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FÖRORD 

Denna undersökning ingår i en rad ekonomiprojekt, som under de senaste åren genomförts 
vid Trätek. Basen för dessa studier har varit den totala genomgång av sågverkens kostna
der, som gjordes under åren 1986 till 1988 och som redovisats vid temadag och i rappon 
med samma namn. 

Projektledare för delta projekt liksom för basprojektet har varit Roland Palm, numera an
ställd vid Teknicus Interconsulting AB. 

Göran Karlsson, Trätek, har tagit fram underlag till kostnadsberäkningarna, priser på bräder 
och lagringstider i mellanlager och färdigvarulager. 

Kostnadsberäkningarna har ^orts med hjälp av Träteks beräkningsmodell "Sawcalc" under 
ledning av Alfred Prasal, som också genomfört litteraturstudien över tidigare undersökning
ar (kapitel 2). 

Provkantningen i sågverket har genomförts under ledning av Sigvard Jansson, Teknicus 
Interconsulting AB, som också redovisat resultaten från dessa försök i kapitel 4. 

Övriga kapitel i rapporten har skrivits av Roland Palm. 

Ansvarig för projektet på Trätek har varit Ingemar Sandqvist. 

Kontaktpersoner från industrin har varit Carl-Erik Sjöman, Notnäs AB, och Göran Lund
berg, Martinson AB. 

I denna rapport redovisas uppläggningen och de viktigaste resultaten. Detaljresultat och 
grunddata finns redovisade i en L-rappon / I / , som kan beställas från Trätek av den som 
vill tränga djupare in i undersökningen. 

SAMMANFATTNING 

Automaikantverkstekniken introducerades för två decennier sedan med som bärande idé alt 
öka utbytet, i ett första skede del volymmässiga, i eli andra del värdemässiga. Alla dator
programs kalkyler utgick från ett antaget försäljningspris för flis och bräder. Någon hänsyn 
till produktionskostnaderna för framställning av olika brädsortiment och flis togs inte. Detta 
fick som konsekvens att man, förblindad av den datoriserade automatkantverkstekniken, i 
vissa lägen faktiskt föriorade på att kanta i stället för att flisa ett brädämne, på grund av att 
man inte beaktade de olika produktionskostnaderna utan endast tog hänsyn till försälj
ningspriset. 

Med detta som bakgrund har föreliggande analysarbete gjorts i syfte att finna hur ett bräd
ämne bäst skall utnyttjas, d v s om man skall kanta eller flisa det direkt. 



Resultaten från den genomförda analysen visar klart att alla brädämnen inte är "värda" att 
kantas utifrån vissa antagna värderelationer. Självfallet påverkar aktuella försäljningspriser 
och produktionskostnader, från tid till annan, dessa värderelationer. Det torde dock, detta 
till trots, kunna fastslås att en mer nyanserad ekonomisk bedömning, varmed förstås att 
hänsyn även tages till produktionskostnaderna, måste göras vid upprättandet av kalkylpro
gram för automatkantverk. 

Av den nu gjorda analysen framgår att: 

För olika träslag 
är fum jämfört med gran, på grund av sitt högre försäljningspris, "motståndskraftigare" mot 
flisning än gran, sett över hela sortimentet. 

För olika kvaliteter 
gäller att ur kvalitetssynpunkt är betalningsförmågan klart avtagande med kvaliteten räknad 
från o/s till VII sort och därvid något mer accentuerad för furu än för gran. 

För olika tjocklekar 
är ur tjocklekssynpunkt betalningsförmågan svagt ökande med tjockleken. Skillnaderna 
mellan tjocklekarna vid i övrigt konstanta förhållanden är ringa varför man praktiskt kan 
bortse från tjockleksinflytandet. 

För olika bredder 
gäller att ur breddsynpunkt är betalningsfömiågan något ökande med bredden för att vid de 
bredare bredderna 150-200 mm plana ut. Översiktligt kan man bortse från breddinflytandet. 

För olika längder 
gäller att alla längder under 2,7 m betalas med 2/3 av nomiallängdpriset. Detta får till följd 
att betalningsförmågan för 1,8 och 2,4 m längder i gran (undantagandes nästan allt material 
i o/s) blir negativt, d v s kantningen går med förlust. För furu gäller motsvarande undanta
gandes nästan allt material i o/s och V sort. Med andra ord, kvalitet VI och VI I i såväl 
furu som gran i konlängder är förlu.stbringande att kanta fram. 

Ovanstående redovisning av betalningsförmågan för bräder och flis avser de totala kostna
derna för brädframställning. I dessa kostnader ingår alla röriiga och fasta kostnader. I några 
kalkylsituationer är dock en bidragskalkyl mer lämplig. Inom projektet har denna kalkylsi
tuation granskats närmare och ett exempel redovisats på hur man på ett enkelt sätt kan 
utnyttja resultatet från denna studie. 



1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund till projektet 

Under många år har uttaget av bräder diskuterats i sågverksbranschen. Nya produktionstek
niker har kommit, t ex reducerteknik, där man slopat bräduttaget helt eller delvis. Detta 
gäller i första hand vid sågning av klenare limmerdimensioner. 

Diskussionen knyts naturligtvis främst till det ekonomiska utbytet av att framställa detta 
soniment. Många ifrågasätter om man överhuvudtaget ska tillverka bräder eller om det ger 
ett bättre ekonomiskt utfall att tillverka flis av denna del av stocken. Vid bedömningen 
måste man bl a ta hänsyn till utbytet och kostnaden för brädframsiällning. 

För att utreda dessa frågor togs detta projekt upp inom ramprogrammet på Trätek för bud
getåret 1989/90. Ursprungligen var avsikten att Jämföra olika typer av kantverk, men efter 
en förstudie bestämde vi att lägga projektets tyngdpunkt på att belysa problematiken kring 
frågan hur brädämnet bäst utnyttjas. Ska man såga fram bräder ur brädämnen eller direkt 
flisa dessa? 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ge industrin underlag för beslut om när man skall ta ut bräder 
och när man skall flisa brädämnen. 

Besluten kan gälla: 

- dels vid investering i ny un-ustning (kantverk, torkar, justerverk m m) då hela kostna
den måste beaktas (totalkalkyl) 
dels vid produktionsplanering av befintlig anläggning (bidragskalkyl). 

1.3 Avgränsningar 

Utgångsprodukten för studien är brädämnen från kant- och delningssåg. Det betyder att 
kostnader nedlagda dessförinnan ej påverkar brädämncis utnyttjande. Kostnader för t ex 
timmerhantering är i delta sammanhani: " sunk costs". 

Slutprodukten är färdigjusterat, ohyvlat, skeppningstorrt virke respektive rå flis. Uttag av 
ämnen direkt ur brädämnen har ej tagits med i projektet, eftersom projektet då utvidgas till 
att även omfatta vidareförädlingen. 

I fältstudien tas enbart automatkantverk av ett fabrikat med. Andra kantverkstyper kommer 
att tas med i en senare studie, om så erfordras. 



1.4 Arbetets uppläggning 

Arbetet har lagts upp så att först görs en genomgång av tidigare undersökningar inom 
området och en strukturering av problemområdet. 

För att på olika sätt belysa brädproblemaiiken, sådan den ser ut i dagens sågverk, görs en 
provkantning av ett antal brädämnen i ett sågverk. Bräderna följs ända fram ti l l utleverans, 
för att se hur de behandlas och bedöms i olika sammanhang. 

För kostnadsanalysen används den av Trätek utvecklade modellen Sawcalc Hl. De kost
nadsställen, som här analyseras, börjar med kantning och går fram ti l l utleverans, d v s föl
jande arbetsoperationer ska tas med i kostnadsstudien: 

- kantning 
råjustering 
råsortering 
ströläggning 
mellanlager 

- torkning 
- slutjustering 
- färdigvaru lager 
- utlastning 
- försäljning 

I alla kostnadsställen ska ingå deras andel av gemensamma kostnader. 

Alla kostnader tas med så att man kan göra både 

totalkalkyl och 
bidragskalkyl i olika beslutssituationer. 

Kalkylerna utformas så att man kan särskilja kostnaden för olika produkter. För varje kost
nadsställe redovisas genom kapacitetsstudier (nu eller tidigare) hur kostnaden påverkas av 
träslag, kvalitet, dimension och längd. 

Slutjustering görs efter torkning på traditionellt sätt. Alternativet med slutjustering direkt 
på råa bräder vid råjusteringen behandlas ej i denna undersökning. 

2. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Projektet inleddes med en genomgång av de studier av utbyten vid kantning av brädor som 
utförts på Trätek. 

I tre delrapporter 13, 4, 51 finns ett mätsystem för utvärdering av kantningsoperationen i 
sågverk beskrivet. Detta mätsystem har använts på Trätek för att göra analyser på kant-



verk, främst då på olika automatkantverk under det senaste årtiondet. 

I detta projekt har vi sammanfattat resultaten från ett antal kantverksundersökningar. Med 
utgångspunkt från detta har vi speciellt studerat om volymsutbytet är olika för ytter- och 
innerbrädan i en postning. 

Av figur 1 och 2 nedan framgår att nivån på volymsutbytet ligger runt 95% av den optima
la volymen och att ingen signifikant skillnad finns mellan ytter- och innerbräda. Dock 
borde fler prov utföras för att få större underlag för denna slutsats. 

VOLWTBYTE VID KflHTNIHG 
Trädslag: RI?_l/t3?flH 

,Vol.ulDyte 

TjocKjek 'm) 

Figur 1. Volymsutbyte vid kantning. Träslag: Furu/gran, ytterbräda. 

Träds] 30: (3?RH 

VoI.u'lDyTe 

22 25 

TjochleK inw) 

Figur 2. Volymsutbyte vid kantning. Träslag: Gran, innerbräda. 

De kantverk som ingått i de olika studierna ar Ahlström typ AS4-400 och AS4-6()(). 
Dendro typ 4000 och 8000 samt Edgar. Sammanlagt har 9 prov utförts på innerbrädor och 
42 prov på ytterbrädor, alltså tillsammans 51 prov. Alla förekommande standardtjocklekar 
på brädor finns representerade, d v s 16, 19, 22. 25 och 32 mm. Vid bedömning av det 
optimala utbytet har sågverkens egna förutsättningar gällande kvalitet och vankantsregler 
legat som grund vid de olika proven. Bedömningen har .sedan utförts av Träteks personal i 
samarbete med sågverkets sonerare och därefter jämförts med resultatet efter kantning. 
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En komplett redovisning av tidigare rapporter om undersökningar av utbyte och ekonomi 
vid brädframställning finns i rapport /!/. 

3. PROBLEMSTRUKTURERING 

Problemet "Kanta eller flisa?" börjar i det enklaste fallet med att ett brädämne kommer 
fram till kantverket och kantaren eller maskinen avgör vad man ska ta ut, en bräda eller 
flis. För att få svar på frågan vad som är mest lönsamt, måste man registrera de kostnader 
och intäkter som produkten i de två alternativen ger upphov till och jämföra nettovärdet 
vid valtillfället. Därvid berörs de kostnadsställen som angivits i avsnitt 1.4. Men problemet 
kanta eller flisa kan också komma in före kantverket genom att man kan avstå från möjlig
heten att tillverka bräder tidigare i produktionsprocessen. Bortvalet av bräder kan ske på 
två sätt. 

För det första kan det ske genom att man före kantverket sorterar ut brädämnen, som ändå 
ska flisas. Därigenom minskar beläggningen på kantverket. 

För det andra kan det ske genom att man väljer en annan postning, som innehåller färre 
brädsnitt och därmed färre brädämnen. Beroende på sågutrustning blir detta val selektivt 
vid rörlig postning eller generellt vid fast postning. 

Valet "Kanta eller flisa?" uppstår alltså i tre olika valsituationer, här i den ordning de dy
ker upp i produktionskedjan: 

Val 1: Val av postning. 

Val 2: Utsortering av brädämnen före kantverket. 

Val 3: I kantverket, sedan ett brädämne tagits in och bedömts. 

De olika handlingsalternativen illustreras i figur 3. 



Timmer 

Postningsval 

BrödOmnen 

Kantverk 

intakter-
Kostnader 

Kanta 

Pöjustering 
Rösortering 
Strölflggning 

Torkning 
Justering 

Loger 
Utlastning 

Nettovärde 
bröder 

Vol 1. Ej posto 
brödOmnen > 

Vol 2. Utsortering 
bröaamnen N 

Val 3. Flisa 

Flishugg 
Flissdll 

Transport 
Lager 

Nettovörde 
flis 

Figur 3. Olika situationer då det gäller att välja om man ska flisa eller såga bräder. 

En annan viktig faktor, som inverkar på problemets lösning, är osäkerheten i brädutfall. 
Det är inte säkert att den bräda, som kaniaren bedömer är av kvalitet o/s och längden 45 
dm, i slutänden blir det. Det finns många störningsfaktorer i produktionskedjan, som 
gör att slutresultatet i verkligheten blir något annat än det kantaren tänkt sig. 

Bland dessa störningsfaktorer kan nämnas: 

osäker kvalitetsbedömning 
ändrad kvalitet under behandlingen (torkning, skador m m) 
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bräckage, svinn 
- felaktig kantning 
- felaktig justering. 

Skillnaden mellan bedömt och verkligt utfall varierar från sågverk till sågverk. Det kan bli 
bättre överensstämmelse mellan sågverken genom bättre organisation, bättre torkning, 
bättre mätteknik m m. I det fortsatta arbetet skiljer vi mellan : 

I . Brädekonomi vid säker information. 

Här fömtsätter vi att det slutliga utfallet till 100 procent stämmer med det bedömda utfallet 
i kantverket. Kalkylsituationen motsvarar i viss mån en efterkalkyl, där man i efterhand vill 
se vad den erhållna produkten har kostat och givit för intäkt. 

Denna förutsättning gäller för kapitel 5 till 9 i rapporten. 

I I . Brädekonomi vid osäker infonnation. 

Detta är kantningens valsituation i dag: man vet att en del av bräderna i slutänden blir 
något annat än det man vid kantningstillfället bedömer att det kan bli. I denna kalkylsitua
tion måste man t ex räkna med intäkterna för det verkliga utfallet och inte vad man trodde 
det skulle bli. Situationen belyses delvis i den provkantning vi gjort och som redovisas i 
kapitel 4. 

Brädekonomin i detta fall diskuteras i kapitel 10. 

4. PROVKANTNING I SÅGVERK 

4.1 Målet med studierna 

Målet med studierna har varit att få fram erforderligt och relevant beräkningsunderlag be
träffande: 

A. Normala avkap, spill, bräckage, svinn m m uppdelat på aktuella avsnitt i produk
tionskedjan. 

B. Verkligt kvalitetsutfall jämfört med det optimala som bedömts i samband med 
kantningen. 

C. Normala kapaciteter i de olika berörda avsnitten i sågverket med hänsyn tagen till 
normal verkningsgrad (tillgänglighet) och uppdelat på olika påverkande faktorer 
såsom t ex tjocklek, bredd och längd. 

D. Praktiska konsekvenser i driften av kantning eller flisning av en viss dimension. 
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4.2 Uppläggning av studien 

Produktionsgången i det studerade sågverket från sönderdelning till magasin för färdigvaru
lager visas i figur 4. En utförligare beskrivning över sågverket finns i bilaga 1. 

Studiematerialet 

Studiematerialet omfattade ett komplett torkpaket motsvarande cirka 500 brädämnen vilket 
förutsatte sönderdelning av cirka 100 stockar. 

Studien omfattade endast 19 mm bräder i gran och utfördes direkt i den löpande produk
tionen. Den delades upp i två avsnitt och omfattade: 

Etapp 1. Sönderdelning till och med ströläggning. 

Etapp 2. Torkning till och med justering. 

Av praktiska skäl följdes inte torksatsning och uttag ur torken. 

Etapp 1 

Brädämnena kantades och registrerades/mättes upp efter kantningen och efter råsorteringen. 
Befintlig registreringsutrustning användes för insamlande av kantningsdata. 

Bräderna följdes genom ströläggningen fram till torken för registrering av bräckage och 
eventuellt svinn. 

Studiematerialet som endast omfattade en tjocklek strölades med samtliga bredder i samma 
ströpaket. Normalt ströläggs endast en bredd i varje stiöpaket. 

Sågverket ombesörjde vidare hantering för torkning och som avslutning insamlades teknis
ka data om aktuella anläggningsdelar. 

Etapp 2 

Det strölagda brädpaketet hämtades från mellaniagiet och kontrollerades före juster\'erkei 
med avseende på bräckage och svinn i torkprocessen. 

Soneringskunnig personal gick igenom partiet före justerverket. Kvalitet och avkap regi
strerades. 
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Partiet kördes genom justerverket på normalt sätt och uppmätning/registrering skedde i 
samband med paketläggningen. 

TIMMER IN 

>- KANTSÅG - DELN.SÅG 

(RAMSÅG) (RAMSÅG) 

- > - •>— TILL CV-AVLÄGG — > 

'->-BRADER-

{MANUELLT) 

MANUELL' 

KANTVERK 

KAPNING 
VRÄKNING 

-> TILL HUGG > ( F l i s ) 

KANTAUTOMAT FRASKANTVERK — 
INGEN VRÄKNING 

•> ( F l i s ) 

RÅSORTERING INGEN KAPNING 

TRAVERS TILL STRÖLÄGGARE 

STRÖLÄGGARE 

TRUCK TILL TORK 

TORKAR 

TRUCK TILL JUSTERVERK 

JUSTERVERK 

TRUCK TILL MAGASIN 
> 

Figur 4. Produktionsgång från sönderdelning till magasin. 

Resterande tekniska data om aktuella anläggningsdelar samlades in. En sammanställning 
över studerade faktorer i de berörda produktionsavsnitten visas i tabell 1. 
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En noggrannare beskrivning av hur man gått tillväga finns i bilaga 1. 

Tabell 1. Sammanställning över studerade faktorer i berörda produktionsavsnitt. 

Produktions
avsnitt 

Träslag Kvahtet 

Studier avseende 

Bredd Längd Tjocklek Avkap Svinn Tid 

Sönderdelning X X X X X 

Kantning X X X X X X X 

Råsortering X X X X X X 

Ströläggare X X X X X X 

Torkar X X X X X X X 

Justerverk X X X X X X X 

Transporter X 

Mellanlager X X 

Färdiglager X 

Kopplingen mellan produktionsgången i sågverket och de genomförda fältstudierna under 
etapp 1 och 2 visas i figur 5. 
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TIMMER IN 
(Gran/klass 11/215-224 mm) 

KANTSÅG DELN.SÅG - > - •>— TILL CV-AVLÄGG — > (4*38 mm) 

BRÄDER (2*19mm; 

>-BRADER-
(4*19 mm) 

(MANUELL) 

FÄLTSTUDIER ETAPP 1: 

UNDERLAG FRÅN KANTAUTOMAT — > 

NUMRERING AV BRÄDORNA 

UPPMÄTNING AV BRÄDORNAS LÄNGD 

KAPNING 
VRÄKNING 

•> TILL HUGG > ( F l i s ) 

KANTAUTOMAT FRÄSKANTVERK -
INGEN VRÄKNING 

•> ( F l i s ) 

RÅSORTERING INGEN KAPNING 

TRAVERS TILL STRÖLÄGGARE 

STRÖLÄGGARE 

TRUCK TILL TORK 

FÄLTSTUDIER ETAPP 2: TORKAR 

BESTÄMNING AV KVALITET OCH AVKAP > 

JUSTERVERKSRAPPORT > 

UPPMÄTNING AV LÄNGD 
REGISTRERING AV KVALITET 

TRUCK TILL JUSTERVERK 

JUSTERVERK 

TRUCK TILL MAGASIN 
— > > 

Figur 5. Produktionsgång från sönderdelning till magasin med koppling till genomförda 
fältstudier. 
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4.3 Resultat 

Fältstudierna förlöpte helt tillfredsställande. Inga problem uppstod somförändrade studieup
plägget eller de grundläggande förutsättningarna ochintentionerna för projektet. Hjälpen 
och intresset från värdsågverkets personal underlättade fältstudierna väsendigt. 

Totalt sågades för studierna 109 stockar vilket gav 524 bräder motsvarande ett fullt strölagt 
paket. 

Till skillnad mot vad som sker i den normala produktionen strölades brädernamed varieran
de bredder. Detta orsakade inga som helst problem och har ej heller någon betydelse för 
slutresultatet. 

Samtliga maskiner kördes med normal matning/hastigbet/bemanning och hanteringen av 
bräderna skedde på det sett som var normalt i produktionen. 

För insättning i tork, torkning och uttag ur tork svarade värdsågverkets egen personal. 
Någon uppföljning av hanteringen i samband med detta samt med magasinering och utlast-
ning m m utfördes ej. 

Bräderna magasinerades och fanns tillgängliga för eventuella senare kontroller. Följande 
bör uppmärksammas: 

På grund av praktiska problem kunde bräderna ej numreras och registereras direkt efter 
sönderdelningen utan först efter kantningen. 

Såglinjen har en manuell kapnings- och vrakningsplats direkt i linjen före kantverket. Mät
ningarna började först efter denna kapning/vrakning vilket medförde att vi inte har någon 
dokumenterad uppfattning om motivet till vrakningen eller utförda avkap i detta avsnitt. 

Detta förringar också i viss mån värdet av uppmätningen av vissa förluster såsom spill och 
bräckage i senare avsnitt av produktionskedjan. Vi utgår ifrån att operatören endast utförde 
nödvändig vräkning och kapning. 

Risken finns i detta produktionsupplägg att vrakningen/kapningen blir större an nödvändigt 
om det efterföljande kantverket blir överbelastat. Vid studierna var dock kantverket ingen 
trång sektor. 

Förlusterna i form av bräckage i produktionskedjan var praktiskt taget obefintliga och kan 
ej ligga till grund för någon bedömning av spillprocenten i de olika anläggningsdelama. 

Till skillnad från vad som ursprungligen avsetts utfördes en bedömning av virket före 
justerverket av en sorterare från värdsågverket. Denna bedömning kunde utföras i lugn och 
ro och visar resultatet av en sortering utan den påverkan som uppstår då sonering sker i 
justerverket med de stressfaktorer m m som det innebär. 
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4.4 Mätresultat från studierna 

4.4.1 Kommentarer 

Samtliga mätresultat finns datalagrade i kalkylprogram och redovisas i I M . 

Inga mätvärden behövde uteslutas p g a oklarheter eller dylikt. Om detta skett skulle resul
tatet ej ha blivit rättvisande med hänsyn till antalet sågade stockar. Det finns dock några 
bräder där mätresultatet ej verkar rimligt. 

Det har under arbetets gång framstått allt klarare att studieresultaten är specifika för värds
ågverket och stor försiktighet bör iakttas då det gäller att dra generella slutsatser från kvali
tetsutfallet i denna studie. Det gäller t ex postningsbilden i förhållande till stockdiameter 
och uttaget av 4 bräder i kant och 2 i delning. Vanligare torde det vara att ta ut 2 bräder i 
kantsågen och 4 i delningssågen. 

Maskinerna kördes under studierna med normala matningshastigheter. Kantverket var ej 
någon trång sektor med den postning som var aktuell under studierna. 

Bräderna delades upp i 3 grupper beroende på ursprung: 

1. Kantsåg innerbräder 

2. Kantsåg ytterbräder 

3. Delningssåg 

Mätresultaten i varje del sorterades efter bredd, kvalitet och längd. Tabell 2 visar bearbeta
de och sammanfattade mätresultat. 



Tabell 2. Sammanfattning av mätresultat från provkantning. 
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Allmänna data 
Träslag 
Timmerklass 
Toppdiamcier 
Posining kant 
Röstning delning 
Brädtjocklek 

Gran 
11 
215-224 
19-19-125-19-19 
19-38-38-38-19 
19 mm 

Stockdata 
Mcdcldiameier 
Medellängd 
Medel fysisk volym 
Medel loppvolym 
Avsmalning 
Antal stock 

Kantsäg/innerbräder Kantsäg/ytterbräder 

223 mm 
478 cm 
231 dm^ 

183 dm^ 
9 mm/m 
109 st 

Delningsbräder 

o/s v VI VI I Total o/s V VI VI I Total o/s V VI VI I Total 

mm Antal bräder 

75 3 3 7 0 13 8 4 73 12 97 9 19 75 22 1252 
100 8 22 57 0 87 0 2 13 1 16 0 6 43 9 58 
125 3 21 71 1 96 0 0 9 1 3 1 3 3 1 8 
150 0 0 3 0 3 

Sa 14 46 138 1 199 8 6 88 14 116 10 28 121 32 191 

Brädvolym (liter) 
mm 
75 19 15 35 0 69 35 15 346 65 461 43 103 402 123 670 
100 64 200 472 17 752 0 13 92 5 109 0 42 307 64 413 
125 31 225 742 13 1010 0 0 18 7 25 9 26 31 9 76 
150 0 0 32 0 32 

Sa 114 441 1280 29 1864 35 29 455 77 595 52 171 740 196 1159 

Volymsutfall (%) 
mm 
75 28 22 50 0 8 3 75 14 6 15 60 18 
100 8 27 63 2 0 12 84 4 0 10 74 16 
125 0 0 100 0 0 0 71 29 12 35 42 11 
150 0 0 100 0 

Teoretiskt antal 218 218 218 
Verkligt antal 199 116 191 

3 
Volym bräder 1864 dm^ 595 dm- 1159 dm 3 

Medellängd 430 cm 332 cm 362 cm 
Medellängd avkap 46,2 cm 44,2 cm 60,9 cm 
Volym avkap 206 dm^ 81 dnr̂  190 dm^ 
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4.5 Samband mellan bedömt och verkligt kvalitetsutfall 

Av studierna framgår: 

att kantarens kvalitetsangivelser skiljer sig avsevärt från den slutliga brädkvaliteten. 

att av sorteraren bedömd kvalitet överensstämde relativt väl med den slutliga brädkvali
teten. 

Se i övrigt figur 6-9, som visar kvalitetsutfallet som det redovisats i kantningen, som det 
bedömts före justerverket samt sludigt kvalitetsutfall. 
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KRNTSRG INNERBRRDR 
K v a l i t e t s u t ial1 

B r e d d IQOmm 

100 
y. av s t y c k e t a l 

E Z a V r a k 

K a n t a r e R å s o r t J u s t e r 
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K v a l 1 t e t s u t f a l 1 

Bredd 125mm 

100 
y. av s t y c k e t a l 

E ^ V r a k 

K a n t a r e R å s o r t J u s t e r 

Figur 7. Samband mellan bedömt och verkligt kvalitetsutfall för innerbräder från kantsåg. 
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KRNTSRG YTTERBRRDR 
K v a l i t e t s u t f a l 1 

B r e d d 75mm 

IQO 
av s t y c k e t a l 

K a n t a r e R ä s o r t J u s t e r 

E ^ V r a k 

Figur 8. Samband mellan bedömt och verkligt kvalitetsutfall för ytterbräder från kantsåg. 
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Figur 9. Samband mellan bedömt och verkligt kvalitetsutfall för bräder från delningssåg. 
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5. BRÄDERNAS BEARBETNINGSKOSTNAD 

5.1 Kostnad per kostnadsställe 

Till grund för kostnadsberäkningen ligger den analys av sågverkens kostnader som inom 
Trätek gjordes för sågverk i storleksklassen 100.000 m^ sågad vara gällande kostnadsnivån 
1986 och redovisades i /6/. Den har sedan i ett delkollektivt uppdrag uppdaterats 
Ull kostnadsnivån för 1987 /7/. För att få kostnadsläget våren 1990, har 1987 års siffror 
uppräknats med 25 %. 

Kostnadsanalysen redovisar årskostnaden per kostnadsställe och kostnadsslag. Med hjälp av 
dessa uppgifter har indata till Sawcalc tagits fram. De redovisas per kostnadsställe i bilaga 
2. 

Av årsproduktionen på 100.000 m^ antas 25.000 m^ vara bräder. 

För beräkning av kapitalkostnaden används följande avskrivningstider: mark 40 år, byggna
der 20 år och maskiner 15 år. Räntan är 12,5 % (diskonto + 5%) utom för lager, där den är 
13,5 %. I räntan för lager ingår också värdeminskning p g a inkurans och lagerskador. 

Annuitetsfaktorn har sedan justerats med hänsyn nil kontinuerlig reinventering (se /6/), 
varför den använda faktorn för mark blir 0,038, för byggnad 0,069 och för maskiner 0,089. 

5.2 Kapacitet 

För att få fram kostnaden per m^ för olika produkter, måste man också veta hur produktio
nen i ett kostnadsställe påverkas av olika produktegenskaper. 

Nedan redovisas för varje kostnadsställe hur kapaciteten påverkas av olika produktegenska
per. 

Kantverk 

Kapaciteten bedöms ej påverkas av träslag, kvalitet och dimension. Däremot inverkar 
längden så att man hinner kanta fler korta bitar än långa. I praktiken är det naturligtvis den 
verkliga, ojusterade längden och luckan mellan varje bit som avgör hur många bitar som 
kan kantas. Likaså varierar kapaciteten mellan olika kantverk. Vi har i denna studie räknat 
med att maskinkapaciteten är 25 bit/min vid slutlig längd 4,5 m och att verkningsgraden är 
80 %, vilket ger en verklig kapacitet på 20 bitar per minut vid denna längd. Vid den slut
liga längden 1,8 m blir kapaciteten 31,3 bitar per minut och vid den slutliga längden 5,4 m 
kantas 17,9 bitar per minut. Utförligare beskrivning i tabell 3. 
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Tabell 3. Kapacitet i kantverk vid maskinkapaciteten 25 bit/min och verkningsgraden 80 %. 

Jlutjusterad Ojusterad Kapacitet 
längd (m) längd (m) bit/min 

1,8 2,5 31,3 
2,1 2,7 29,4 
2,4 3,0 27,8 
2,7 3,3 26,3 
3,0 3,6 25,0 
3,3 3,6 23,8 
3,6 4,1 22,7 
3,9 4,4 21,7 
4,2 4,7 20,8 
4,5 5,0 20,0 
4,8 5,2 19,2 
5,1 5,4 18,5 
5,4 5,7 17,9 

Råiustering/Råsortering 

Antalet justerade bitar bedöms bli lika ston oavsett träslag, kvalitet, dimension och slutlig 
längd. Maskinkapaciteten beräknas till 55 bitar per minut och verkningsgraden 91 %, var
för den verkliga kapaciteten blir 50 bitar per minut. 

Ströläggning 

Kapaciteten påverkas ej av träslag, kvalitet, tjocklek och längd. Totalt påverkas kapaciteten 
något av tjockleken. Paketbytestiden slås ut på olika antal bitar. Till detta har ingen hänsyn 
tagits p g a att skillnaden är liten beträffande bräder (19-25 mm). Däremot inverkar bred
den på följande sätt: 

Bredd i mm Verklig kapacitet bit/minut 

75 75 
100 79 
125 66 
150 56 
175 46 
200 40 
225 36 
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Torkning 

Kapaciteten i torken bestäms av det torkningsschema, som används. Dessa är olika för 
träslag och dimension. Däremot inverkar ej längd på torkningskostnaden. 

I denna kostnadsanalys antas bräder av olika kvalitet torkas tillsammans, varför kapaciteten 
ej påverkas av kvalitet. Man kan naturligtvis tänka sig att göra en kvalitetssortering före 
torkningen och välja olika torkningsscheman för olika kvaliteter. I så fall blir kapaciteten 
olika för skilda kvaliteter. 

Slutiustering 

Antalet bitar, som justeras i ett justerverk påverkas ej av träslag, kvalitet och slutlig längd. 

Det enda som har betydelse för kapaciteten är dimensionen och då främst bredden. Be
träffande tjockleken är det endast de tunna bräderna om 16 mm, som ger något lägre kapa
citet än övriga bräder p g a att de lätt blir vridna och ställer till besvär. Bredder upp till ca 
125 mm ger samma kapacitet, därefter sjunker kapaciteten. Detaljerade uppgifter om kapa
citeten framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Verklig kapacitet i justerverk vid 75 procents verkningsgrad. (Gäller tvåsorterar-
verk med rotkapare.) 

Bredd 

Tjocklek 75 100 125 150 175 200 225 250 

16 41 41 41 35 30 - - -

19 43 43 43 40 35 30 - -

22 43 43 43 40 35 30 27 25 

25 43 43 43 40 35 30 27 25 

32 43 43 43 40 35 30 27 25 

5.3 Övriga förutsättningar 

All maskinutrustning beräknas utnyttjas i två skift. 

De indata till Sawcalc-modellen, som ej framgår av kostnadsanalysen och kapacitetsbe-
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skrivningen ovan, har tagits främst från värdföretaget. Det gäller t ex ströpaketens bredd 
och höjd, strötjocklek och densitet. 

För att begränsa beräkningsarbetet har i de fortsatta beräkningarna ett antal produkter valts 
ut i samråd med industrirepresentanterna. Bland standardtjocklekarna 16, 19, 22, 25 och 32 
mm har för furu exkluderats 22 mm och för gran 25 mm. Bland bredderna har studien 
begränsats till 75, 100, 150 och 200 mm i kombinationer med ovannämnda tjocklekar 
enligt vad som är vanligt förekommande vid sågverken. 

Av förekommande längder studeras två kortlängder, 1,8 och 2,4 m, och fem normallängder 
från 2,7 till 5,1 m i 6 dm intervall. 

Med ledning av resultatet för dessa produkter kan man lätt få en uppfattning om kostnader
na även för mellanliggande produkter. 

5.4 Bearbetningskostnad per produkt 

Med uppgifterna ovan under 5.1 - 5.3 som underlag, har med hjälp av Träteks kalkylmo
dell Sawcalc bearbetningskostnaden för varje angiven produkt beräknats. Resultatet redovi
sas i tabell 5. 

Tabell 5. Bearbetningskostnader för furu, kvalitet kvinta och dimension 19x100 mm i kr 
per m^sv. 

Kostnadsställe 
Färdig

Kärn Råjuslering Slrö- Tork Mellan- Slul- varulager + Kostnad 
verk +råsoricring läggning ning lager jusiering utlaslning totalt 

Längd 

1,80 168,5 87,9 28,1 50,7 20,4 333,0 110,9 799,5 

2,40 142,2 65,9 21,1 50,7 21,1 249,7 110,9 661,6 

2,70 133,7 58,6 18,8 50,7 26,2 222,0 117,5 627,5 

3,30 120,8 47,9 15,3 50,7 26,5 181,6 117,5 560,3 

3,90 112,1 40,6 13,0 50,7 26,7 153,7 117,5 514,3 

4,50 105,5 53,2 11,3 50,7 26,9 133,2 117,5 480,3 

5,10 100,6 31,0 9,9 50,7 27,0 117,5 117,5 454,2 
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I tabellen kan man särskilja kostnaderna för varje kostnadsställe och även hur de påverkas 
av olika slutlängder. 

I kostnadsstället färdigvarulager och uilastning ingår också kostnad för försäljning och 
fakturering med 53 kr per m^ oavsett produkt. 

Lagringskostnaden, både mellanläget och färdig varulager, påverkas av produktens värde 
och lagringstiden. Dessa uppgifter redovisas nedan under avsnitt 6. Under dessa kostnads
ställen redovisas också erforderlig truckhantering. 

Fullständig redovisning av kostnaderna för alla studerade produkter återfinns i /!/. 

Produktionskostnaden påverkas kraftigt av brädans längd, vilket illustreras i figurerna 10 
och 11. Den är nästan dubbelt så hög för längden 1,8 m som för 5,1 m. I figur 10 visas 
dessutom breddens inverkan på kostnaden. Produktionskostnaden för en 150 mm bred 
bräda är cirka 1/3 lägre än för en 75 mm bräda i samma längd. Kvaliteten har inte så stor 
inverkan på produktionskostnaden, vilket framgår av figur 11. 

PRODUKTIONSKOSTNADER Krm35V FURU 
Tjocklek 19 mm. Klass V 

1000 Kr/m35v 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

Figur 10. Produktionskostnad för 19 mm furubrader, kvalitet V, olika bredder och längder. 



28 

PRODUKTIONSKOSTNnDER Krmsv FURU 
Tjocklek 19mm, Bredd lOOmm 

Kr/m35v 

240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

Figur 11. Produktionskostnad för 19 mm furubräder, bredd 100 mm, olika kvaliteter och 
längder. 

6. BRÄDERNAS NETTOVÄRDE VID SÅG 

Till grund för brädemas nettovärde ligger trävaruprisema i april-maj 1990 enligt SSTEFs 
statistik. 

Försäljningspriserna gäller netto fritt sågverk, där 3 procent är avdraget för rabatt och 
kreditkostnad. Nettopriser för samtliga produkter finns redovisade i I M . Där anges också 
genomsnittlig lagringstid for varje produkt i mellanlager och färdigvaru
lager. 

Angivna priser gäller kvastpaket, ej längdsorterade paket. 

Priset gäller för alla normallängder (2,7 - 5,4 m). För konlängder (1,8 - 2,4 m) är priset 
2/3 av priset för normallängder. 

Vid beräkningen av kostnaderna för mellanlager och färdigvarulager under punkt 5.4 ovan 
gäller följande trävaruvärden: 

Värdet av trävarorna i färdigvarulager sätts till försäljningspriset netto minus försäljnings-
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kostnad om 50 kr/m\ Värdet för exempelvis furu, o/s, dimension 16x100, längd 2,4 m blir: 
2900 kr/m' x 2/3 - 50 = 1883 kr/m' 

Teoretiskt sett borde också kostnaden för utlastning och färdigvarulager dras bort när man 
beräknar färdigvarulagrets värde. Dessa kostnader är i detta exempel cirka 50 kr per m', 
vilket skulle minska räntekostnaden med cirka 0:50 kr per m l 

Värdet av trävarorna i mellanlager sätts till värdet i färdigvarulagret minus kostnaden för 
utlastning, färdigvarulager och justeringskostnaden för aktuell dimension, se / I / . I exemplet 
ovan kostar utlastningen, färdiglager 77 kr/m' och slutjustering 211 kr per m3, varför vär
det i mellanlagret blir: 

1883 -77 -311 kr/m' = 1495 kr/m' 

Även i detta fall borde enligt teorin en del av kostnaderna i mellanlagret dras bort när man 
beräknar trävarornas värde i mellanlagret. Det får dock mycket liten inverkan på räntekost
naden. 

7. BRÄDFLISENS NETTOVÄRDE VID KANTVERKET 

Den flisvolym, som värderingen gäller, är den volym som vid kantning blir bräder. Den del 
av brädämnet, som ändå blir flis (ribb och avkapsbitar), berörs inte av jämförelsen. 

Flisens värde upplastat på bil eller järnvägsvagn vid sågverket har beräknats vara 340 
kr/m'f eller 122 kr/m's (fastmasseprocent 36 ^/c) under april - maj 1990. Från detta värde 
ska dras: 

- kostnad för flislagring, 
- kostnad för flisning och flistransport. 

Den genomsnittliga lagringstiden för flisen är 2 dagar. Övriga förutsättningar framgår av 
bilaga 3. Tillsammans kostar flislagringen i genomsnitt 1:31 kr/m's eller 4 kr/m'f. 

Kostnaden för flisning och flistransport är i genomsnitt 14 kr/m's för hela Risproduktionen 
(se bilaga 3). Eftersom eventuell tlisning av brädvolymen enbart blir ett rnarginellt tillskott 
till flisvolymen, ska dessa kvantiteter enbart belastas av de extra investeringar och drifts
kostnader, som erfordras för att ta hand om denna tillskottskvantitet. För hela flisvolymen 
är kostnaden för flisning och flistransport i genomsnitt 14 kr/m's. För den marginalkvanti
tet som kommer från ti i sade bräder, har det bedömts att kostnaden är 1/3 av denna, d v s 
ca 5 kr/m's eller 13 kr/m'f. 
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Flisens nettovärde vid kant verket blir alltså: 

Värde vid utleverans -1-340 kr/m'f 
Lagringskostnad -4 kr/m^f 
Flisning och transport -13 kr/m^f 

Flisens nettovärde 323 kr/mY 

Om man räknar med en fastmasseprocent på 36 procent, blir flisens nettovärde 323 x 0,36 
= 116kr/m's. 

Flisens nettovärde, här 323 kr/m^f, ska sedan i nästa kapitel jämföras med vad samma bit 
är värd som bräda enligt kapitel 6. 

8. EKONOMISK JÄMFÖRELSE "FLISA ELLER KANTA?" MED SÄKER SLUTPRO
DUKT 

8.1 Jämförelsens uppläggning 

Vid jämförelsen i detta avsnitt utgår man från en given slutprodukt, t ex furu, V, dimen
sion 19x100 mm och längd 3,9 m, ser vad den är värd netto vid såg (kapitel 6) och vilka 
bearbetningskostnader den ger upphov till enligt kapitel 5. Det man då får kan kallas såg
verkens betalningsförmåga för bräder före intaget till kantverk. 

I det ovan nämnda exemplet blir siffrorna: 

+ Brädans nettovärde vid leverans från såg 1.900 kr/m' 
- Brädans bearbetningskosinad -514 kr/m' 

= Betalningsfömiåga för bräder -I-I.386 kr/m' 

Alternativet till att ta ut bräder ur ett brädämne är för sågverken att flisa samma volym. 
Betalningsfömiågan för flis före intaget till kant verk blir på motsvarande sätt enligt kapitel 
7: ^ 

+ Flisens nettovärde vid leverans från såg 340 kr/m^ 
- Flisens lager- och bearbetningskostnad -17 kr/m' 

= Betalningsförmåga för flis +323 kr/m' 

I detta kapitel jämförs betalningsförmågan för bräder med den för flis genom att redovisa 
skillnaden dem emellan. I det ovan nämnda exemplet blir det alltså: 
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+ Betalningsförmåga för bräder 
- Betalningsförmåga för flis 

+ 1.386 kr/m' 
-323 kr/m' 

= Mervärde för bräder +1.063 kr/m' 

Detta redovisas i ett stapeldiagram i figur 12. 

Stapeldiagrammet ska alltså tolkas så alt om stapeln är noll, så har bräder och flis samma 
betalningsförmåga och det spelar ingen roll vilket alternativ man väljer. 

Anger stapeln ett positivt värde, sträcker sig ovanför nollinjen, är bräder det bästa alternati
vet att producera. 

Anger stapeln ett negativt värde, sträcker sig från nollinjen och nedåt, så ska hela brädäm-
net flisas. 

Stapeldiagram för samtliga studerade produkter redovisas i bilaga 4. 

8.2 Olika träslag 

Bräder av fum har en betydligt större betalningsförmåga än bräder av gran. Det beror 
naturligtvis främst på skillnaden i trävarupriser. Skillnaden gäller enbart kvaliteterna o/s 
och kvinta. För utskott och vrak gäller i stort sett samma priser för både furu och gran. 
Använda priser och kostnader framgår av tabell 6. 

Tabell 6. Betalningsförmågan för olika kvaliteter av furu och gran, dimension 10 x 100 
mm och längd 3,9 m. 

Nettovärde Bearbetnings
kostnad 

Betalningsfön-någa kr/m'f 

kr/m'sv kr/m'sv Bräder Flis Bräder-Flis 

Furu - o/s 2.900 547 2.353 323 + 2.030 
- V 1.900 514 1.386 323 + 1.063 
- VI 1.300 500 800 323 + 477 
- VII 900 496 404 323 + 81 

Gran - o/s 1.820 506 1.314 323 + 991 
- V 1.500 505 995 323 + 672 
- VI 1.300 494 806 323 + 483 
- VI I 900 490 410 323 + 87 

Inkl. försäljningskostnad. 
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Bearbetningskostnaden är lika för furu och gran utom beträffande torkning och lagrings
kostnad. Den längre torkningstiden gör torkningen av furu dyrare. 

På liknande sätt ger furuns högre värde i mellan- och färdigvarulager en högre räntekost
nad. Lagringstiden har bedömts något längre för furu i o/s, 6 veckor mot 4 veckor för gran. 
I kvinta är bedömningen tvärtom, 4 veckor för furu mot 5 veckor för gran. För utskott och 
vrak har lagringstiden vanligen satts till 3 respektive 4 veckor för både furu och gran. 

250Q 

2000 

Kr /m3sv 

GRRN 

FURU 

•S V V I V I I 

Figur 12. Betalningsfömiågan för furu och gran av olika kvaliteter, bräder 10 x 100 mm 
med längden 3,9 m jämfön med flis. 

8.3 Olika kvalitet 

Som framgår av avsnitt 5.2 påverkas ej kapaciteten och därmed ej heller bearbetningskost
naden av kvahteten, den är lika för varje bräda vare sig det sedan i slutjusteringen blir o/s, 
kvinta, utskott eller vrak. 

De olika kvaliteterna hålls som regel ihop i samma paket genom hela produktionskedjan 
fram till justerverket. Det är endast i färdig varulagret, som de för det mesta skiljs åt. Efter
som priset på olika kvaliteter skiljer sig kraftigt åt, blir räntekostnaden olika för färdigvaru
lagret. Det kan också vara skillnad på lagringstid, vilket då också påverkar räntekostnaden, 
(se 8.2). 
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Som nämnts ovan, är priset kraftigt relaterat till kvalitet. Nettovärdet fÖr den bästa kvalite
ten av fum är drygt tre gånger den sämsta. För gran är nettovärdet av o/s ungefär dubbelt 
så högt som för vrak. Se närmare tabell 6. Priset för de två lägsta kvaliteterna vrak och 
utskott är lika för furu och gran, skillnaden hänför sig enbart till kvinta och framför allt 
o/s. 

2500 
Kr /m3sv 

^ a v i i 

FURU GRRN 

Figur 13. Betalningsfömiågan för olika kvaliteter och furu och gran, bräder 19 x 100 mm 
av längd 3,9 m jämfön med flis. 

8.4 Olika tjocklek 

Som framgår av kapacitetsbedömningen under avsnitt 5.2 är kapaciteten mätt i antal bitar 
per minut i många fall oberoende av tjocklek. I exempelvis ströläggningen är kapaciteten 
för 1(K) mm bredd bedömd till 79 bitar per minut oavsett om tjockleken är 16, 19, 22, 25 
eller 32 mm. 

I kantverket och råsoneringen är kapaciteten lika för alla tjocklekar. I justerverket ger 16 
mm bräder något lägre kapacitet än tjockare bräder p g a att de oftare ger störningar i 
produktionen och därmed sänker den praktiska kapaciteten. 

Eftersom en tjockare bräda innehåller större volym än en tunnare, medför det att bearbet
ningskostnaden för arbetsoperationer där kapaciteten ej påverkas av tjockleken blir lägre ju 
tjockare brädan är. 
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För att åskådliggöra detta har i tabell 7 angivits bearbetningskostnaden för de olika kost
nadsställena. Man ser där att kostnaden per sjunker med ökad tjocklek för kantning, 
råjustering, ströläggning och slutjustering. 

Tabell 7. Betalningsförmåga för furubräder av olika tjocklek, kvalitet V, bredd 100 mm 
och längd 3,9 m. 

Tjocklek i mm 16 19 22 25 32 

Bearbetnings
kostnad kr/m' 
Bearbetnings
kostnad kr/m' 
Kantverk 133,2 112,1 96,9 85,2 66,6 
Råjustering och 
råsortering 48,2 40,6 35,0 30,8 24,1 
Strölägggning 15,4 13,0 11,2 9,9 7,7 
Torkning 45,3 50,7 55 59,8 64,4 
Mellanlager 26,4 26,7 26,4 26,4 27,1 
Slutjustering 191,4 153,7 132,7 116,8 91,2 
Färdiglager utlast-
ning, försäljning 117,5 117,5 116,7 116,7 117,4 

Summa 577,4 514,3 473,9 445,6 398,5 

Nettovärde 1900 1900 1825 1825 1890 

Betalningsförmåga 
Bräder 1322,6 1385,7 1351,1 1379,4 1491,5 
Flis 323 323 323 323 323 
Bräder och flis 999,6 1062,7 1028,1 1056,4 1168,5 

Kostnaden för torkning ökar för furu med ökande tjocklek. Det beror på ökad torktid för 
tjockare bräder. 

Kostnaden för både mellanlager och färdigvarulager är i stort sett oberoende av tjocklek. 

Intäkten är nästan lika för alla tjocklekarna, den sjunker något med ökad tjocklek. 

Betalningsförmågan blir till följd av sjunkande bearbetningskostnader högre med ökad 
tjocklek, vilket också framgår av figur 14. 
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Figur 14. Betalningsförmågan för olika tjocklekar av furubräder, kvalitet V, bredd 100 mm 
och längd 3,9 m jämfön med flis. 

8.5 Olika bredd 

Bredden har liknande inverkan på bearbeiningskoslnaden som tjockleken, på så sätt att 
ökad bredd medför sänkt bearbetningskostnad där kapaciteten ej påverkas av breddökning
en. 

Kapaciteten (bitar per minut) påverkas ej av bredden i kantverk och råjustering. Därmed 
sjunker bearbetningskostnaden med ökad bredd. 

I ströläggning och slutjustering minskar kapaciteten med ökad bredd, framför allt vid bred
der över 100 mm. Det gör att bearbetningskostnaden sjunker när man går från 75 till 100 
mm, men därefter planar ut. 

Torkningskostnaden ökar med ökad bredd p g a längre torkningstid. Lagringskostnad och 
utlastning påverkas ej i nämnvärd utsträckning av bredden. Sammantaget sjunker bearbet
ningskostnaden med ökad bredd. Se närmare tabell 8. 
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Tabell 8. Betalningsförmågan för furubräder av olika bredd, kvalitet V, tjocklek 19 mm 
och längd 3,9 m. 

Bredd i mm 75 100 150 200 

Bearbetnings-
kostnad kr/m^ 
Bearbetnings-
kostnad kr/m^ 
Kantverk 149,5 112,1 74,8 56,1 
Råjustering och 
råsortering 54,1 40,6 27 20,3 
Strölägggning 18,2 13 12,2 12,8 
Torkning 48,1 50,7 53,5 59 
Mellanlager 30,6 26,7 31,6 31,3 
Slutjustering 204,9 153,7 110,1 110,1 
Färdiglager uilast-
ning, försäljning 117,5 117,5 117,5 117,2 

Summa 622,9 514,3 426,7 406,8 

Nettovärde 1900 1900 1900 1900 

Betalningsförmåga 
Bräder 1277,1 1385,7 1473,3 1493,2 
Flis 323 323 323 323 
Bräder och flis 954,1 1062,7 1150,3 1170,2 

Intäkterna är i stort sett lika för alla bredder. Det medför att betalningsförmågan ökar med 
ökad bredd. Se figur 15. 
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Figur 15. Betalningsförmågan för olika bredder av furubräder, kvalitet V och tjocklek 
19 mm jämfört med flis. 

8.6 Olika längd 

Vid bearbetningen av bräder påverkas kapaciteten ej av brädans längd (avsnitt 5.2). Det 
gäller råjustering, ströläggning, torkning och slutjustering. Därmed sjunker kostnaden för 
dessa bearbetningar med ökad längd. Se tabell 9. 
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Tabell 9. Betalningsfömiågan för furubräder av olika längd, kvalitet V och dimension 19 x 
100 mm. 

Längd i mm 1,8 2,4 2,7 3,3 3,9 4,5 5,1 

Bearbetnings
kostnad kr/m^ 
Bearbetnings
kostnad kr/m^ 
Kantverk 168,5 142,2 133,7 120,8 112,1 105,5 100,6 
Råjustering och 
råsortering 87,9 65,9 58,6 47,9 40,6 35,2 31 
Strölägggning 28,1 21,1 18,8 15,3 13 11,3 9,9 
Torkning 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 
Mellanlager 20,4 21,1 26,2 26,5 26,7 26,9 27 
Slutjustering 333 249,7 222 181,6 153,7 133,2 117,5 
Färdiglager udast-
ning, försäljning 799,5 661,6 627,5 560,3 514,3 480,3 454,2 

Summa 799,5 661,6 627,5 560,3 514,3 480,3 454,2 

Nettovärde 1267 1267 1900 1900 1900 1900 1900 

Betalningsförmåga 
Bräder 467,5 605,4 1272,5 1339,7 1385,7 1419,7 1445,8 
Flis 323 323 323 323 323 323 323 
Bräder och flis 144,5 282,4 949,5 1016,7 1062,7 1096,7 1122,8 

Vid kantningen finns det ett samband mellan slutlig längd och ämnets längd vid kantning-
en, som gör att kapaciteten, uttryckt som bitar per minut, sjunker vid ökad längd. Det har 
bedömts, att en fördubbling av den slutliga längden sänker antalet bräder som kan kantas 
med ungefär en tredjedel. Sammantaget ökar dock den kantade volymen med ökad slutlig 
längd och därmed sjunker också kantningskostnaden per m' med ökad längd. 

Torkningen påverkas i beräkningsmodellen ej av längden. Torkningskostnaden blir lika för 
alla längder. 

Vid beräkningen av lagringskostnad slår kort längdsavdraget igenom. Alla längder under 
2,7 m betalas med 2/3 av normallängdspriset. Därigenom blir också lagringskostnaden i 
mellanlager och färdigvaruiager lägre för kortlängdenia. Hantering och övriga lagerkost
nader har dock bedömts vara lika per m' oavsett längd. Teoretiskt kan man tänka sig att ett 
längre paket i vissa situationer kan vara svårare att hantera och därmed ta något längre tid, 
men det har inte beaktats i denna beräkning. 

Betalningsförmågan för olika längder visas i figur 16. 
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Figur 16. Betalningsfömiågan för olika längder av furukvalitet kvinta och dimensionen 
19x100 mm jämfört med flis. 

9. "FLISA ELLER KANTA?" - BIDRAGSKALKYL 

De ekonomiska beräkningar, som hittills redovisats i rapporten, har gällt de totala kost
naderna för brädframställningen. Dessa kostnader innefattar ju då alla rörliga och fasta 
kostnader. 

I många kalkylsituauoner är dock en bidragskalkyl mer tillämplig. Det gäller främst: 

a) Vid utnyttjandet av befintlig anläggning, då alla kostnader som är fasta med hänsyn till 
kalkylsituationen ej ska tas med. Det kan gälla fasta kostnader, som kapitalkostnad, för
säkring, administration m m och de rörliga kostnader som i det korta perspektivet är 
fasta. 

b) Vid ersättningsinvestering i någon del av produktionskedjan. 

Vid dessa beräkningar är det viktigt att man mycket noggrant redovisar förutsättningarna 
och funderar igenom konsekvenserna på olika kostnadsställen och kostnadsslag, innan man 
bestämmer vilka kostnader, som ska vara med i bidragskalkylen. 
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Inom detta projekts ram har vi inte granskat denna kalkylsituation närmare, men vill ändå 
antyda hur man på ett enkelt sätt kan tänka sig att utnyttja resultaten från denna studie. 

I tabell 10 visas ett exempel på hur man enkelt kan skaffa sig en uppfattning om hur stort 
bidraget blir till de kostnader, som ej ingår i kalkylen. 

Tabell 10. Exempel på bidragskalkyl för furu, kvinta, dimension 16 x 75 mm och längd 
2,4 m. 

Totalkalkyl Bidragskalkyl 

Kostnadsställe kr/m^sv % kostnadsandel kr/m'̂ sv 

Kantverk 225 23 40 % 90 
Råjustering och 
råsortering 104 11 104 
Ströläggning 35 4 35 
Torkning 43 4 43 
Mellanlager 29 3 29 
Slutjustering 415 42 70 % 291 
Färdiglager, utlast-
ning och försäljning 128 13 128 

Summa bearbetnings
kostnader 979 100 720 

Nettovärde 1267 1267 

Betalningsförmåga bräder 288 547 

Betalningsförmåga flis 323 323 

Bräder - FHs - 35 + 224 

Man sätter in totalkostnaden för varje kostnadsställe för den produkt man vill studera. 
Dessa uppgifter finns i bilaga 2. Därefter funderar man igenom för varje kostnadsställe, hur 
stor del av totalkostnaden, som bör ingå i bidragskalkylen med hänsyn till förutsättningar
na. Man funderar lämpligen igenom för varje kostnadsslag, hur kostnaderna påverkas och 
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räknar sedan fram hur stor del av totalkostnaden, som ska tas med. Storleken på kostnader
na per kostnadsslag framgår av 161. 

När man gått igenom varje kostnadsställe och bestämt hur stora andelar av totalkostnaden, 
som ska tas med i den aktuella kalkylsituationen, är det enkelt att räkna fram produktions
kostnaden och betalningsförmågan för de olika produkterna jämfört med flisning. 

Genom att använda bidragskalkyl i stället för totalkalkyl, förbättras naturligtvis konkurrens
situationen för bräder gentemot flis. Om man har ledig kapacitet i delar av produktionsked
jan, ska man naturligtvis försöka att utnyttja den. 

Däremot får man naturligtvis ompröva situationen och resultaten, när nya handlingsalterna
tiv dyker upp, t ex ökad produktion av centrumuibyten eller reinvestering i något produk
tionsställe vid senare tillfälle. Då är det en ny kalkylsituation och de gamla förutsättningar
na gäller inte längre! 

10. NÅGRA ANT)RA PROBLEM VID VALET MELLAN BRÄDER OCH FLIS 

10.1 Slutprodukten osäker vid kantningstillfället 

De kostnadsredovisningar, som ^orts hittills, utgår från att man med säkerhet vet vad 
slutprodukten blir redan i kantverket. Man kan också säga att man gått bakifrån i produk
tionskedjan och sett vad det kostar att ta fram en viss produkt. 

För att dessa förutsättningar ska gälla, måste det vara en hundraprocentig överensstämmel
se mellan vad kantverket bedömer att man kan få ut ur ett brädämne och vad man i verk
ligheten får ut vid slutjusteringen. Det är det långt ifrån alltid. 

Några orsaker till att utfallet i justerverket skiljer sig från det beräknade i kantverket är: 

- Osäker kvalitetsbedömning i både kantverk och justerverk. 
- Ändrad kvalitet under produktionens gång, exempelvis torknings- och hanteringsskador. 
- Bräckage i transportörer eller vid hantering. 
- Svinn i sågverket. 
- Felaktig justering. 
- Felaktig kantning exempelvis genom felinläggning. 

Graden av överensstämmelse mellan bedömd produkt i kantverket och erhållen produkt ut 
ur sågverket beror bl a på sågverk, utrustning, årstid och produkt. 

Genom bättre hjälpmedel vid kvalitetsbedömningen kan klassningen göras mindre subjektiv 
och förhoppningsvis säkrare. Överensstämmelsen kan också förbättras genom bättre upp
följning av erhållet resultat och analys av orsakerna till avvikelserna. Genom arbetet med 
kvalitetssäkring inom sågverk kan flera förbättringsåtgärder bli aktuella. 
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Under provkantningen i ett sågverk (kapitel 4) följdes varje bräda från kantverket t o m 
justerverket. Därigenom kunde man se i vilken utsträckning slutresultatet stämde med det 
förväntade. Ett exempel på detta visas i tabell 11. 

Tabell I I . Verkligt utfall slutjustering - bedömt utfall i kantverk. 

Träslag: Gran Dimension: 19 x 100 Bedömd kvalitet: o/s 
Längd: 4,8 Ursprung: Kantsåg innerbräda 

2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 Summa 

o/s 1 1 
V 2 3 5 
VI 2 4 6 
VII 

Summa 4 7 1 12 

Bedömd i kantverk: 938 
Erhållen i justerverk: 550 

- 388 

Erhållen betalningsförmåga 
: 58,6 % s 60 % 

Bedömd betalningsförmåga 

I det angivna exemplet var kvalitetsöverensstämmelsen dålig. Av 12 bräder blev bara en 
o/s. Övriga fick lägre kvalitet. Här kan dock finnas orsaker till att kantaren ej helt följer 
kvalitetsinstruktionen. Om exempelvis vankantskravet för kvinta överensstämmer med 
o/s, behöver man inte särskilja dessa vid kantningen. 

Längdöverensstämmelsen i tabell 11 är bättre. 7 av 12 fick samma längd, en blev en modul 
längre och fyra blev en modul kortare. 

Summerar man betalningsförmågan för de erhållna bräderna, så finner man att den blir 
cirka 60 procent av den bedömda. I det här fallet ska man vara försiktig med att dra för 
stora slutsatser av det erhållna resultatet. Det viktiga är att peka på att en uppföljning 
av det erhållna resultatet i justerverket måste göras och ställas i relation till kantverkets 
bedömning och visa hur man enkelt kan följa upp detta samband. 

Speciellt för de bästa kvaliteterna måste man ta hänsyn till det faktiska utfallet i justerver-
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ket, innan man bestämmer betalningsfömiågan för olika bräder i kantverket. För de lägre 
kvaliteterna bor överensstämmelsen bli bättre, eftersom kvalitetsutfallet då ibland 
även kan bli bättre än det bedömda. 

10.2 Olika valsituationer 

I kapitel 3 angavs att valet mellan flis och bräder uppstår på minst tre olika ställen, näm
ligen 

Val 1: Vid val av postning, när man väljer mellan att ta med en brädposition eller ej. 

Val 2: Vid eventuell utsortering av brädämnen före kantverket. 

Val 3: I kantverket, sedan brädämnet tagits in. 

I totalkalkylema tidigare har kantverkets alla kostnader tagits med. Dessa resultat är direkt 
tillämpliga på valsituation 2, när man plockar undan brädämnen för att avlasta kantverket, 
men där kantverket till fullo utnyttjas. 

De gäller också när man räknar på en nyinvestering i kantverksavdelning för val 3. 

Om man däremot betraktar valsituation 3 vid löpande produktion, kan man ju påpeka det 
faktum att oavsett vad man tar ut ur ett brädämne, som har mätts in och ligger i kantver
ket, så har man samma kostnad för kan t verket. Brädämnet har ju tagit nästan samma resur
ser i anspråk oavsett om slutprodukten blir flis eller bräder. Därför bör man i den valsitua
tionen ej ta med kantverkets kostnader. 

Vid valet av postning (val 1) måste man se på den genomsnittliga betalningsförmågan för 
alla brädämnen som tas in i kantverket och jämföra med att direkt flisa alla brädämnena i 
kant- eller delningssågen. Genom att vid provsågning hålla reda på varifrån varje bräda 
kommer, kan man beräkna detta värde. Andelen bräder, som tas ut i kantverket, varierar 
mycket med laget i postningen. 

11. FORTSATTA STUDIER 

Fler produkter 

1. Upprepade studier över sambandet mellan beräknat utfall i kantverket och verkligt utfall 
i justerverket. 

- kvalitetsbedömning i samma kantverk, eventuellt förnyad instruktion 
- ta in furubräder (studien omfattar enbart gran) 
- andra tjocklekar än 19 mm 
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Fler sågverk 

2. Studier i fler sågverk 

- kostnader per kostnadsställe 
- omfattning av hanteringssvinn 
- samband mellan beräknat och verkligt utfall (se punkt 1) 

3. Fler kantverkstyper 

Praktiska prov över utbyte i kantverket och sambandet mellan beräknat utfall och verkligt 
utfall. 

Olika kalkvlsituationer 

4. Produktionsplanering - exempel på hur man i praktiken utnyttjar kantverken (olika bi
dragskalkyler) i olika kalkylsituationer i produktionsprocessen. 

5. Jämförelse av bräduttaget i olika postningar - värdet av totala bräduttaget i en viss posi
tion i en postning. Eventuellt kan man kombinera denna studie med kvalitetssortering av 
timret. 
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Bilaga 1:1 

BESKRIVNING AV VÄRDFÖRETAG OCH FÖRSÖKSUPPLÄGGNING 

Sågverket har en årsproduktion på cirka 120.000 m^sv/år och är beläget i västra Mellansve
rige. 

Träslagsfördelningen är cirka 50% gran och 50% furu. 

Sågverkskonceptet är ett produktionssystem med sågklassorterat timmer och sönderdelning 
i ramsågar. 

Sönderdelningen består av två ramsåglinjer, en normallinje och en klenlinje, kopplade till 
ett manuellt kantverk och en kantautomat av fabrikat Ahlström. 

För studierna utnyttjades nomiallinjen och kantauiomaten. 

Före kantautomaten finns en kapnings- och vrakningsstation. Här sker manuell förkapning 
av bräderna till kantautomaten och vräkning av bräder som ej anses lämpliga för brädpro-
duktion. 

Sönderdelningens layout medger studier under löpande produktion. 

I råsorteringen sker ingen kapning och sorteringsfacken utgöres av utdragbara vagnar för 
vidare travershantering till ströläggaren. 

Sågverket har en ströläggningsmaskin. Centrumvirket går direkt till ströläggaren via buf
ferttransportörer och bräderna förs fram till ströläggaren med travers. 

Torkarna som är relativt moderna är truckbetjänade. 

Justerverket, som är modernt med rotkapare och två sorterare, är även det truckbetjänat. 

Sågverket drivs rationellt och har ett bra fungerande underhåll. 

Sågverket har tidigare varit värdsågverk för andra studier varför Trätek har ett gott bas
underlag för sågverkets produktion och ekonomi. 
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Bilaga 1:2 

Data som regislrerades/märkies under studiernas gång: 

ETAPP 1 

Steg 1 (efter såg/före kanuiing) 

Träslag 
Timmerklass 
Postning 
Märkning: Löpande nummer 
Ursprung: Kant 

Delning 
Inner 
Ytter 

Tjocklek 
Längd 

Steg 2 (efter kanuiing) 

Löpnummer 

Tjocklek 
Tänkt bredd 
Tänkt längd 
Tänkt kvalitet 
Verklig bredd 
Total längd 

Steg 3 (efter råsortering) 

Löpnummer 
Total längd 

Steg 4 (efter su-öläggare) 

Löpnummer 
Verklig längd 
Anledning til l svinn 

ETAPP 2 

Steg 1 (före justering) 

Löpnummer 
Verklig längd 
Bedömt avkap 
Bedömd kvalitet efter avkap 
Anledning til l svinn 

Steg 2 (efter justering/sortering) 

Löpnummer 
Bredd 
Tjocklek 
Längd 
Kvalitet 
Anledning till svinn 

ALLMÄNT 

För de olika produktionsstegen samlades data eller mätvärden gällande för respektive bräda enligt följande: 

Träslag 
Timmcrklass 
Postning 
Ursprung 
Löpnummer 
Tjocklek 
Bredd 
Längd 
Kvalitet 

Anledning till svinn 
Kapacitet 
Verkningsgrader 
Kapacitetspåverkan på övrigt sortiment 
Färdigvarupris 
Biproduktspriser 
Lagcromsättning 
Investeringskostnader 
Driftskostnader 



Underlag för beräkning av brädkostnader våren 1990 111 
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Bilaga 2 

Kostnadsställe Kärn Råjustering+ Strö- Tork Mel lan- Juster- Färdiglager+ 
verk råsortering läggning lager verk utlastning 

Investering kkr 
Mark 176 484 111 1205 536 1270 3884 

Byggnad 1460 2741 619 13000 1223 9125 9625 

Maskiner 9125 8438 2875 16875 163 2725 781 

Årsarbetstid 440"^ 440 ''̂  440 330 '̂ ''̂  365 ""̂  440 365 

Årskostnad kkr 
Mark (0,038) 7 18 4 46 20 48 148 

Byggnad (0,069) 101 189 43 897 84 630 664 

Maskiner (0,089) 812 751 256 1502 15 243 70 

Löner 1044 826 703 640 0 4110 849 

Drift 883 386 215 7715 38 2831 231 

Försäkring 36 42 12 72 21 78 57 

Truck - - - 476 953 514 1177 

Administration och 
produktionsledning 168 157 105 177 36 678 190 

Gemensamt 78 52 37 155 47 299 127 

Summa 3129 2421 1375 11680 1214 9431 3513 

kr/m' (25.000 m') 125 97 55 

(100.000 m') 117 12 94 35 

Ränta 11 15 

Summa kr/m' 125 97 55 117 23 94 50 

>̂ skift 
""̂  dagar 



Underlag för beräkning av fliskostnader våren 1990 / I / 
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Bilaga 3 

Kostnadsställe Flisproduktion Flislager 

Investering kkr 
Mark 348 73 
Byggnad 274 188 
Maskiner 5975 588 

Årsarbetstid 

Årskostnad kkr 
Mark (0,038) 13 3 
Byggnad (0,069) ' 19 13 
Maskiner (0,089) 532 52 
Löner 837 -
Drift 592 3 
Försäkring 27 1 
Truck 129 
Administration och 
produktionsledning 143 2 
Gemensamt 66 3 

Summa 2229 206 

kr/m' (79.000 m'f) 28 2:60 

Ränta - 0:25 

Summa kr/m'f 28 2:85 
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Bilaga 4 

Betalningsförmåga för 
bräder jämfört med ti is 



5k 

2500 

BETniNINGSFöRMRGn BRRDER KONTRA FL IS 
FURU T j o c k l e k 16 mm Bredd 75 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

2000 

1500 

000 

0 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

2500 

BETRLNINGSFöRMflGR BRRBER KONTRA FLIS 
FURU T j o c k l e k 16 mm Bredd 100 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

2000 

^ ^ V I 
^ ^ V I I 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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BETflLNINGSFöRMRGfl BRRDER KONTRA FL IS 
FURU T j o c k l e k 16 mm Bredd 150 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 

2500 Kr/m3sv 

2000 

-lOOO 
180 240 270 330 390 450 510 

R ^ V I I 

Längd 180 - 510 cm 
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2500 

BETflLNINGSFöRMRGn BRIRDER KONTRfl FL IS 
FURU T j o c k l e k 19 mm Bredd 75 mm 

F l i s p r i s 340 kr/mBf 
Kr/m3sv 

2000 

I 5 n n 

2500 

2000 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

BETflLNINGSFöRMRGn BRRDER KGNTRfl FL IS 
FURU T j o c k l e k 19 mm Bredd 100 mm 

Fl i s p r i s 340 kr/'m3f 
Kr/m3sv 

^ ^ V I I 

lOOG 

-500 

R ^ V I I 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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2500 

2000 

BETALNINGSFöRMnGA BRnDER KONTRA FL IS 
FURU T j o c k l e k 19 mm Bredd 150 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

^ ^ V I 

-1000 
180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

^ ^ V I I 

2500 

BETALNINGSFöRMnGA BRnDER KONTRA FLIS 
FURU T j o c k l e k 19 mm Bredd 200 mm 

F l i s p r i s 340 kr/'m3f 
Kr/m3sv 

2000 

1000 

-1000 

R ™ V I I 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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BETRLNINGSFÖRMRGR BRfRDER KGNTRfl F L I S 
FURU T j o c k l e k 25 mm Bredd 75 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 

2500 Kr/m3sv 

20GG 

1500 

1000 

-500 

180 240 270 330 390 450 

^ S V I I 

510 

2500 

2000 

1500 

Längd 180 - 510 cm 

BETRLNINGSFöRMRGn BRRDER KONTRR FL IS 
FURU T j o c k l e k 25 mm Bredd 100 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

&<™vi I 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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2500 

BETRLNINGSFöRMnGfl BRRDER KONTRR FL IS 
FURU T j o c k l e k 25 mm Bredd 150 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

2000 

lOOO 

-lOOO 

2500 

2000 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

BETnLNINGSFöRMRGn BRRDER KGNTRfl FLIS 
FURU T j o c k l e k 25 mm Bredd 200 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

-1000 

1500 

^ ^ V I 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 



60 
BETflLNINGSFöRMRGfl BR(=iDER KONTRA FL IS 
FURU T j o c k l e k 32 mm Bredd 100 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 

2500 

2000 

Kr/'m3sv 

^ ^ V I 

-1000 
180 240 270 330 390 450 510 

^ ^ V I I 

Längd 180 - 510 cm 

2500 

2000 

1500 

1000 

BETflLNINGSFöRMRGfl BRRDER KONTRA FL IS 
FURU T j o c k l e k 32 mm Bredd 150 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/'m3sv 

^ ^ v i -500 

-1000 

^ ^ V I I 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 



BETRLNINGSFÖRMRGR BRRDER KONTRR F L I S 
FURU T j o c k l e k 32 mm Bredd 200 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3^ 
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2500 Kr/m3sv 

2000 

1500 

^ ^ V I 

-1000 
180 240 270 330 390 450 510 

^ V I I 

Längd 180 - 510 cm 



62 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

O 

-500 

-1000 

BETALNINGSFöRMnGA BRnDER KONTRA FL IS 
GRAN T j o c k l e k 16 mm Bredd 75 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

O 

-500 

-1000 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

BETALNINGSFöRMnGA BRnDER KONTRA FLIS 
GRAN T j o c k l e k 16 mm Bredd 100 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

L 

^ ^ V I I 

^ ^ V I 

••OS 

B?TO3\ / I I 
^ ^ V I 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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BETBLNINGSFÖRMRGR BRRDER KONTRR F L I S 

GRRN T j o c k l e k 16 mm Bredd 150 mm 
F l i s p r i s 340 kr/m3f 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

O 

-500 

-1000 

Kr/m3sv 

^ ^ V I I 

V 

os 
180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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2500 

2000 

1500 

1000 

500 

O 

-500 

-1000 

BETRLNINGSFÖRMRGR BRRDER KONTRR F L I S 
GRRN T j o c k l e k 19 mm Bredd 75 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

O 

-500 

-1000 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

BETRLNINGSFÖRMRGR BRRDER KONTRR FL I S 
GRRN T j o c k l e k 19 mm Bredd 100 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

ttfc 

^ ^ V I I 

^ o s 

^ ^ V I 

V 

OS 
180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 



2500 

2000 

1500 

1000 

500 

O 

-500 

1000 

BETALNINGSFÖRMRGA BRRDER KONTRA F L I S 
GRAN T j o c k l e k 19 mm Bredd 150 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

65 

180 240 270 330 390 450 510 

^ S V I I 
^ ^ V I 

V 
OS 

Längd 180 - 510 cm 

BETALNINGSFÖRMRGA BRRDER KONTRA F L I S 
GRAN T j o c k l e k 19 mm Bredd 200 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

O 

-500 

1000 

Kr/m3sv 

B ? 9 ^ V I I 
^ ^ V I 

V 
os 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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2500 

2000 

1500 

lOOO 

500 

• 

-50Q 

-lOOO 

BETRLNINGSFöRMnGn BRRDER KONTRA FL IS 
GRRN Tjocklek 22 mm Bredd 75 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 

RW^VI I 

25GG 

2G00 

15GG 

1000 

500 

O 

-500 

-1000 

BETnLNINGSFöRMnGn BRRDER KONTRA FL IS 
GRAN Tjocklek 22 mm Bredd 100 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

v 
os 

180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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2500 

2000 

1500 

500 

• 

-500 

-lOOO 

BETniNINGSFöRMRGn BRRDER KONTRR FL IS 
GRRN Tjocklek 22 mm Bredd 150 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

180 240 270 330 390 

Längd 180 - 510 cm 

450 510 

E ^ V I I 

v 
os 

25GG 

2G00 

15GG 

lOOG 

5G0 

G 

-5GG 

-IGGG 

BETRLNINGSFÖRMRGR BRf=̂ DER KGNTRR FL I S 
GRRN Tjocklek 22 mm Bredd 2GG mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

^ ^ V I 

^ G S 
18G 24G 27G 33G 39G 45G 51G 

Längd 18G - 51G cm 
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2500 

2000 

1500 

lOOO 

500 

• 

-500 

-lOOO 

BETniNINGSFöRMRGn BRRDER KONTRA FL IS 
GRAN Tjocklek 32 mm Bredd IGG mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

^ 0 5 
180 240 270 330 390 450 510 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

O 

-500 

-1000 

Längd 180 - 510 cm 

BETnLNINGSFöRMROn BRnDER KONTRR FL IS 
GRAN Tjocklek 32 mm Bredd 150 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 

^ ^ V I I 

i ^ O S 
180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 



2500 

2000 

1500 

lOOO 

500 

• 

-500 

-lOOO 

BETRLNINGSFÖRMRGR BRRDER KONTRA F L I S 
GRRN Tjocklek 32 mm Bredd 200 mm 

F l i s p r i s 340 kr/m3f 
Kr/m3sv 
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180 240 270 330 390 450 510 

Längd 180 - 510 cm 
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