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Sammanfattning  
Övergripande projektmål: Svensk Tall är ett attraktiv konkurrenskraftigt material på en 
nationell och internationell marknad för golv och för slitytor, som tillverkas vid norrländsk 
träindustri. Utvecklade basprocesser och möjliggörande processer för ta tillvara värdet på 
kvalitetsfura, såsom ythårdgörning, årsringsorientering, etc.  
 
Avklarade delprojektmål efter avslutat projekt 

• Miljöriktig process framtagen för ythårdgörning av Svensk Tall. Processen ska 
tillämpas för en produkt = fönsterämnen. 

• Minst ett förädlingskoncept och process framtagen för klen tall för högkvalitativ 
förädling. 

Avklarade delmål under projektets gång 
• Metod för ythårdgörning och låsning av hårdgjord yta framtagen. 
• Processbeskrivning till färdig hårdgjord produkt framtagen anpassat för ett företag. 
• Kravspecifikation och konstruktion av bandpress för hårdgörning framtagen. Ansökan 

om finansiering inlämnad. 
• Metod för förädling av klen tall framtagen och industriellt provad: Byggreglar från 

furuklentimmer. 
 

Resultat 
Försöken med olika nya joniserande vätskor faller ut positivt. Beroende på 
processparametrarna kan vi sänka återhämtningen från 90% till endast 10-20%. Även efter 
ytterligare våt/torrcykel återhämtar inte träet mer. Behandlingen med joniska vätskor ledde 
också till en ytterligare ökning av hårdheten. Obehandlat, densifierat trä har en 2,0x högre 
Brinell-hårdhet än odensifierat trä. Med den joniska flytande behandlingen var Brinell-
hårdhetsökningen 2,7x. Med andra ord når hårdheten en liknande nivå som ekträ. Ythårdheten 
verkar vara ännu högre. 
 
Den process som praktiskt utformades och provades för byggreglar från klentimmer  utföll 
inte med ekonomiskt försvarbart resultat. 
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Sammanfattning 
 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Tall som material är djupt förankrad i de folkliga nordiska traditionerna. Speciellt den 
norrländska furan har ansetts vara av absolut högsta kvalitet. Många är vi som minns 70-talets 
furuvåg. Inom träbyggnadskonsten har furu varit det naturliga valet, dels av hävd, dels på 
grund av dess rikliga förekomst och dess överlägsna egenskaper jämfört t.ex. gran. 
Efterfrågan på kvalitetstall har varit stabil under lång tid vilket skapat värde på skogen och 
arbetstillfällen vid den förädlande industrin ofta lokaliserad i inland och glesbygd. Den 
norrländska kvalitetstallens tätposition som råvara för förädlade produkter har drastiskt 
förändras under den senaste femårsperioden. Priset på timmer av tall, som traditionellt i 
medeltal varit 1,5 gånger högre än motsvarande pris på grantimmer, är idag lägre än 
grantimmer (Skogsstyrelsen 2015). Betalningsförmågan för det sågade virke från grov tall 
sjunker också stadigt. Orsaken är att de kundvärden som detta virke traditionellt har stått för 
inte är efterfrågade, alternativt inte lyfts fram vid marknadsföring/försäljning, eller helt enkelt 
inte kommer till sin rätt på det sätt som råvaran förädlas. Konsekvensen har blivit att andra 
material inkluderat ej träbaserade material används i produkter där tall tidigare varit helt 
dominerande. Problemet är globalt och exportmarknaderna ändrar karaktär och priserna 
sjunker. Konkurrensen från snabbväxande trädslag som odlas med metoder som uppfyller 
krav på uthålligt skogsbruk blir allt mer tydlig. 
 
Skäl för projektet är att den högkvalitativa norrländska tallen, vilken utgör såväl basen för den 
förädlande lokala snickeriindustrin, som varande en viktig exportprodukt för de norrländska 
sågverken, tappar attraktivitet på marknaden. Det är svårt att ta betalt för de inneboende 
värden som finns hos detta högkvalitativa material. 
 
Orsaksbilden är komplex och det är inte möjlig i ett enskilt projekt involvera alla aspekter. 
Därför fokuserar detta projekt dels på en av tallens största brister – dess låga hårdhet, dels på 
dess största marknadsmöjligheter – de estetiska och taktila egenskaperna. För stora 
marknadssegment som golv och andra slitytor är ytans hårdhet avgörande för produktens 
funktion och estetik, och därmed kundens intresse för produkten. För trä är hårdheten starkt 
kopplad till träets densitet. Den förhållandevis låga densiteten hos svensk tall gör också dess 
hårdhet låg. Enligt mätetalet Brinell så har tall en hårdhet på 1,7, björk 2,5 och ek 3,7. För att 
t.ex. golv ska klara de krav som ställs i ett modernt boende brukar hårdheten ska vara högre 
än 3. Hårdheten kan höjas med olika metoder, men i detta projekt ska val av sågmönster 
metoder för ytkomprimering studeras och utvecklas. 
 
Kvalitetsträ från tall är associerat med grova fullmogna träd, s.k. slutavverkningsträd. 
Skogsbruket metoder kräver gallringar av klenare träd under brukets väg mot slutavverkning. 
Dessa klena träd måste av både miljömässiga som ekonomiska skäl tas tillvara på ett 
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värdeskapande sätt. Ett stort problem med dessa träd är att de innehåller en stor andel s.k. 
ungdomsved som är svår att använda till högkvalitativa produkter. Projekt behandlar hur de 
klena träden ska förädlas till högkvalitativa produkter. 
 
Ur miljöperspektiv finns en inneboende drivkraft i ökad användning och breddade 
användningsområden för material från ett uthålligt svenskt skogsbruk, och speciellt för det 
sortiment (klen tall) som idag har en kort livscykel (papper eller brännved). Ökad användning 
av trä i samhällsbyggande ger ett gott bidrag till samhällsutmaningen att nå ett hållbarare 
samhälle.  Utlandsfödda har ofta en gedigen bakgrund från träindustri i sitt hemland, vilket 
ska tillvaratas vid rekrytering till utökad produktion i träindustrins företag. Detta innebär att 
personer med varierande erfarenheter och bakgrund kommer att erbjudas anställning hos 
företagen, vilket kommer att underlätta att nå målet att skapa produktion av produkter 
baserade på hårdgörning som metod och klen tall som råvara i regionala SME företag. Då 
många av träföretagen är lokaliserade i mindre samhällen, kan denna typ av teknikutveckling 
även bidra till att locka kvalificerad arbetskraft till glesbygden, vilket även det stärker 
mångfalden och ger en mer hållbar framtid för de mindre orterna i regionen. En viktig del i 
detta är den i huvudsak internationella Masterutbildning i träteknik som attraherar studenter 
från hela världen och skapar en internationell kontaktyta som är till nytta för vår lokal industri 
om den tas tillvara. 
 
 

1.2 Syfte och mål 
Övergripande mål  

• Svensk Tall är ett attraktiv konkurrenskraftigt material på en nationell och 
internationell marknad för golv och för slitytor, som tillverkas vid norrländsk 
träindustri. Utvecklade basprocesser och möjliggörande processer för ta tillvara värdet 
på kvalitetsfura, såsom ythårdgörning, årsringsorientering, etc.  

Delprojektmål efter avslutat projekt 
• Miljöriktig process framtagen för ythårdgörning av Svensk Tall. 
• Processen tillämpas för minst en produkt, t.ex. golv. 
• Minst ett förädlingskoncept framtaget för klen tall för högkvalitativ förädling. 
• Processen tillämpas för minst en produkt. 

Delmål under projektets gång 
• Metod för ythårdgörning framtagen 
• Metod för låsning av hårdgjord yta framtagen 
• Processbeskrivning från stock till färdig hårdgjord produkt framtagen, samt tillhörande 

ekonomiskt underlag, anpassat för ett eller flera specifika företag. 
• Kravspecifikation för produktionsutrustning för hårdgörning framtagen 

(företagsspecifik) 
• Metod för förädling av klen tall framtagen 
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• Processbeskrivning färdig produkt framtagen, samt tillhörande ekonomiskt underlag, 
anpassat för ett eller flera specifika företag. Kravspecifikation för 
produktionsutrustning för förädling av klen tall framtagen (företagsspecifik) 
 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Vid projektet slut ska det finnas industriella processer för ythårdgörning respektive förädling 
av klen Svensk Tall vara framtagna, samt företagsspecifika underlag för investeringsbeslut i 
processerna. 
 
Förväntade effekter på lång sikt (5-10 år) 
Svensk Tall har stärkt sin konkurrenskraft som material på den nationella och internationella 
marknaden, norrländska tillverkare av förädlade produkter har ökandet användandet av från 
Svensk Tall i sitt produktsortiment. 
 
Målgrupper 

• Primära Tillverkare av förädlade produkter av tall, t.ex. golv- och trapptillverkare, 
snickerier, möbeltillverkare 

• Sekundära Tidigare led i värdekedjan, d.v.s. sågverksindustri samt teknik och 
utrustningsleverantörer med potential inom aktuellt område (SME företag), 
skogsägare, men också i högsta grad slutkonsumenter. 

2 Metoder och genomförande 
Horisontella kriterier som verktyg för att nå målen. 

• Projektet bygger på att implementera ny teknik och nya processer vilket medför att 
kompetensen måste höjas vid företagen. En öppen miljö där kompetens står i första 
rummet är därför en förutsättning för att projektet ska lyckas. Därför har projektets 
operativa grupper arbetat aktivt för att säkerställa ett öppet arbetsklimat. 

•  Projektet hade i sitt innovationsarbete fokus på följande parametrar:  
− Fördelning av involverade personer i projektet och dess effekter vad gäller kön, 

etniskt ursprung, funktionshinder mm. 
− Upprättande av helt nya internationella kontaktnät och småskaliga marknader. 
− Antalet aktiviteter som behandlar integration och mångfald 
− Bjuda in och inkludera personer med olika etniskt ursprung. Här nyttjas det 

internationella kontaktnät som finns inom universitetet med masterstudenter, 
forskare och forskastuderanden med utländska bakgrunder.   

Huvudaktiviteter 
1. Olika koncept för komprimering av träytor tas fram, testas och utvärderas gentemot 

deras industriella tillämpbarhet. Principiella val kan göras mellan kontinuerlig metod 
och batchmetod beroende på vilken produktionskapacitet som önskas uppnås. Slutlig 
val av komprimeringsmetod ger underlag för investerings- och 
lönsamhetsbedömningar för processen. 
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2. Låsning av den hårdgjorda ytan måste göras för att den ska vara stabil mot fukt. I 
första hand ska termo-hydro-mekanisk låsning tillämpas, d.v.s. en helt miljöriktig 
metod, men andra koncept kan även komma att prövas. Tester kommer att genomföras 
för att utvärdera ytornas fuktmotstånd, samt estetiska och taktila egenskaper. 

3. Råvaruval och processtegen före själva komprimerings- och låsningsförfarandet är helt 
avgörande för processens ekonomiska resultat och kommer att utvärderas och 
beskrivas utförligt. Baserat på faktiska industriella förhållanden och marknadsrelevant 
underlag för såväl investeringar som produktpriser kommer investerings- och 
lönsamhetsbedömningar för processen att tas fram. 

4. Kravspecifikation för maskiner och annan processutrustning som kan utgöra 
upphandlingsunderlag för företagen kommer att tas fram. 

5. En metodstudie kring olika lämpliga produkter som kan tillverkas av klen tall 
genomförs. Baserat på denna studie görs en prioritering tillsammans med företagen av 
vilken produkt projektet i huvudsak ska inriktas mot. Därefter formuleras en 
principprocess fram, baserad på de förutsättningar och behov som finns hos de företag 
som är tänkta att vara de initiala producenterna.  

6. En detaljerad processbeskrivning med tillhörande ekonomisk underlag tas fram. De 
eventuella delar av processen som ur teknisk eller ur annan aspekt bedöms osäkra 
analyseras djupare genom t.ex. praktiska industriförsök hos deltagande företag. 
Baserat på faktiska industriella förhållanden och marknadsrelevant underlag för såväl 
investeringar som produktpriser kommer ett ”prospekt” tas fram med investerings- och 
lönsamhetsbedömning för processen som intresserade företag kan ha som 
beslutsunderlag för ev. investering i processen.  

 

3 Resultat, slutsatser 

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål 
Övergripande projektmål: Svensk Tall är ett attraktiv konkurrenskraftigt material på en 
nationell och internationell marknad för golv och för slitytor, som tillverkas vid norrländsk 
träindustri. Utvecklade basprocesser och möjliggörande processer för ta tillvara värdet på 
kvalitetsfura, såsom ythårdgörning, årsringsorientering, etc.  
 

Avklarade delprojektmål efter avslutat projekt 
• Miljöriktig process framtagen för ythårdgörning av Svensk Tall. Processen tillämpas 

för en produkt som i detta fall blev fönsterämnen. 
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Figur 1  Process för komprimering av furu 

• Minst ett förädlingskoncept och process framtagen för klen tall för högkvalitativ 
förädling. 

Avklarade delmål under projektets gång 
• Metod för ythårdgörning och låsning av hårdgjord yta framtagen. 
• Processbeskrivning för hårdgjord produkt framtagen, samt tillhörande ekonomiskt 

underlag, anpassat för ett företag. 
• Metod för förädling av klen tall framtagen och industriellt provad: Byggreglar från 

furuklentimmer. 
• Kravspecifikation och konstruktion av bandpress för hårdgörning framtagen. Ansökan 

om finansiering inlämnad. 
 
 

 
 

Figur 2 Valsning av furu på Swerea MEFOS anläggning i Luleå där olika metoder 
testades för uppvärmning/avkylning av provbit och värmning av valsar testades. 
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Figur 3 Schematisk bild av bandpressprincipen 
 
 
 

 
 
Figur 4 Design av bandpress för kontinuerlig ytkompression av furu, i vänstra delen 
genomförs komprimeringen och i den högra nedkylning av ytan. 

3.1.1 Slutsatser 
Projektet fokuserade snabbt på att ta fram metoder för hårdgörning då vi här kunde 
samfinansiera forskningsdelen i projektet med andra medel.  
 
En beviljad BioInnovationsansökan där projektresultat från detta projekt är grunden för att nå 
högre TRL-nivåer inom BioInnovation 17 DP2s ram.  
 
Metod för låsning av komprimerade ytskikt baserad på förbehandling med joniserande vätskor 
och nålstick nu säkrad på labnivå. Testning med andra metoder pågår bla överhettad ånga. 
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Förhandling om finansiering för att utveckla en speciell process för hårdgöring av 
fönsterämnen pågår med externt företag. Detta kan finansiera uppbyggnad av en  
testanläggning för dynamisk komprimering baserad på en bältpress.  
 
Fortsatt dialog med Swerea Mefos om vidare försök och finansiering i deras anläggning med 
mer traditionell valsning. 
En ansökan om finansiering av en bandpress för  vidare processutveckling inlämnad till 
Kempe Stiftelserna 
 
 
Hårdhet 
Målet var att få en furuyta som har samma hårdhet som ek enligt tabellen nedan. 
 

 
 
Praktiskt kan detta ses i bilden nedan som visar en furubit som komprimerats och låsts i sitt 
läge där Brinellkulans intryck demonstrerar hårdheten för olika nivåer av komprimering. 
 
 

 
 
 
Figur 5  Ytkomprimerad furu där högra sidan visar Brinellkulans intryck på okomprimerat 
trämaterial, mitten mindre komprimerat material och till vänster material med största 
komprimering och hårdhet som motsvarar uppställda krav i detta projekt i form av hårdhet 
återfjädring och vattenbeständig låsning av komprimeringen. 
 
Genom att komprimera träet tvärs dess fiberriktning ökar träets densitet på grund av att 
cellhåligheterna trycks ihop. Resultatet blir ökad hårdhet och slitstyrka. Nackdelen är att man 
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samtidigt förlorar materialvolym, dvs en fördubbling av densiteten medför också en 
fördubbling av materialkostnaden per volymenhet pga att volymen halveras. Genom att endast 
komprimera den del av trämaterialet som i produkten kommer att utsättas för slitage, t.ex. 2-3 
mm av träytan, kan denna effekt reduceras utan att produktegenskaperna försämras. Processen 
blir dock mer sofistikerad då den del av träet som ska komprimeras måste mjukas upp innan 
densifieringen, medan övrigt trä inte får påverkas. För att en industriell hårdgörningsprocess 
ska kunna bli konkurrenskraftig, krävs också att den kan göras kontinuerlig till den nivå att 
den följer hastigheten hos konventionell träindustriell produktionsutrustning. 

 

3.2 Övriga resultat 
I ett parallellt projekt har mögelpåväxt på råspont hos furu studerats som visar på betydelsen 
av att styra näringsämnenas flöden vid torkning och hyveldjupets inverkan på mögelpåväxten. 
Sehlstedt‐Persson M., Öhman M., Marklund B., and Myronycheva O. 2016. Hyveldjupets 
inverkan på mögelbenägenhet hos råspont. TräCentrum Norr.  
 
En jämförelse av mögelpåväxt på Contorta, furu och gran har genomförts i ett 
Masterexamensarbete som påvisar skillnader mellan de olika träslagen och temporär 
ytbehandling. 
Faksawat Poohphajai. 2018. Mögeltest av torkade furu, gran och contorta bräder. 
TräCentrum Norr 
 
För att förstå kvistgulning, som upplevs som ett problem hos färgleverantörer, på ytor målade 
med vattenbaserad färg görs försök med UV-ljus som indikator, initiala försök visar på att 
kåda från kvisten blandar sig med färgen innan den torkat och att det senare sker en ökad 
migrering och/eller alternativt åldring som i slutändan en gulare yta. Kontakta Micael Öhman, 
LTU Träteknik för kommande resultat. I figuren nedan visas effekter av kåda i färgskikt 
synliga i UV belysning men inte i vanligt vitt ljus. 
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Figur 6 Bilden till vänster visar UV belyst färgskrap och bilden till höger visar samma 
färgskrap i vitt ljus .Kvist: är färgskrap från den friska kvisten. Kvistfri: är skrap från kvistfritt 
område på provbiten. På Bräd-acc åldr: I denna kolumn ligger skrap som kommer från 
provbiten som undergått en hård accelererad åldring med både värmestress och UV-ljus. 
Ej åldr ref: Är skrap som togs från provbiten innan accelererad åldring påbörjades. Lagrats i 
rumsklimat under tiden. Acc åld skrap: Är skrap som tagits från den torra nymålade 
provbiten och som fått åldras under samma förhållande som provbiten.  
 
 
 
För att få fram en önskvärd grånad av värmebehandlad trall pågår ett försök i samverkan 
med ett forskningsprojekt kring solceller där har grånadsprocessen för värmebehandlad trall 
av furu och gran med olika ytbehandlingar studeras. 
Solvåg,  https://www.piteenergi.se/privat/solceller/solvag/ 
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