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Sammanfattning 
 

Vid byggande med trävaror läggs mycket av tiden på måttsättning av plankor. Det kan vara svårt 

för den oerfarna hemmabyggaren att planera sitt byggprojekt för att få en stabil konstruktion. 

Tiden som läggs på planering och måttsättning skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt 

om måtten på något sätt kunde appliceras vid ett tidigare skede på de plankor som skall kapas 

och bearbetas. Att redan på byggvaruhuset få plankor med färdiga mått och bygganvisningar 

utritade direkt på virket skulle förenkla arbetet för alla med byggprojekt, hemmabyggare som 

proffs. 

 

Denna rapport beskriver produktutvecklingen av MPT-Laser, en ny typ av lasermärkningsmaskin 

som skall kunna applicera bygganvisningar och mått på ytan av impregnerat virke. Projektet har 

utförts som ett kandidatarbete på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm under vårterminen 

2010. Idén bakom projektet kommer från ett tidigare projekt som gjordes i samarbete med 

Svenska Träskyddsföreningen där målet var att hitta nya sätt att exponera impregnerat virke på 

byggvaruhusen. 

 

Tanken med produkten är att kunden skall gå till något av byggvaruhusen och väja ut sin 

konstruktion utifrån byggvaruhusets egna ritningar. Byggvaruhuset märker sedan upp det virke 

som behövs för konstruktionen med hjälp av lasermärkningsmaskinen. Kunden får med sig det 

märkta virket hem tillsammans med en broschyr innehållande ritning och byggbeskrivning och 

får sedan själv såga till och skruva ihop de delar som behövs till byggprojektet med hjälp av 

bygganvisningarna som finns utritade på virket samt den medföljande broschyren. 

 

Produktutvecklingen följde en på förhand definierad produktframtagningsprocess som inleddes 

med informationssökning och studiebesök. Målgruppens krav och önskemål fick definiera en 

kravspecifikation som blev utgångspunkten för de fem koncept som genererades. Det bästa 

konceptet valdes för vidareutveckling och resulterade i en CO2-lasermaskin vid namn MPT-

Laser. En 3D-modell av produkten skapades i CAD-programmet Solid Edge. Då alla 

komponenter inte modellerats krävs en vidareutveckling av produkten innan den skulle kunna 

tillverkas.  
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Abstract 
 

When building with wooden construction materials a lot of time is spent on measuring and 

marking the boards. It can be hard for inexperienced craftsmen to plan their project in order to 

make rigid constructions. The time spent measuring and marking boards could be spent in a far 

better way if measurements and building instructions could be applied to the boards at an earlier 

time in the project. The option of purchasing boards with measurements and building 

instructions as markings on the wood itself would make life easier for both professional and 

inexperienced builders. 

 

This report describes the product-development process of the MPT-Laser; a new type of laser 

marking machine that can apply building instructions and measurements on wooden boards. The 

project is part of a Bachelors thesis written at the Royal Institute of Technology in Stockholm, 

Sweden in May 2010. The original idea for the project came from a previous project done by 

students from three different schools in Stockholm in cooperation with Svenska 

Träskyddsföreningen. The goal of that project was to find new ways to expose wooden building 

materials at retail stores. 

 

The aim for this product is that the consumer can go to the retail store and pick a construction 

from one of the retail store’s pre-made drawings. The retail store marks the boards needed for the 

construction with the MPT-Laser. The consumer then leaves the retail store with the marked 

boards and an accompanying brochure containing drawing and building instructions for the 

construction. Upon returning home the consumer can follow the instructions printed on the wood 

and in the brochure and easily put together the construction. 

 

The product development followed a pre-defined product-development process which started off 

with research and educational visits. The target group’s demands and wishes for the product led 

to a list of requirement specifications. This list acted as the starting point for the concept 

development process in which five concepts were generated. The best concept was chosen for 

further development and resulted in the MPT-Laser, a CO2-laser marking machine. A 3D model 

of the machine was created in the Solid Edge CAD program. Since all components weren’t 

modeled, a certain degree of further development is needed before the product can be 

manufactured. 
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NOMENKLATUR 
 

Här listas de beteckningar och förkortningar, som används i detta kandidatarbete.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

r Radie (mm)  

b,t Bredd/Tjocklek (mm) 

λ Våglängd (nm) 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

CNC Computed Numerically Controlled 

OD Optical desity 
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 
 

Vid byggande med trävaror läggs mycket av tiden på måttsättning av plankor. Många nybörjare 

har även för dålig kunskap eller känner sig osäkra vid hemmabyggen eftersom de inte vet vilka 

konstruktionsmått som bör användas för att skapa en stabil konstruktion. Detta leder ofta till att 

byggprojekt tar onödigt lång tid, att personen i fråga väljer att vända sig till en snickare för att 

genomföra bygget eller i värsta fall hoppa över projektet helt. 

 

Tiden som läggs på planering och måttsättning skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt 

om måtten på något sätt kunde appliceras snabbare på de plankor som skall kapas och bearbetas. 

Att redan på byggvaruhuset få plankor med färdiga mått och bygganvisningar direkt på virket 

skulle förenkla både hemmabyggarens och proffsbyggarens arbetsgång avsevärt. 

 

1.2 Syfte 
 

Detta projekt utförs som ett kandidatarbete på Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 

2010. Projektet utgår från ett tidigare projekt som gjordes av en grupp bestående av elever från 

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet samt Konstfack i samarbete med 

Svenska Träskyddsföreningen som hade som mål att hitta ett nytt sätt att exponera impregnerat 

virke hos byggvaruhusen.  

 

Målet med detta projekt är att ta fram en ny produkt som på ett effektivt sätt kan applicera mått, 

vinklar och även hela byggritningar på impregnerat trä och annat byggmaterial. Måtten som 

appliceras på trävarorna skall vägleda kunden och visa var kapning skall ske samt ge information 

om antal skruvar och deras placering. Kostnaden för märkningen skall vara tillräckligt låg för att 

det märkta virket inte skall ses som en lyxvara och billigare alternativ väljas. 

 

Det märkta virket är tänkt att inspirera oerfarna hemmafixare att våga ta steget och starta nya 

hemmaprojekt samtidigt som det sparar mycket tid hos alla, nybörjare som proffs. Att veta att 

man efter inköp även klarar av att sätta ihop bygget på egen hand bör ge upphov till många nya 

spännande hemmaprojekt tack vare enkelheten att följa byggritningar när markeringar finns 

utsatta på virket. Förhoppningen är att folk i framtiden skall välja att gå till bygghandeln istället 

för att gå till de kända möbelvaruhusen. 

 

1.3 Avgränsning 
 

Efter undersökningar beslutades det att produkten som skulle utvecklas skulle främst inrikta sig 

mot de stora byggvaruhusen. Detta eftersom det skulle vara svårt att utveckla en prisvärd och 

lättanvänd produkt för hemmabruk då tekniken som används blir alldeles för kostsam för en 

enskild person. Produkten i sig är tänkt att användas till att producera varor som skall rikta sig 

mot både privatpersoner och yrkesmänniskor inom snickeri. 
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2. METOD 
 

 

Arbetet med att utveckla produkten för märkning av virke har följt en på förhand definierad 

produktframtagningsprocess [1] för att kunna ta fram en välarbetad och konkurrenskraftig 

produkt.  

 

Arbetet inleddes med informationssökning och studiebesök. Utifrån detta har produktens 

målgrupp valts. Målgruppens krav och önskemål på produkten fick tillsammans med ytterligare 

undersökningar utforma en preliminär kravspecifikation. Utifrån denna togs ett antal koncept 

fram som jämfördes och utvecklades. Konceptet som bäst uppfyllde de uppsatta kraven valdes 

och utvecklades till ett slutkoncept som sedan modellerades som en CAD-modell för att på ett 

enkelt sätt kunna visualisera produkten. Resultatet av projektet redovisas i denna rapport samt 

som en muntlig redovisning i Maj 2010. 

 

2.1 Informationssökning 
 

2.1.1  Vanliga byggprojekt 
 

De vanligaste byggprojekten för hemmafixare är utan tvekan utomhusbyggen (staket, altaner 

mm.). Av dessa så görs nästan alla med impregnerat trä tack vare dess motståndskraft mot fukt 

och väder. Projekten består oftast av tillbyggnader till villor hos villaägare såsom altaner av olika 

storlekar men även självstående byggnationer som friggebodar, bryggor och trädgårdsmöbler är 

populära byggprojekt [2]. 

 

2.1.2 Standarddimensioner för tryckimpregnerat trä 
 

Vid byggande med impregnerat trä finns det ett antal standarddimensioner som virket går att 

köpas i. Viktigt att tänka på är att det för impregnerat virke finns olika träskyddsklasser beroende 

på vilken sorts förhållanden (väder, miljö, mm) som virket kommer att befinna sig i. Nedan 

följer en tabell (tabell 1) med de dimensioner som återfinns hos de flesta byggvaruhus [3]. 

Utöver dessa finns det hos vissa byggvaruhus möjlighet att beställa egna dimensioner på virke. 

 

 

 

Tryckimpregnerat trä klass A Tryckimpregnerat trä klass AB (Trall) 
Dimension [mm] Dimension [mm] 

45 x 45 22 x 95 
45 x 70 28 x 95 
45 x 95 28 x 120 

45 x 120 34 x 145 
45 x 145 (34 x 70) 
45x 170  
45 x 195  
(70 x 70)  
(95 x 95)  

  

Tabell 1. Tabell över standarddimensioner för tryckimpregnerat virke. 
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2.1.3 Träskyddsklasser för impregnerat trä 
 

Det finns fyra olika träskyddsklasser för impregnerat trä (se figur 1). De olika träskyddsklasserna 

klassificerar virke i olika kategorier beroende på vilken miljö som virket skall vistas i. Klasserna 

är satta efter svensk standard och måste uppfylla alla de krav som svenska träskyddsföreningen 

satt upp för NTR-märkt virke (se bilaga 4)[2]. 

 

Träskyddsklass NTR/A är avsedd för virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten, samt 

i konstruktioner, även ovan mark, där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan 

vara svåra att inspektera och byta ut. 

 

Träskyddsklass NTR/B är avsedd för utvändiga snickerier som 

fönster och dörrar. Träskyddsmedel som innehåller kromföreningar får i praktiken endast 

användas för träskyddsklasserna NTR/M och NTR/A, det vill säga virke som kräver ett särskilt 

gott skydd mot träförstörande organismer. 

 

Träskyddsklass NTR/AB är avsedd för virke som är utsatt för väder och vind eller kondens, 

men som inte är i kontakt med mark eller vatten och där utbyte av skadade delar eller 

personsäkerheten inte är av avgörande betydelse. 

 

Träskyddsklass NTR/M är främst avsedd för konstruktioner i havsvatten på västkusten, men 

kan även användas i mark eller vatten, där särskilt stora krav ställs på beständighet och 

hållfasthet, till exempel för grundpålar. 

 

 

 

 
 

Figur 1. Symbolerna för de fyra klasserna av impregnerat trä [6]. 

 

Företagen som producerar impregnerat trä enligt NTR-standard står under kontroll av Sveriges 

Provnings- och Forskningsinstitut.  

 
2.1.4 Priser & prisskillnader 
 

Gör-det-själv- projekt har genom åren blivit allt mer populära vilket även har gjort tillgången till 

NTR-klassat virke mer tillgängligt hos byggvaruhusen. De inköpsställen som undersöktes i 

prisfrågan var Fredells, ByggMax och Bauhaus. Som exempel kostar vanligt impregnerat virke i 

mått 45 x 170 cirka 36 kronor per meter [3],[4],[5]. Ytterligare exempel på priser går att hitta i 

figur 2 nedan. 
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Figur 2. Prislista på impregnerat virke från ByggMax[4]. 

 

 

 

2.1.5 Dagens verktyg 
 

Det finns i dagsläget inget välkänt sätt att applicera färdiga mått och byggritningar direkt på 

virke. Den metod som används idag i störst utsträckning är mätning och märkning med vanlig 

blyertspenna. De hjälpmedel som används till detta är vanligtvis måttstock/linjal/måttband, 

vinkelhake, vattenpass, laserpass, ritsnöre, skjutmått och givetvis blyertspenna (se figur 3). 

 

     
Figur 3. Ett urval av de verktyg som används för mätning och märkning av virke. Från vänster: 

ritsnöre, skjutmått, vattenpass, vinkelhake. 

 
2.1.6 Arbetsgång vid snickeri 
 

Arbetsgången vid byggande av tidigare nämnda byggnationer är något som oftast ser ut på 

samma sätt. Momenten utförs vanligtvis i följande ordning; ritning, måttsättning, vinkelsättning, 

kapning, ramverk/reglar och till sist monteras allt ihop. 

 

Ritningar 

På alla byggvaruhus rekommenderas det att man kommer in med en byggritning på den 

konstruktion som man vill bygga med huvudmått utsatta. Detta för att kunna hjälpa kunden med 

vilken sorts virke som behövs samt hur mycket av varje sort som kommer att gå åt. Det gäller att 

hålla koll på de olika NTR-märkningarna så man får rätt virke till rätt del av sin byggnation. 
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Vid utmätning av marken vid t ex altanbygge gäller det att få ett rakt ramverk för att inte få en 

slutligen sned och ohållbar konstruktion. För den ovane och för första-gången-snickaren är detta 

något som oftast kommer att upptäckas efter att konstruktionen är klar.  

 

Vinklar 

En stor del av konstruktionen läggs på kapning och utritning av vinklar som skall kapas. Att få 

till rätt vinkel på reglarna och ramverket kan vara jobbigt. Det kan gå fel på flera ställen. Man 

kan få sneda vinklar som sedan inte går ihop med varandra.  

 

Kapning 

Det finns många sätt att kapa sitt virke på. Från vanlig handsåg till mer avancerade stationära 

sågmaskiner som gersågar. Icke vana snickare kan lätt slinta med handsågen och på så sätt få 

ojämna kapningar. 

 

Ihopmontering 

Den enklaste och roligaste delen av en konstruktion. Det är detta alla snickare längtar efter, att få 

spika och skruva i plankor. Att få se resultat. Men även vid ihopmontering är det bra att ha lite 

extra information. Det är till exempel inte bara att spika ner spikar där man känner för det utan 

plankorna som även de ger stabilitet till konstruktionen ger bättre stabilitet om man placerar de 

på olika sätt. 

 

2.2 Studiebesök 
 

För att kunna få svar på frågor och funderingar kring projektet och inhämta värdefull information 

gjordes två studiebesök under projektets gång. Det första studiebesöket ägde rum hos 

byggvaruhuset Fredells där avdelningschefen för plan 1, Mats Korsbeck, tog emot 

projektgruppen. Det andra studiebesöket ägde rum med Michael Westin som jobbar som 

verkställande direktör på Svenska Träskyddsföreningen. 

 
2.2.1 Fredells 
 

Första studiebesöket gjordes på Fredells i Sickla efter att grundläggande kunskap om projektets 

mål och syfte hade klargjorts. Mats Korsbeck som ansvarar för varuhuset i Sickla tog emot 

projektgruppen och visade upp anläggningen. Fredells är ett stort byggvaruhus för både proffs 

och för vanliga hobbysnickare och ligger i Sickla utanför Stockholm. De har ett stort utbud på 

förstklassiga produkter som täcker hela byggprocessen, från husgrund till handtag. 

 

En mycket bra och grundlig rundtur gjordes genom byggvaruhuset som inte bara består utav 

själva butiken utan även en komplett produktionsanläggning för trävaror på våningen under 

varuhuset. Här produceras merparten av det virke de säljer. Anläggningen omfattar ett hyvleri, 

en högtrycksimpregnerings anläggning samt hantverksmässig tillverkning av monteringsfärdiga 

träprodukter.  

 

Efter rundturen svarade Mats på frågor samt gav sina synpunkter på koncepten i projektet. Hans 

rekommendation var att inte applicera produkten till allt för stora byggprojekt utan att hålla sig 

till de lite enklare byggen såsom trädgårdsmöbler, staket och altaner som störst. Han ansåg att en 

produkt liknande den som utvecklades i detta projekt skulle kunna tillföra en ny tjänst som 

varuhusen kunde använda sig av för att locka kunder till deras butiker 
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2.2.2 Träskyddsföreningen 
 

Det andra studiebesöket gjordes hos Svenska Träskyddsföreningen efter att ha satt upp en 

kravspecifikation och genererat konceptförslag för produkten. Michael Westin som är 

verkställande direktör på Träskyddsföreningen tog emot projektgruppen. De frågor som 

behövdes få svar på handlade mestadels om hur det impregnerade virket kunde reagera (eller ta 

skada) av de olika koncepten för markering av virket. Under mötets gång diskuterades de olika 

alternativen till märkning. Andra frågor till exempel om hur produkten skulle kunna integreras 

med de olika föreningar som ingår i Trädskyddsföreningen diskuterades även. 

 

2.3 Kravspecifikation 
 

Som underlag till projektet skapades efter informationssökningen en kravspecifikation för att 

sätta upp riktlinjer för projektet. Kravspecifikationen korrigerades fortlöpande under projektets 

gång eftersom insyn i vad som var möjligt och vad som var önskvärt hos produkten erhölls med 

tiden. Den slutgiltiga kravspecifikationen anses väl avspegla de kriterier kundkretsen kan ställa 

på en attraktiv produkt inom bygghandeln. 

 

Målet med projektet var att kunna applicera bygganvisningar på ytan av impregnerat trä. Detta 

för att förenkla snickeriet vid enklare byggprojekt som t.ex. trädgårdsmöbler och altaner. 

Kravspecifikationen finns att studera i sin helhet i bilaga 1. 

 

2.4 Konceptgenerering 
 

2.4.1 Ritningar/affärsidé 
 

För att förenkla byggprocessen med hjälp av det märkta virket utvecklades exempel på vilka 

figurer som skall appliceras på virket. De figurer som valdes återfinns i figur 4 nedan. 

 

 

Figur 4 Bilden visar de olika markeringar som skall märkas på virket samt deras betydelse. 

 

Tanken är att kunden skall vända sig till byggvaruhuset och välja ut den konstruktion de önskar 

bygga (t.ex. en trädgårdsmöbel) utifrån byggvaruhusets utbud på ritningar. Byggvaruhuset får i 

sin tur uppgiften att märka upp de plankor som behövs till konstruktionen med de förbestämda 

figurerna som skall märkas på plankorna med hjälp av den produkt som detta projekt har i 
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uppgift att utveckla. Kunden skall lämna byggvaruhuset med alla de plankor som behövs till 

bygget och även med en broschyr innehållande ritningar och byggbeskrivningar på hur bygget 

skall utföras. I broschyren, som är uppdelad i tre delar, återfinns först en övergripande ritning på 

bygget i olika vyer (se figur 5). Alla plankor i ritningen är även markerade med en siffra.  

 

 
Figur 5 Exempel på byggritning med siffermarkeringar för en altan. 

 

Del två i broschyren består av en slags innehållsförteckning (se figur 6) som ger kunden 

information om exakt vilka olika delar (och hur många av varje del) som skall återfinnas efter att 

kunden har sågat alla plankor enligt instruktionerna. Varje unik del har ett nummer som återfinns 

både på plankan och i ritningen på föregående sida i broschyren. Detta för att göra det enkelt för 

snickaren att koppla de olika plankorna till byggritningen. 

 
Figur 6 Exempel på ett utdrag ur en innehållsförteckning 
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Den tredje och sista delen av broschyren innehåller själva beskrivningen på hur bygget ska gå till 

steg för steg. Även i denna punktliknande beskrivning kommer siffrorna eller bokstäverna för 

respektive plankor att användas för att ge snickaren guidning. 

 

Byggritningarna som togs fram i projektet baseras på redan gjorda ritningar av Svenska 

Träskyddsföreningen [7]. 

 

2.4.2 Konceptskisser 
 

Utifrån den preliminära kravspecifikationen togs det fram ett antal koncept på hur produkten som 

skall märka virket skulle kunna utformas. Enklare konceptskisser togs fram för de olika 

koncepten för att kunna få en visuell bild av hur det är tänkt att de skall fungera samt för att på 

ett enkelt sätt kunna diskutera kring koncepten. Den stora frågan som behövde besvaras var med 

vilken metod som produkten skall märka virket med. 

 

Fräsning koncept 1 & 2 

En av de första idéer som uppstod under konceptgenereringen var att virket skulle kunna märkas 

med hjälp av en datorstyrd CNC-fräs som gör små spår ner i virket för de markeringarna som 

skall finnas på plankan. Eftersom virkets impregnering tränger in djupt ner i träet så skulle denna 

metod inte skada plankan på något sätt. Dessutom skulle fräsen endast göra markeringar där det 

är tänkt att kunden skall bearbeta virket på egen hand (såga, skruva mm). Två olika 

konceptskisser på produkter som löser problemet med hjälp av frästeknik togs fram.  

 

I det första konceptet kan spindeln på fräsen röra sig i x- y- z- led inom ett begränsat område på 

300 x 300 mm. Samtidigt som fräsen arbetar, matas plankan igenom med hjälp av ett rullband 

eller liknande för att snabbt kunna märka plankan (se figur 7). 

 
Figur 7 Koncept med fräsning som bearbetningsteknik. Pilarna i figuren representerar 

rörelseriktningar för maskinens komponenter. 
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I det andra fräskonceptet finns ingen matning av plankan utan fräsen kan röra sig längst hela 

längden på fräsbordet samtidigt som plankan hålls fast. Bordet är tänkt att vara cirka 3200 x 

600mm vilket skulle ge fräsen en arbetsyta på 3000 x 500mm (se figur 8).  

 

 
Figur 8 Koncept med ett långt fräsbord där verktyget kan röra sig längst hela bordsytan. 

 

Plotter 

Konceptet med ett slags plotterverktyg gick ut på att med hjälp av en CNC-styrd maskin och ett 

verktyg som liknar en kulspetspenna märka virket med en form av kraftdeformation på ytan av 

plankan. Det kulspetsformade verktyget skulle kunna fästas i spindeln på en fräs (med motorn 

avstängd) för att på så sätt kunna rita ut de önskade makeringarna genom att kulan pressas mot 

plankan med hjälp av fräsens spindel och förs runt på plankans yta samtidigt som den lämnar ett 

litet nedsänkt spår i virket när kulan rullar (och pressas) emot plankan. 

 

Bläckstråleskrivare 

Att bygga en stor bläckstråleskrivare som matade igenom plankorna en och en uppstod också 

som koncept. Liknande tekniker används inom reklambranschen för att trycka stora 

reklamskyltar. Styrkan med detta koncept var att dessa maskiner är väldigt exakta och kan trycka 

vilket mönster som helst. Nackdelen var att tekniken är väldigt dyr och kräver mycket underhåll 

och regelbunden rengöring av maskinen. 

 

Lasermärkning 

Vid informationssökningen hittades en teknik som kallas för lasermärkning. Lasermärkning är 

väldigt vanligt inom bland annat bilindustrin. Tekniken går ut på är att en CNC-styrd laser 

bränner in ett mönster enligt en ritningsfil på önskat material. Konceptet som togs fram var ett 

långt rullband som matar in virket in i ett inneslutet område där lasern skulle ha sitt 

verkningsområde (se figur 9). Lasern skulle sedan märka plankan utifrån en vektorbaserad 

ritningsfil. Laserenheten skulle vara en så kallad CO2-laser som är lämplig för märkning och 

gravering på bland annat trävaror. Efter plankan märkts klart matas den ut på andra sidan av det 

inneslutna området. 
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Figur 9 Konceptskiss på en automatiserad lasermärkningsmaskin för märkning av virke. 

 

Screentryck 

Det sista konceptet gick ut på att screentryck skulle användas för att märka virket. Screentryck 

går ut på att tusch eller färg penslas över en tunn polyesterväv. En slags mall som läggs ovanpå 

väven reglerar vid vilka partier som färg skall släppas igenom och tryckas på den underliggande 

produkten. Konceptet som togs fram var tänkt att bestå av en screentrycksmaskin med ett 

arbetsområde på 3000 x 500 mm och en mall för varje planka. Samma färg skulle kunna används 

för alla markeringar för att snabba upp tiden för märkning av varje planka. 

 

 

2.5 Konceptval  
 

För att kunna väga för- och nackdelar för koncepten som togs fram ställdes en jämförelsematris 

upp för att på ett enkelt sätt kunna se skillnaderna hos koncepten.  

 

Koncepten sattes upp i en konceptvalsmatris [1] (se tabell 2). Konceptvalsmatrisen byggdes upp 

så att ett x antal kriterier betygsattes från ett till tre, där ett var det lägsta betyget och tre det 

högsta. Det gjordes även en extra kolumn Wt där de olika kriterierna gavs ett viktat värde från ett 

till tio, där ett var lägst och tio högst. Det viktade värdet är ett mått på hur tungt varje kriterie 

väger i jämförelse med de andra kriterierna. Längst ner i tabellen summeras de olika konceptens 

poäng ihop i en totalsumma och ett viktat totalt där kolumnen Wt multiplicerades med respektive 

konceptvalsbetyg för respektive kriterier och slutligen adderas ihop. 

 

Utifrån matrisen togs två av de bästa koncepten vidare, lasermärkning och fräsmärkning, för 

ytligare granskning. De två koncepten diskuterades på studiebesök och vid 

handledningstillfällen. Slutligen valdes det koncept som projektgruppen ansåg bäst uppfyllde 

projektets utsatta mål. Det konceptet var lasermärkning. 
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Kriterier 

Koncept 

Wt Fräsning Laser 
märkning 

Screentryck Skrivare 
(digitalt 
tryck) 

Kraftdeformation 

Märker snabbt 7 1 3 2 1 2,5 

Precision 9 3 3 2 1 2 

Underhållsbehov 4 2 3 1 1 3 

Underhållskostnad 6 2 2 3 1 3 

Livslängd 8 2 3 2 2 3 

Driftsäkerhet 8 2 3 2 1 3 

Säkerhet/Risker för 
operatör 

10 1 1 2 2 2 

Lätt att programmera 5 3 3 2 2 3 

Platsåtgång 6 2 2 1 3 2 

Prestanda 
(plankor/minut) 

5 2 3 2 1 2 

Livslängd på tillverkad 
produkt 

4 1 3 3 3 1 

Kvalitet på tillverkad 
produkt 

6 3 3 2 1 1 

Estetiskt utseende 3 2 1 2 2 3 

Utvecklingsmöjligheter 2 3 3 2 2 2 

Avfall 6 1 2 1 1 3 

Avfallshantering 6 1 2 1 1 3 

Miljövänlighet 6 3 2 1 1 3 

Utbildning för 
operatörer 

2 3 3 2 2 3 

Nödvändig 
kringutrustning 

3 1 2 1 1 2 

Automationsgrad 6 2 2 1 2 2 

Lönsamhet 9 2,5 2,5 1 1 3 

Totalt  42,5 51,5 36 32 51,5 

Viktat totalt  243,5 293,5 208 177 292,5 

 

Tabell 2 Konceptvalsmatris för utvärdering och jämförande av koncept. 

 
 
2.6 Lasermärkning 
 

Lasermärkning är en slags graveringsteknik som används flitigt inom bland annat bilindustrin. 

Där märks olika produkter och komponenter med till exempel streckkoder eller serienummer för 

att förenkla spårbarhet. Lasermarkeringarna görs med laserljus som förändrar ytskiktet på 

materialet för att få till 1-, 2- eller 3- dimensionella markeringar [8].  

 

Det finns flera olika metoder för att lasermärka ett material på. Tabell 3 nedan beskriver kort de 

olika sorters markeringar som finns och hur de påverkar materialet. 
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Gravering 

Lasern förångar materialet på objektet och bildar en 

urgröpning som sedan med hjälp av det allmänna 

ljuset ger brytningar som i sin tur gör markeringen 

synlig. (Denna sorts markering används i detta 

projekt) 

Termokemisk reaktion 

Laserstrålning reagerar med olika typer av plaster. 

Beroende på vilka ämnen som återfinns i plasten blir 

reaktionerna olika, vanligast är skumbildning, 

smältning och blekning. Med denna typ av markering 

tillförs även ämnen för att t ex få färgändringar, även 

kallad kontrastmarkering.  

Glödning 

Lasern värmer upp materialet, oftast stål, som ger en 

mörk kontrastmarkering. Denna typ av markering 

avlägsnar inte något material från objektet.  

Avsmältning 

Används på eloxerade, pläterade och målade material 

som då avlägsnar toppskiktet och lämnar endast 

basmaterialet synligt. Basmaterialet då även i en 

annan färg än toppskiktet. 

 

Tabell 3 Tabellen visar definitionerna på de olika markeringssätten. 

 

Det finns två olika våglängder som används för de olika markeringsmetoderna. 

Nd:YAG/Fiberlaser har en våglängd på λ=1060nm och används till märkning av oorganiska 

material så som plaster och metaller. Våglängden ligger i det så kallade ”near infrared” området 

[8]. 

 

CO2-Laser har en våglängd på λ=10600nm och ligger i det så kallade ”mid infrared” område. 

Denna sorts laser används för märkning av material av organisk karaktär så som textiler, papper, 

glas och trä (även plaster vid gravering).  

 

Styrning av lasermaskiner kan delas upp i två kategorier, maskiner med kartesisk styrning och de 

med galvanometerskanner. Kartesisk styrning innebär att arbetsstycket som skall märkas 

förflyttas i x- och y-led samtidigt som laserstrålen är fast i en punkt. Det dock är relativt vanligt 

att lasermaskiner med kartesisk styrning i själva verket är hybridmaskiner där arbetsstycket 

förflyttas i ett led och laserstrålen i ett annat. När laserstrålen förflyttas i en riktning på detta vis 

kallas det för en ”flying optic”.  

 

Maskiner med galvanometerskanner använder sig av två galvanometerstyrda speglar samt en F-

Theta lins som styr laserstrålen i x- och y- led. arbetsstycket står i detta fall helt still. En 

egenskap hos Galvanometerskannern är att avståndet mellan arbetsstycket och laserstrålen kan 

vara mycket större än vid CO2 lasermaskiner. Båda typer använder sig av så kallad CNC-styrning 

samt programvara och elektronik. 

 

I produkten som utvecklas under detta projekt valdes en CO2-laser med hybridstyrning för att 

märka virket med. 
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2.7 CAD-modellering 
 

För att kunna visualisera produkten på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt skapades en 3D-CAD 

modell av det valda konceptet i programmet Solid Edge [9]. Varje enskild del modellerades i 

programmet och olika delsammanställningar (se figur 10) skapades för att förenkla den 

slutgiltiga sammanställningen. Slutligen sattes alla delsammanställningar ihop till en stor 

sammanställningsfil som är tänkt skall representera slutkonceptet för produkten. 

 

 
 

Figur 10 Delsammanställning i Solid Edge av produktens laserenhet med tillhörande vagn. 

 

 

Modellen skapades utifrån de riktlinjer som ställdes upp i kravspecifikationen (se bilaga 1) samt 

de konceptskisser som togs fram under konceptgenereringen för det valda konceptet. Under 

arbetet med 3D-modellen gjordes flera förändringar på den ursprungliga konstruktionen för att 

förbättra produkten och dess konstruktion.  

 

3D-Modellen utgör en förenklad bild av produkten och innehåller därför inte alla komponenter 

som skall finnas med i den slutgiltiga produkten. Enklare delar som sladdar och skruvar samt all 

elektronik har utelämnats i CAD-modellen för att spara tid i arbetet. Därför bör ytterligare arbete 

läggas ner på modellering innan modellen kan användas som tillverkningsunderlag. 

 

2.8 Ekonomianalys 
 

Med utgångspunkt från en marknadsmässig lön för en etablerad civilingenjör (30000kr/mån) har 

en övergriplig ekonomianalys gjorts för att undersöka utvecklingskostnaderna för 

produktutvecklingen. I undersökningen togs inte kostnader för prototyptillverkning, datorlicenser 

och konsultarbeten med i beräkningarna. Inga tillveknings- eller materialkostnader togs med 

eftersom produktens alla ingående komponenter inte modellerats och felmarginalen på en 

uppskattning av kostnaderna skulle bli för stor. Ekonomianalysen gjordes med hjälp av en 

timdagbok som fördes löpande under projektets tidsram. De antal timmar som projektets två 

deltagare tillägnade sig åt arbete med produktutvecklingen multiplicerades med den 

marknadsmässiga timlönen för en civilingenjör. Den tid som lades ner på produktutveckling av 

projektets två deltagare motsvarar cirka sexton veckors heltidsarbete för en civilingenjör. 

Utvecklingskostnaderna för projektet uppskattats utifrån detta till cirka 160tkr. 
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3. RESULTAT 
 

3.1 Slutkonceptet MPT-Laser 
 

Genom arbetet beskrivet i kapitel två kunde MPT-Laser maskinen tas fram (se figur 11). 

Produkten skall med hjälp av en 30 Watts CO2-laser märka olika dimensioner av virke med 

bygganvisningar för den tänkta kunden.  

 

 
Figur 11 MPT-laser maskinen i sin slutgiltiga utformning. I bilden har 

skyddsfönstret som innesluter laserenheten tagits bort för att möjliggöra insyn.  

 

Laserenheten är av en så kallad ”flying optic” typ där arbetsstycket (i detta fall plankan) 

förflyttas i x-led och laserenheten rör sig i y-led. På detta vis kan maskinen märka en 

vektoriserad tvådimensionell bild på önskad sida av virket utifrån en ritningsfil som matas in 

maskinen via en dator med tillhörande programvara. 



26 

 

3.1.1 Matningen av virket 

Matningen av virket genom maskinen sker med hjälp av två rullband som anpassar sin bredd 

efter storleken på virket (se figur 12). Rullbanden matar igenom virket med önskad hastighet och 

styrs av datorn som är programmerad med ritningsfilen.  

Rullbanden i sig styrs av två elmotorer som sitter under arbetsbänken på maskinen. Den ena 

motorn arbetar i en translationsrörelse och ökar och minskar bredden mellan de två rullbanden 

tack vare att det yttre rullbandet förflyttas inåt eller utåt. .  

Den andra elmotorn, som sitter under ett av hjulen i rullbandet, driver rotationen på det yttre 

rullbandet. För att förhindra ojämn matning av virket genom maskinen har endast det yttre 

bandet utrustats med drivning. Det inre bandet har endast kullager i hjulen och snurrar fritt för att 

följa det andra bandets rörelser när virket kläms åt och matas. Genom att förändra bredden 

mellan banden klarar maskinen av att mata igenom plankor från 10mm i bredd upp till 280mm i 

bredd (standarddimensionerna för planhyvlat impregnerat virke varierar från 25mm till 195mm i 

bredd).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 12 Mellanrummet mellan maskinens två rullband justeras i bredd för att hålla virket på 

plats och möjliggöra matningen 
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3.1.2 Laserenheten 
 

Laserenheten som används i produkten är en Mecco Mark
®
 CO2 Laser Marking System (se 

bilaga 2) [10] som tillverkas av det amerikanska företaget Mecco Partners LLC. Enheten är en 

CO2-laser med 30W styrka och kartesisk styrning. Styrkan på 30W valdes eftersom produkten 

endast är tänkt att märka på trä, vilket är ett material med relativt låg densitet (vid märkning på 

t.ex. metall krävs en laser med högre effekt).  

 
Laserenheten förflyttas i ett led (y-led) med hjälp av en liten elmotorstyrd kälke som löper längst 

två stycken spår (se figur 13). Enhetens förflyttning styrs av datorn som i samarbete med 

matningen av plankan möjliggör att virket kan märkas med önskat mönster. Eftersom 

arbetsstycket kan röra sig i ett led och laserenheten i ett annat klassas MPT-Laser maskinen som 

en hybridmaskin.  

 
Figur 13 Laserenheten är fast på en kälke som löper längst två spar och möjliggör förflyttning 

av laserstrålen I en riktning. 

 

 

 

3.1.3 Produktens dimensioner och utformning 
 

MPT-laser maskinen är tänkt att stå i en vanlig verkstadsmiljö alternativt på de stora 

byggvaruhusen. Maskinen har utformats för att ta liten plats samtidigt som funktionen inte 

försämras. 

 

Arbetsbänken på maskinen är två meter i längd och befinner sig på en höjd av cirka en meter 

ovanför marken för att förenkla på- och avlastning av virke (se figur 14). Vid märkning av långa 

plankor skulle en längre alternativt utskjutbar arbetsbänk vara aktuellt vid en vidareutveckling av 

produkten.  
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Figur 14 Måttsatt figur av MPT-Laser maskinen 

 
 
3.1.4 Produktens säkerhet 
 
Eftersom laserljus är skadligt för det mänskliga ögat så bör lasermärkningsmaskiner ha någon 

form av skyddsglas mellan maskinoperatören och laserenheten. MPT-lasermaskinen är utrustad 

med ett 3.2 mm tjockt blått skyddsglas som skyddar användaren mot laserstrålar i styrkorna λ= 

190-375nm [11] (se figur 15). Maskinoperatören bör även använda skyddsglasögon med glas av 

optisk densitetsklass (OD) på 5 eller mer. 

 

 
 

Figur 15 Ett blått skyddsglas skyddar maskinoperatören från skadliga laserstrålar. 
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3.2 Prototyp på planka 
 

För att undersöka lasermärkningens effekter på impregnerat virke lasermärktes en planka med 

några av de markeringar beskrivna tidigare i avsnitt 2.4.1. Lasermärkningen gjordes på företaget 

Östling Märksystem AB som ligger i Nacka på en planka impregnerat virke med dimensionerna 

170 x 45 x 1000mm. På grund av att deras lasermärkningsmaskin inte hade rörlig laserenhet gick 

bara markeringar med en viss bredd och längd att göras på plankan. Märkningen gick väldigt 

snabbt vilket vidare stärker beslutet i att välja lasermärkning som bearbetningsmetod. Resultatet 

på den märkta plankan återfinns i figur 16. 

 

 

 
 

Figur 16 Prototyp på planka märkt med CO2-laser. 
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  4. DISKUSSION 
 
 

Med utvecklingen av MPT-Laser har projektet inte bara lyckats ta fram en innovativ produkt 

utan även en väldigt bra affärsidé som har väckt stort intresse hos den tänkta målgruppen. En 

realisering av produkten skulle kunna ge många hemmabyggare glädje och mod till att starta 

egna byggprojekt i alla storlekar tack vare enkelheten med att bygga ihop konstruktioner när 

bygganvisningar och mått är utsatta på virket. 

 

Produkten har utformats för att använda sig av teknik som finns tillgänglig i nutid men eftersom 

de flesta av produktens komponenter är grupperade i mindre delsammanställningar bör 

produkten klara av kommande uppdateringar av både laserteknik och andra komponenter utan att 

behöva byta ut hela maskinen. Detta bidrar till en hållbar utveckling för produkten vilken är en 

stor konkurrensfördel på dagens marknad. 

 

Konstruktionsmässigt har enkelheten fått ta stor plats i formgivningen då produkten skall anses 

vara så enkel och lätthanterlig som möjligt. Visualiseringen och konstruktionen på produkten har 

endast gjorts som ett första utkast för att visa vilka möjligheter som finns med den valda 

tekniken. Nästa steg i konstruktionsarbetet blir därför att dimensionera alla komponenter för att 

bli så tillverkningsvänliga som möjligt samt konstruera de komponenter som utelämnats i 

modellen. Även en display och relevanta knappar skulle behöva läggas till i produkten. 

Displayen skall vara av minimal karaktär då produkten styrs i första hand av en dator med 

tillhörande programvara. 

 

Produkten har fått bra respons från personer inom byggindustrin som även har visat intresse för 

att jobba vidare med konceptet. Ritningarna som skapats som exempel i projektet har fått goda 

recensioner av människor i branschen. En färdigtsällning av en eller några ritningar på enklare 

konstruktioner (se figur 17) samt en framtagning av prototyper på deras tillhörande virke med 

markeringar skulle vara en bra start till att på allvar presentera idén till företag för att få 

produkten realiserad. 

 

   
 

Figur 17 Exempel på enklare konstruktioner som skulle kunna tas fram som ritningar och 

prototyper. 

 

 

 

 

 



32 

 

Med själva ritningarna som märks på virket finns det många möjligheter till framtida utveckling. 

Förutom idégenerering av ritningar, broschyrer och koncept inom projektet gjordes ytligare en 

idégenerering för framtida arbeten som skulle kunna utveckla MPT-Laser märkning. Ett exempel 

på kommande arbete kan vara att vid staketbygge kunna göra olika designdetaljer som till 

exempel blommarkeringar på enstaka virkesdelar som skulle kunna säljas för att på ett nytt och 

trendigt sätt kunna förgylla trädgården och tomten (se figur 18).  

 

 

 
 

Figur 18 Skiss på framtida arbete med MPT -lasern. 

 

Under projektets gång har parallella kurser genomförts och tagit upp en hel del tid vilket framgår 

i tidsplanen (bilaga 3). Detta har inte bara setts som något negativt utan även som en nyttig tid 

för att låta projektet sjunka in och även fundera kring vad som skall göras samt hur projektet 

skall avgränsas. Dessvärre räckte tiden inte till för att ta fram en fullständigt klar 

konstruktionslösning eller ritningslösning. Även en utförlig ekonomi och tillverkningsanalys 

saknas i projektet vilket lämnar utrymme för ytterligare arbete med produkten. Detta behöver 

nödvändigtvis inte ses som något negativt då detta arbete skulle kunna användas som 

startpunkten för nya spännande projekt i form av kandidat- och examensarbeten. 
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BILAGA 1 – KRAVSPECIFIKATION 
 

Kravspecifikation V1.2 – 2 April 2010 

 
Bakgrund 

Vid byggande med trävaror läggs mycket av tiden på måttsättning av plankor. Många nybörjare 

har även för dålig kunskap eller känner sig osäkra vid hemmabyggen eftersom de inte vet vilka 

konstruktionsmått som bör användas för att skapa en stabil konstruktion. Detta leder ofta till att 

byggprojektet tar onödigt lång tid, att personen i fråga väljer att vända sig till en snickare eller att 

i värsta fall hoppa över projektet helt.  

 

Planerande och måttsättning av virket är en viktig del av byggprojektet vilket även är en stor 

faktor till att många avskräcks från att starta ett eget hemmabygge. Tiden som läggs på planering 

och måttsättning skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt om måtten på något sätt kunde 

appliceras snabbare på de plankor som skall kapas och bearbetas. Att redan på byggvaruhuset få 

plankor med färdiga mått på skulle förenkla både hemmabyggarens och proffsbyggarens 

arbetsgång.  

 

Produktmål 

Målet med projektet är att ta fram en ny produkt som på ett effektivt sätt kan applicera mått och 

vinklar på impregnerat trä och annat byggmaterial. Måtten som appliceras på trävarorna skall ge 

kunden information om saker som till exempel rekommenderade avstånd mellan reglar, vinklar 

för kapning samt rekommenderat antal skruvar och deras placering. Kostnaden för märkningen 

skall vara tillräckligt låg för att det märkta virket inte skall ses som en lyxvara och billigare 

alternativ väljas. 

 

Det märkta virket skall inspirera oerfarna hemmafixare att våga ta steget och starta nya 

hemmaprojekt samtidigt som det sparar mycket tid hos alla, nybörjare som proffs. Att veta att 

man efter inköp även klarar av att sätta ihop bygget på egen hand bör ge upphov till många nya 

spännande hemmaprojekt tack vare enkelheten att följa byggritningar när mått redan finns utsatta 

på virket. Förhoppningen är att det i framtiden skall vara lika roligt att gå till Byggmax som att 

gå till möbelvaruhuset. 

 

Tidsram 

Produktutvecklingen skall pågå under perioden 1/2 -  21/5 – 2010. Den 20/5 skall den färdiga 

prototypen tillsammans med dokumentation presenteras och levereras till kund. 

 
Funktionella kriterier 
 

Krav: 

Produkten skall klara av att applicera en måttskala med en millimeters mellanrum mellan 

markeringar och även göra markeringar för centimeter och decimeter. 

Produkten skall kunna applicera markeringar för 45graders vinklar på virket. 

Produkten skall kunna applicera markeringar för sågsnitt i valfri vinkel på virket. 

Produkten skall kunna applicera markeringar för identifikation av plankor 

 

Önskemål 

Produkten skall kunna applicera markeringar för skruvarnas placering i byggkonstruktionen 

Produkten skall kunna applicera markeringar för reglarnas placering i byggkonstruktionen 
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Begränsande kriterier 
Krav: 

Produkten skall klara av att bearbeta plankor så smala som 45mm och så breda som 195mm 

Produkten skall klara av att bearbeta plankor så tunna som 22mm och så tjocka som 95mm 

Produkten skall inte förstöra ytan på virket mer än 3mm ner i träet. 

 

Önskemål: 

Det skall inte kosta mer än 500000 kr att tillverka en enhet av produkten 
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BILAGA 2 – TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR 
LASERENHETEN MECCO MARK CO2 LASER 

MARKING SYSTEM 
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BILAGA 3 – TIDSPLAN 
 

 

 



43 

 

 

 

 



44 

 

BILAGA 4 - BROSCHYR OM NTR-IMPREGNERAT 
VIRKE 
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