaden som blir 

Bild 56. Ronny Vikström arbetsledare på tanderuds
höjdens timmerstugor visar upp den teknik som de använder

Bild 57. Tanderudshöjdens arbetslokal vid produktion av  sina 
timmerhus.
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om man torkar enligt VB tekniken. Det är av avgörande 
vikt att veta nyttan. Finns det ett kundbehov? Vilket 
mervärde skulle ett sådant hus erbjuda. 

 

Bild 58. Värmebehandlade block
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Sammanfattning av studiebesök hos AB 
Vikavimo den 19 mars 2009 företaget lig-
ger i Mora.

Magnus Pålsson delägare i företaget, hade en liten 
introduktion av hur deras företag är uppbyggt. I dag-
släget köper de sitt virke från bland annat AB hustim-
mer i Dalarna men de lufttorkar också en del själva. 
De håller på att bygga en egen tork som skall vara 
klar till sommaren. De har även en anställd som är 
ute i skogen och synar timret som de vill använda sig 
av. Främst tall används för väggelementen. Granen 
är rakare och den är lättare att barka därför används 
gran för nock och åsar. Problem som de haft är att 
virket har fått blånad inne i kärnan när de lufttorkat 
och detta uppstår främst på somrarna. Magnus tror 
att detta beror på att porerna hinner stänga innan det 
helt har hunnit torka ut inne i kärnan. Lufttorkning tar 
i princip 2 år innan det kommer ner till 20 %. De ritar 
ofta sina egna hus. Förfrågningarna kommer mycket 
från fjällvärlden, i dagsläget har de mer förfrågningar 
än de kan ta hand om. Viktigt att bevara den gamla 
genuina tekniken med handbyggandet. Han anser 
även att man måste börja från grunden redan i sko-
gen hos skördar föraren med urvalet av rätt timmer, 
i dagsläget är det problem att få rätt kvalité. Tog upp 
om VB tekniken och vad de trodde om detta. De tror 
att sprickor kan uppstå där dymlingen slås in i timret. 
Att det kan bli problem vid knuten för att timret blir för 
hårt samt att materialet inte sjunker ihop så att knu-
tar och långdrag inte sluter tätt. Syllvarvet skulle vara 
en idé för VB tekniken. Export till andra länder som 
har högre luftfuktighet och som inte behöver samma 
kvalitétskrav. Vid havet där timret utsätts för större 
exploatering av fukt. Virke som exporteras till utlan-
det skall vara torkade upp till minst 62 grader för att 
vara godkända. Att arbeta i materialet på grund av att 
det är hårt ansågs vara ett problem men vid prov att 
hugga i materialet ställde de sig positivt till att arbeta 
med det. Att tidigare kunna styra att färgen grånar var 
positivt.

 

Bild 59. Magnus Pålsson delägare i företaget AB Vikavimo.

Bild 60. Anställd på AB Vikavimo  bilar väggband

Bild 61. Överhak på en Leksandsknut.
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Möbler, Golv, Invändiga paneler, Musikinstrument, 
Köksinredningar, Badrums- och bastuinredningar

Produkterna som Heatwood tillverkar säljs av bland 
annat Bauhaus. Gustav förklarade i stora drag hur 
processen med värmebehandling går till. De rest-
produkter som blir i form av gas förbränns och vattnet 
som används under processen renas innan det går 
ut i dagvattenbrunnen. Sprickorna som uppstår bildas 
av de inre spänningar som uppstår under den hårda 
torkningsprocessen. Kvalitén på virket är av väldigt 
avgörande betydelse. Vid hyvling används hjul som 
tryck på kanterna, bitarna kupar sig detta gör att det 
lätt spricker. Vid bearbetning av virket tar det mer på 
stålet. Rekommendation är att ha vassa verktyg. Det 
är dock tacksamt att slipa i materialet. Vid slipning  
dammar det väldigt mycket en bra utsug är att rekom-
mendera. För att inte virket skall gråna rekommend-
eras en pigmenterad olja. Prover har gjorts att limma 
ihop stycken till större bitar med lyckat resultat. Samt 
att fingerskarvade bitar fungerat bra att torka, prov har 
gjorts att trycka dessa bitar och det visade sig att biten 
brast i träet och inte i skarven och limmet.
Priset på VB produkter är det dubbla mot tryckimpreg-
nerat. Kostnaden för att driva anläggningen är något 
dyrare än den traditionella torkningen.

Sammanfattning av studiebesök Den 
10/3-2009 så gjorde jag ett studiebesök 
hos företaget Heatwood som ligger i For-
sa strax utanför Hudiksvall. 

Gustav Åström hade en genomgång av bakgrunden 
till företaget samt hur processen går till, vi fick även se 
anläggningen.  Ägare av Heatwood är Gustav Åström 
och Erik Åström. Bakgrunden till starten av detta 
företag var deras fars intresse för torkningsproces-
sen och den studieresa till Finland som han gjorde på 
slutet av 90-talet. Där han introducerades i VB tekni-
ken. Försäljningen i Finland var då i runda slag 100 
000 kubikmeter varav 80 000 kubikmeter gick till ut-
landet och främst till Tyskland, Österrike och Storbri-
tannien. Deras prognos visade på en ökad försäljning 
som skulle bli runt 30-40%. I och med detta ansågs 
det finnas en potential att starta en anläggning även 
i Sverige. Kontakt togs med Valutec ett företag som 
tillverkar torkningsanläggningar, bland annat värme-
behandlingsanläggningar. Det bestämdes för inköp 
och starten av företaget skedde i mars 2008.  Ther-
mowood och värmebehandling är samma sak det 
har bara olika uttryck. I Finland har forskning av VB 
tekniken skett en längre tid. Tre stora aktörer verkar 
i Finland dessa är Finnforest (fura, gran), Stora Enso 
(fura, gran), Lunawood (fura, gran men även lövträd). 
I Europa (Holland, Frankrike, Tyskland)  finns det 
också konkurrenter men de använder sig av andra 
processer bland annat värmer de upp träet med hjälp 
av het olja, gas eller ånga i två etapper. Heatwood 
är en certifierad licenstagare till thermowoodassocia-
tion, vilket gör att de kan använda sig av varunamnet 
thermowood ®. Kvalitén kontrolleras idag av ett fin-
ländskt företag, och alldeles nyligen  har produkterna 
blivit svanenmärkta. Heatwood torkar i nuläget bara 
fura och Gran och i dimensioner upp till 50*50 mm. 
Prover har gjorts att torka i dimension av 100*100 mm 
vilket gick bra. De positiva egenskaperna som blir av 
värmebehandlingen är framförallt sin motståndskraft 
mot svampangrepp. Materialet blir formbeständigare. 
Färgförändring som blir liknar det som blir med tro-
piska träslag. Produkterna jämförs med tryckimpreg-
nerat trä och dessutom är materialet inte kemiskt be-
lastad. 

De produkter som tillverkas av VB trä är:

Utomhus

Dörrar, Fönster, Staket, Skärmar, Fasadbeklädnad, 
Lekparker, Trädäck, Utemöbler
Inomhus
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Bild 62. Gustav Åström ägare av Heatwood AB
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Bild 63. Heatwoods anläggning i Forsa

Bild 65. Färdiga paket av värmebehandlat trä.

Bild 64. Värmebehandlat trä under process för att hyvlas och 
kapas.
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Sammanfattning av studiebesök den 17 
mars 2009 på Scandinavian Finewood 
företaget ligger i Jössefors strax utanför 
Arvika.

På Scandinavian Finewood hölls en introduktion av 
Eddy Sjöberg anläggningsskötare. Anläggningen har 
de köpt från ett företag som har sitt säte i Finland och 
som heter Jartek. Anläggning värms upp med ett olje 
system. De restprodukter som blir under processen 
tas om hand och förbränns. Energin som blir av för-
bränningen används för att värma upp delar av  lokal-
erna. Anläggningen rymmer 20-24 kubikmeter. 
I dagsläget så kvalitetssäkras deras produkter av Stat-
ens provningsanstalt. planer finns  att få produkterna 
svanenmärkta. De har inriktat sig på att värmebe-
handla lövträd framförallt björk, bok, asp, ask. De har 
provat att torka de flesta svenska träslagen. Bambu 
har  de även provat att värmebehandla. Eddy berät-
tade att klibbal fick en finare röd nyans och att asp 
får ett utseende som liknar körsbär. Fördelarna med 
att värmebehandla trä är dess ökande resistens mot 
röt- och svampangrepp. Det ger en bättre dimension-
sstabilitet, utseendet påminner om tropiskt trä, det är 
ett hållbart material som är estetiskt tilltalande för att 
användas både inom och utomhus. De produkter som 
processas blir till golv, kök, paneler, lister och andra 
inredningsdetaljer. De har även levererat trösklar till 
ett företag i Rögle. Produkterna man tillverkar säljs 
av bland annat Moelven. De är villiga att pröva sig 
fram för att försöka hitta nya produkter, ett exempel är 
takplattor. De ställer sig väldigt positivt till att värme-
behandla olika träslag och de tror att det finns en stor 
marknad för produkter av VB trä  både i Sverige och 
utomlands. De har upptäckt att när VB gran hyvlas 
med ett stort antal kvistar kan de lossna väldigt lätt. 
Därför är det viktigt med en hög kvalité på den råvara 
som används. Bearbetning ger mycket damm. Strön 
kan ge en liten rand men den försvinner vid hyvling. 
De rester och spillmaterial som blir skarvlimmas ihop 
till bland annat bordsskivor. Viktigt att virket de får in 
är runt 18 % annars så förlängs processen avsevärt. 
Om de skall torka timmer i fullängder tror de att det 
blir bättre att torka rundstock och därefter hyvla ner 
dessa till block.

Bild 71. Anläggningsskötare Eddy Sjöberg på Scandinavian 
Finewood

Bild 72. Räcke i värmebehandlad fura.

Bild 74. Trall behandlat i olika temperaturer därav färgskiftnin-
garna
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