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Abstract
Report after study of automatic grading in final grading
stations and by the grading rule Nordic Wood and the
standard SS-EN 1611-1
The project has two clear objectives: firstly to investigate the ability of the grading
systems to optimize the value of production and, secondly, to investigate whether
different grading rules are advantageous in different situations. Both studies have been
carried out in cooperation with manufacturers and users of the systems.
A study to investigate the ability of modern grading systems to optimize the value of the
production in final grading stations has been performed. Pine and spruce, side boards
and centre boards, have been studied in 15 studies with 15 sawmills and 5 different
grading systems. One of the studies was a "method study" and is not included in the
summaries. Therefore, 14 studies in the summary include 8 pine and 6 spruce studies,
with both planks and boards, a total of 28 batches, with 100 to 200 timber pieces in
each. A total of 4063 timber pieces were included.
The sawmill's own grading rules and prices have been used.
The system's decisions have been compared with a manual decision, with the help of
caliper and measuring tape. Calculations of value and quality yield have been performed.
All manufacturers have at least one study with 99% or 100% value yield, the quality
yield’s "Equal" value of 93% or higher and "OK" value of 93% or higher. The median
value of all studies is 98% for the value yield and 89% and 91% respectively for the two
quality yield values.
A functioning system, well-maintained and updated, with dedicated staff, should be
able to achieve a 98% value and 95% quality yield.
A simulation of the outcome of grading with the grading rules Nordic Wood (the Gray
Book) and the SS-EN 1611-1 standard has been performed to see if there are any
differences in yield. The simulation shows that in the vast majority of cases, it is more
economically advantageous to use SS-EN 1611-1 than Nordic Wood. The rules are
similar but different. For example, larger knots are in some cases allowed in
SS-EN 1611-1 than in the corresponding grade in Nordic Wood.
Which grading rule the sawmill will use depends on which customers you have, what
requirements the customers have and the price for the products.
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Förord
Projektet har finansierats av de deltagande sågverken och leverantörerna samt STTF
för vilket varmt tackas. De deltagande sågverken och leverantörerna tackas också för
det intresse och engagemang, den uppslutning och hjälp som gjort att projektet kunnat
genomföras.
Den manuella facitbedömningen har utförts av Tomas Ivarsson och Niklas Eklund,
STTF, medan protokollföring, beräkningar och rapportskrivning utförts av Anders
Lycken, RISE.
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Sammanfattning
Projektet har två tydliga mål: dels att utreda sorteringssystemens förmåga att optimera
värdet av produktionen och dels utreda om olika regelverk är fördelaktiga i olika situationer. Båda delstudierna har genomförts i samarbete med tillverkare och användare av
systemen.
En studie för att utreda moderna sorteringssystems förmåga att värdeoptimera produktionen vid justerverkstillämpning har genomförts. Virke av både furu och gran i både
bräd- och plankdimensioner har studerats i 15 studier med virke från 15 sågverk och
med 5 olika sorteringssystem. En av studierna var ”metodstudie” och räknas inte med.
Därför ingår 14 studier i sammanräkningen, 8 furu och 6 gran, med både plankor och
bräder, totalt alltså 28 partier, med 100 till 200 virkesstycken i varje. Totalt ingick
4063 virkesstycken.
Sågverkens egna sorteringsregler och priser har använts.
Systemens bedömning har jämförts med ett manuellt facit, som har haft skjutmått och
måttband till hjälp. Beräkningar av värde- och kvalitetsutbyte har utförts.
Alla tillverkare har minst ett studieled med värdeutbyte på 99 eller 100 % och kvalitetsutbytets ”Lika”-värde på 93 % eller högre samt ”OK” -värde på 93 % eller högre.
Medianvärdet för alla studier ligger på 98 % för värdeutbytet och 89 % respektive 91 %
för de två kvalitetsutbytesvärdena.
Ett fungerande system, väl underhållet och uppdaterat, med engagerad personal, bör
klara ett värdeutbyte på 98 % och kvalitetsutbyten på 95 %.
En simulering av utfallet vid sortering med de olika regeluppsättningarna Nordiskt Trä
(Grå boken) och standarden SS-EN 1611-1 har genomförts för att se eventuell skillnad i
utbyte. Simuleringen visar att det i de allra flesta fall är mer ekonomiskt fördelaktigt att
använda SS-EN 1611-1 än Nordiskt Trä. Det beror på att reglerna är liknande men olika.
Exempelvis tillåts i vissa fall fler och större kvistar i SS-EN 1611-1 än i motsvarande sort
i Nordiskt Trä.
Vilket regelverk sågverken använder beror på vilka kunder man har, vilka krav kunderna ställer och vilket pris de är villiga att betala för produkten.
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1

Inledning och bakgrund

Projektet har initierats av STTF och RISE med anledning av diskussioner rörande skillnaderna mellan sorteringsregeln Nordiskt Trä (NT, Grå boken), standarden
SS-EN 1611-1 och sågverksspecifika regler. Vid de diskussionerna framkom önskemål
att i möjligaste mån utreda hur långt dagens automatiska optimerings- och sorteringssystem för justerverk kan uppfylla kraven som ställs i de olika sorteringsreglerna med
sina olika sätt att ange och mäta defekter/egenskaper samt om det blir olika ekonomiskt utfall vid användning av olika regeluppsättningar.
Systemen för sortering och optimering av sågad vara har utvecklats enormt under de
senaste åren. De flesta av de av människan detekterbara och klassificerbara egenskaper
och defekter anses nu kunna anges korrekt av de automatiska systemen. Vissa
defekter/egenskaper anses vara lättare att detektera med automatik än manuellt. Flera
sågverk står i begrepp att förnya sitt äldre system eller att övergå från manuell till
automatisk sortering i justerverket. Det beror inte minst på att många verk börjar tänka
mer på värdeoptimering än på den traditionella volymoptimeringen, men även på att
de automatiska systemens kapacitet är väsentligt mycket högre än den manuella. Verk
med flaskhals i justerverket kan därför öka kapaciteten avsevärt genom att installera
automatiskt sortering.
När automatiska sorteringssystem var tämligen nya genomfördes ett antal studier
rörande systemens förmåga att bedöma och sortera virke. De systemen var främst avsedda för råsortering, mycket beroende på att systemen inte hade förmågan att se alla
defekter nödvändiga för ett korrekt resultat vid slutsortering. Resultaten från den
studien presenterades då offentligt på temadagar och liknande. Resultaten från studien
visade att systemen i många fall hade god eller mycket god förmåga att sortera och
anrika produktionen råsorteringen. De missade dock för mycket för att vara lämpliga
för slutsortering.
Nu ökar intresset för systemen igen, och flera industrier har efterfrågat ett ”öppet test”
för att se om systemen motsvarar deras krav. Dessutom pågår diskussioner om vilken
av Nordiskt Trä eller standarden SS-EN 1611-1 som är lämpligast att anamma.
I detta skede begränsar vi oss till tvärgående system för justerverk, väl medvetna om att
det finns tvärgående system för råsortering och längsmatande system för hyvlerier,
kapautomater och annan vidareförädling. Dessa kan vara föremål för fortsatta studier
vid en senare tidpunkt.

2

Syfte

Ett syfte med projektet är att ge intresserade företag chansen att vara med vid planerade studier av systemens förmåga att sortera och optimera utfall under realistiska
förutsättningar, samt att ta del av resultaten.
Ett annat syfte är att utreda eventuella skillnader mellan regelverken, och klargöra vad
det betyder i praktiken för enskilt verk.
Ett tredje syfte är att ge systemleverantörerna möjligheten att visa upp sitt system för
intresserade och potentiella kunder under produktionsmässiga förhållanden.
© RISE Research Institutes of Sweden
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Ett fjärde syfte är att de verk som studien genomförs på får en god genomgång av sitt
system av leverantören, så att de kan vara säkra på att det fungerar så bra som det kan.
Eftersom det är fler komponenter i en investering än bara optimeringsresultatet från en
studie, som endast visar en ögonblicksbild, kan denna studie inte avgöra vilket system
som är bäst för en viss industri. Studien kan heller inte nödvändigtvis visa vilket av
regelverken som generellt är bäst, eftersom det även där är stor variation i råvara,
kundrelationer och traditioner.
Syftet är alltså inte att ställa de studerade systemen eller regelverken mot varandra i ett
tävlingsmoment.
Den bärande idén är att systemet skall göra rätt. Med rätt menas att systemet bedömer,
sorterar och justerar virket till högsta värdet givet definierade sorteringsregler och
priser på de olika kvaliteterna/sorterna/klasserna.

3

Mål

Efter studien skall de deltagande sågverken ha en bättre känsla för vad systemen klarar
och eventuellt inte klarar av att bedöma, samt vilket utbyte de kan förväntas få med ett
väl fungerande system och med de olika regelverken: sorteringsregeln Nordiskt Trä,
standarden SS-EN 1611-1 och sågverksspecifika regler.
De deltagande sågverken skall också ha fått en genomgång av hur deras nuvarande
sorteringsregel motsvarar den önskade sorteringen.
De deltagande leverantörerna skall efter studien ha en opartisk bedömning som visar
systemens förmåga, att använda i sin marknadsföring.
Det som mäts är systemens förmåga att optimera värdet och utfallet av den producerade varan. De regler som används är för utseendesortering, inte för hållfasthetssortering.
Målet är inte att svara på frågan om ett system är bättre än det andra, då det är många
andra faktorer än de undersökta, som avgör detta.
Målet med simulering av sortering enligt Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1 är att se om
det är skillnad i resultat vid sortering enligt de två regelverken.

4

Deltagare

4.1

Systemleverantörer

De systemleverantörer som medverkat är FinScan, RemaSawco, Lisker, Söderhamn
Eriksson/USNR och Microtec.
Systemen som studerats är av olika ålder. Det äldsta är installerat 2002, med uppdaterad mjuk- och hårdvara. De nyaste är ännu inte installerade i Norden. De leverantörerna vill gärna komma in på den nordiska marknaden och är därför intresserade av
att testa sitt system med nordiskt virke. Studierna hos dem genomfördes hos leverantören med Nordiskt Trä som regelsystem.
© RISE Research Institutes of Sweden
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De systemleverantörer som deltar i studien har också tillåtits medverka på den/de
andra leverantörernas studier, utan att ”rota” i systemets inre hård- och mjukvara.

4.2

Sågverk

Eftersom systemen kan vara lokalt anpassade både till träslag och till timmerfångstområdets defekter/virkesegenskaper har virke inte fraktats mellan verk, då det kan ge felaktigt resultat. Alltså har furupartierna studerats på verk som vanligen sågar furu, liksom granpartierna studerats på gransågverk, med timmer från det normala fångstområdet.
Deltagande sågverk har varit Bergkvist-Insjön, J G Andersson, Karl Hedin Karbenning,
Karl Segerström, Martinsons, Moelven Dalaträ, SCA, Setra Heby, Setra Färila, Setra
Malå, Setra Skinnskatteberg, Stenvalls Trä, Sveden Trä och Ture Johanssons Trävaru.
Deltagande sågverk har välkomnats på samtliga studier.

5

Genomförande av studien
jämförande manuell och
automatisk sortering

5.1

Träslag, dimensioner, antal

Både furu och gran har ingått i studien. Virke har inte fraktats mellan verken då de i
sådant fall skulle få en stor mängd hanteringsskador och smuts, utan det är virke från
verkets egen produktion som använts i samtliga fall.
Dimensionerna som studerats är både bräder och plank. Måtten har varit ca 25x150
respektive ca 50x150 mm2.
Virket har tagits ur den normala produktionen, för att få ett representativt material.
Antal plankor och bräder har varit mellan 100 och 200 i varje parti.
Den första studien utsågs till ”metodstudie”, för att utprova och förfina provmetodiken.
Därför är den inte medräknad i nedanstående sammanfattningar. Totalt ingår alltså 14
studier med vardera plankor och bräder, varav 8 på furu och 6 på gran, alltså tillsammans 28 partier.
Totalt ingår 4063 virkesstycken i studien, fördelade enligt nedan, se Tabell 1.
Tabell 1. Antal virkesstycken ingående i studien.
Antal virkesstycken

Furu

Gran

Totalt

Bräder

1243

812

2055

Plank

1199

809

2008

Totalt

2442

1621

4063
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Provvirket ser olika ut, med olika typer av egenskaper/defekter beroende på timmerfångstområde, maskinutrustning, torkprogram mm, vilket gör att bedömningen blir
situationsberoende. Virket har i olika mängd och utseende haft de ”normala” egenskaperna som finns, inkluderande, förutom de olika kvisttyperna, även röta, blånad,
kådlåpor, smuts och deformationer.

5.2

Sorteringsregler med prislistor

Sorteringsreglerna som använts vid jämförelse med manuellt facit har varit sågverksspecifika och avsedda för utseendesortering, inte hållfasthet då detta kräver ett helt
annat godkännandeförfarande.
De sågverksspecifika reglerna kan grunda sig på Nordiskt Trä eller SS-EN 1611-1, eller
vara helt företagsegna regler. Det väsentliga har varit att systemens regler funnits tillgängliga för kontroll och utvärdering av resultat.
Vid sorteringen har minst tre klasser/sorter/kvaliteter ingått, med rimliga prisskillnader mellan dem. Priserna behöver inte vara autentiska, men relationen mellan klasserna skall vara rimliga. Även flispris skall anges. Se Figur 1 till Figur 5 för exempel på
priser och prisrelationer.
Virket har inte kapats fysiskt, vilket är ett krav för att man skall kunna se om systemet
klassat och kapat rätt.

5.3

Genomförande vid praktisk sortering

Vid alla provningar har en representant för systemleverantören varit med för att kunna
ställa in alla parametrar, svara på frågor och verifiera att försöket går korrekt till.
Innan studien har:
• värdsågverket valt ut provvirket,
• systemleverantören kollat och eventuellt justerat systemet,
• systemleverantören kollat och säkerställt att alla virkesbitars defekter kan sparas så vi
kan simulera sortering med andra regler,
• sorteringsregler valts, med pris per kvalitet.
Studiedagen/-dagarna har följande gjorts:
• genomgång av förutsättningar med alla medverkande,
• genomgång av gällande sorteringsregler med priser,
• kontroll av virke, eventuellt byte till lämpligare,
• kontroll av system,
• avstängning av kapfunktionen,
• numrering av virket,
• körning av virket genom systemet,
• alla virkesstyckens defekter sparas för senare simulering,
• körning av allt virke till samma fack,
• transport av virket till varmt, torrt, tyst och ljust utrymme,
• utskrift på papper av systemets bedömning, virkesstycke för virkesstycke,
• samma data sparas på USB-sticka för distribution till projektledning,
© RISE Research Institutes of Sweden
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•
•
•

manuell genomgång av sorterings-/optimeringsutfallet med verkets
översorterare/kvalitetsansvarige,
mätning och jämförelse med systemet av några defekter/egenskaper,
löpande protokollföring av bedömningarna.

För att manuellt facitbedöma bitarna lades de upp på bockar eller annat för att möjliggöra bekväm bedömning. Den manuella sorteraren avgav sin bedömning innan automatens bedömning nämns, detta för att undvika att påverkas av systemets bedömning.
Därefter kunde den manuella bedömaren ändra sig, om han så önskat. Besluten
protokollfördes löpande, med avseende på längd och kvalitet/sort/klass.

5.4

Facit

Som facit betraktas den manuella sorteraren, efter samråd med övriga deltagare. Måttsticka och skjutmått har använts för att mäta defekter/egenskaper på virket. Konsensus
har eftersträvats i bedömningen, men har inte alltid nåtts. Då har verkets kvalitetsansvarige haft utslagsröst.
Det är den utskrivna (i systemet inskrivna) regeln som gäller, eftersom det är den som
systemet har att rätta sig efter.
Allt som den manuella bedömaren kan se har räknats med, eftersom det är slutsortering det gäller, och kunden får allt som skickas med i paketet.
Eftersom det finns subjektivitet i bedömningen uppstår gränsfall. Gränsfallen har omväxlande räknats till systemets för- och nackdel, även det med konsensus av deltagarna.

5.5

Beräkningar

Vid utvärdering av automatens optimeringsförmåga jämförs totalvärdet för partiets
framräknade automatbedömda värde med facit. Flispriset för bortkapade delar samt
vrakade bitar har också medräknats. Värdet har beräknats för alla bitar, bit för bit, efter
hur de bedömts i de olika optimeringarna, automat och facit. Bitar som förkommit
(exempelvis vrakats i trimmern) och därför inte värderats i alla led har inte tagits med i
beräkningarna.
Värdeutbytet kan inte bli högre än 100 %.
För beräkning av värdeutbytet har följande formler använts

vb = v F − v A − v F
där
vb = bitens beräknade värde
vA = bitens automatbedömda värde
vF = bitens facitbedömda värde

© RISE Research Institutes of Sweden
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Beräkning av ett virkesstyckes beräknade, ”verkliga” värde, vb, enligt formeln ovan
innebär:
-

Ett virkesstycke som bedömts vara av samma kvalitet och längd som det optimala
virkesstycket (facit) åsätts detta värde.

-

Ett virkesstycke som bedömts vara av en lägre kvalitet och/eller vara kortare än
det optimala virkesstycket åsätts detta lägre värdet.
(En verklig O/S-planka värd 40 kr som bedöms vara V värd 30 kr ges värdet
vb = 30 kr. Värdeutbytet blir för denna planka 75 %, [30/40=75%])

-

Ett virkesstycke som bedömts vara av en högre kvalitet och/eller ha större längd
än det optimala virkesstycket åsätts det optimala värdet minus skillnaden mellan
det angivna värdet och det optimala värdet.
(En verklig V-planka värd 30 kr som bedöms vara O/S värd 40 kr ges
värdet vb = 20 kr [30-|40-30|=20]. Värdeutbytet blir för denna planka 67 %,
[20/30=67 %].

-

Negativa värden sätts =0.

Värdeutbytet för partiet beräknas som

Värdeutbyt et =

∑ Beräknat värde, v b
∑ Facitbedömt värde, v F

Dessutom används begreppen övervärde och undervärde.
Mätetalen för övervärde och undervärde (förlustvärde), berättar om spridningen och
åt vilket håll systemet värderar virkesstycken jämfört med facit. Övervärdet för partiet
anger hur mycket de övervärderade virkesstyckenas övervärde är i förhållande till det
totala partivärdet. Undervärdet, förlustvärdet, för partiet anger motsvarande för de
undervärderade virkesstyckena.
Kvalitetsutbytet kan beräknas på två sätt: dels som andel bitar i korrekt kvalitet med
samma längd som facit i förhållande till alla bitar. Det kallas för ”Andel Lika”. Kvalitetsutbytet kan också beräknas som att även bitar med korrekt klass som är kortare än facit
räknas som godkända, det kallas ”Andel OK”.
Kvalitetsu tbyte =

Antal korrekt bedömda virkesstyc ken
Totalt antal virkesstyc ken

Nödvändigheten att ha både värde- och kvalitetsutbyte som parametrar kan exemplifieras med nedanstående:
En planka som automatbedömts till O/S 2,40 m med värde 30 kr har
facitbedömts till O/S 4,80 m värd 60 kr. Kvalitetsutbytet blir 100 % i ”OK”
och 0 % i ”Lika”, medan värdeutbytet blir 50 %.
En bräda som har automatbedömts till V, 3,90 m, med värde 7,50 har facitbedömts till VII, 5,10 m, med värde 7,50. 3,90 brädan var dock inte V.
Värdet för de båda bedömningarna var lika och värdeutbytet blev således
100 % för den brädan medan båda kvalitetsutbytena blir 0.

© RISE Research Institutes of Sweden
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6

Studien jämförande manuell och
automatisk sortering

6.1

Prisrelationer

Priserna som använts vid studierna har varierat mycket mellan de deltagande verken.
Det väsentliga för att få ett önskat sorteringsresultat är inte de absoluta prisnivåerna,
utan relationen mellan dem. I Figur 1 och Figur 2 ses som exempel de priser som
använts i studien, för furubräder och granplankor.
För furubräderna, se Figur 1, kan man exempelvis se att de olika verken värderar den
högsta klassen till mellan 2000 och 4000 SEK/m3. Den klassen betyder i något fall 3sidigt kvistren och i annat fall motsvarande O/S, vilka har olika pris på marknaden.
Detsamma gäller för övriga priser och relationer. De priser som anges i Figur 1 och
Figur 2 som kvalitet 1, 2 3, 4, 5 och 6 är alltså sågverkets priser från den högsta kvaliteten till den lägsta. Alla verk har inte 6 klasser, men 1 är högsta kvalitet och 6 lägsta.

Figur 1. I diagrammet ses de priser som använts för furubräder för de olika sorterna på olika
sågverk. Varje punkt i dagrammet är ett verks pris. Medianvärdet är inritat som en linje.

Priserna som är satta på granplankornas högsta kvalitet är ännu mer spridda, se Figur
2. De varierar från 500 till 2000 SEK/m3.

© RISE Research Institutes of Sweden
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Figur 2. I diagrammet ses de priser som använts för granplankor för de olika sorterna på olika
sågverk. Varje punkt i dagrammet är ett verks pris. Medianvärdet är inritat som en linje.

Även prisrelationen mellan de olika sorterna/klasserna varierar mellan de olika
sågverken. I Figur 3 och Figur 4 ses prisrelationen mellan de olika klasserna.

Figur 3. I diagrammet ses prisrelationerna mellan de olika klasserna för furubräder. Grupp 1-2
representerar relationen mellan den högsta (1) och näst högsta (2) klassen osv. Varje punkt i
dagrammet är ett verks pris. Medianvärdet är inritat som en linje.
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Figur 4. I diagrammet ses prisrelationerna mellan de olika klasserna för granplankor. Grupp 1-2
representerar relationen mellan den högsta (1) och näst högsta (2) klassen osv. Varje punkt i
dagrammet är ett verks pris. Medianvärdet är inritat som en linje.

I Figur 5 ses prisrelationernas medianvärden för varje dimension, träslag och kvalitetsklassrelation. Man kan se att medianvärdet för prisskillnaden mellan den högsta och
näst högsta kvalitetsklassen är drygt 80 % för både bräder och plank i både furu och
gran. Övriga relationer skiljer sig mer.

Figur 5. Diagrammet visar alla medianvärden för prisrelationerna. Varje punkt representerar en
dimension, träslag och relation mellan kvalitetsklasserna.
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6.2

Redovisning efter varje studie

Efter varje studie har aktuellt sågverk och leverantör fått resultatet redovisat. Ett fiktivt
exempel på hur det kan se ut visas i Tabell 2 och Tabell 3 samt Figur 6 till och med
Figur 9.
I Tabell 2 visas ingående längd, kapad längd, kvalitet och pris för varje virkesstycke,
både för den manuella facitbedömningen och för systemets bedömning. Där ses också
eventuella skillnader i längd, kvalitet och värde. Tabeller och diagram visas som
illustration över vad deltagarna erhållit efter studien.
Tabell 2. Exempel på beräkning som gjordes efter varje studie..

I Tabell 3 visas exempel på en sammanfattning av vad som orsakat felklassning av
plankan/brädan.
Tabell 3. Exempel på orsaker till felklassning.

I Figur 6 ses andelen virkesstycken som klassats till en viss kvalitet av facit och av
systemet. Man kan då se om maskinen över- eller underklassar bitarna.
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Figur 6. Diagrammet visar andelen plankor som bedömts till de olika klasserna av automaten och
av facit i en fiktiv studie.

I Figur 7 ses värde- och kvalitetsutbytena. Där är stapeln ”Samma kval, samma längd”
det som kallas ”Lika”, stapeln ”Samma kval, samma länd el kortare” kallas ”OK” medan
”Samma kval alla längder” inte används annat än i detta diagram. Den sista stapeln
motsvarar summan av diagonalen i Figur 8.

Figur 7. Diagrammet visar värde- och kvalitetsutbytena, som beräknats enligt kapitel 5.5, för en
fiktiv studie.
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I Figur 8 kan man se lite noggrannare hur systemet klassat bitarna i förhållande till
facit. Man kan där se hur många som ligger rätt, samt hur de felklassade bitarna
bedömts. Man kan alltså se från vilken klass de felklassade bitarna kommer. De som
ligger på diagonalen är korrekt klassade. De som ligger ”över” diagonalen har systemet
klassat bättre än de är, och de som ligger ”under” diagonalen har systemet klassat
sämre än de är. Observera att diagrammet inte visar om de automatbedömda bitarna
har korrekt längd, utan det visar bara till vilken kvalitet biten bedömts.

Figur 8. Diagrammet visar hur automaten och facit bedömt varje bit för en fiktiv studie. Man kan
se hur många plankor som bedömts korrekt i varje klass samt i vilken klass de lagts om de
sorterats fel.

I Figur 9 sammanfattas studien, där man kan se hur många plankor som bedömts lika
av systemet och facit och hur många som är ”OK”, dvs godkända men inte optimala.
Man kan också se andelen bitar med över- och undervärde, andel för långa eller för
korta, samt om de bedömts till för hög eller för låg klass.
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Figur 9. I diagrammet kan man se om hur många plankor som bedömts helt lika, olika eller OK, i en
fiktiv studie, samt om de felklassade plankorna bedömts till för hög eller låg klass om de kapats för
mycket eller för lite.

6.3

Resultat från studien jämförande manuell och
automatisk sortering.

Först måste sägas: Det går inte att få en helt rättvis utvärdering.
Det är många parametrar som påverkar skanningen och sorteringsresultatet. Några
parametrar som observerats är (utan inbördes rangordning):
-

råvarans utseende, såsom träslag, sågyta, defekter, urslag och smuts
mekanikens förmåga att transportera virket
operatörens förmåga, engagemang samt tid och tillåtelse att pröva olika inställningar
sorteringsreglernas utformning, antal sorter/klasser, prislista
systemets förmåga att skilja mellan olika defekter/egenskaper
systemets användarvänlighet

I tabellen nedan, Tabell 4, sammanfattas resultaten från studierna. För att se spridning
samt min- och maxvärden hänvisas till diagrammen i Figur 10 till och med Figur 16.
För definition av Värde- och kvalitetsutbyte, se kapitel 5.5.
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Tabell 4. Tabellen visar medianvärden för värde- och kvalitetsutbytena.
Träslag

Dimension

Alla

Furu

Gran

Värdeutbyte, %

Andel ”Lika”, %

Andel ”OK”, %

Alla

98,0

88,5

91,0

Bräder

98,0

92,5

94,0

Plank

97,5

87,0

89,0

Alla

98,0

91,0

93,0

Bräder

98,0

93,5

94,5

Plank

97,5

87,0

88,0

Alla

97,5

86,5

89,0

Bräder

97,5

86,5

88,0

Plank

97,0

88,0

91,5

Lättast tycks det vara att sortera furubräder och svårast granbräder.
I Figur 10 ses värde- och kvalitetsutbytena från samtliga ingående studier. Man kan se
att värdeutbytet ligger högt (95-100 %), blå romber, i samtliga fall med ett medianvärde
på 98 %, blå linje, men att kvalitetsutbytena varierar kraftigt (73-98 %), röda kvadrater
och gröna trianglar, med medianvärden på 88 % för ”Lika”, röd linje, och 91 % för
”OK”, grön linje.

Figur 10. Diagrammet visar värde- och kvalitetsutbytet för alla studier. Varje parti ligger på xaxeln. Varje punkt visar ett partis värde- eller kvalitetsutbyte. Linjerna visar medianvärdena.

I Figur 11 visas värde- och kvalitetsutbytena från furustudierna. Värdeutbytet ligger
mellan 95 och 99 % med ett medianvärde på 98 %. Kvalitetsutbytenas medianvärden
ligger på 91 % för ”Lika” och 93 % för ”OK”.
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Figur 11. Diagrammet visar värde- och kvalitetsutbytet för alla furustudier. Varje parti ligger på xaxeln. Varje punkt visar ett partis värde- eller kvalitetsutbyte. Linjerna visar medianvärdena.

Ett av furuverken i Figur 11 med lägst värde på kvalitetsutbytet hade mycket problem
med kåda som droppat i torken och givit många felklassningar på kådfläckar.
I Figur 12 visas värde- och kvalitetsutbytena från granstudierna. Värdeutbytet ligger
mellan 96 och 100 % fall med ett medianvärde på 98 %. Kvalitetsutbytenas medianvärden ligger på 87 % för ”Lika” och 89 % för ”OK”.

Figur 12. Diagrammet visar värde- och kvalitetsutbytet för alla granstudier. Varje parti ligger på xaxeln. Varje punkt visar ett partis värde- eller kvalitetsutbyte. Linjerna visar medianvärdena.
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Granpartiet i Figur 12 med lägst kvalitetsutbyte kommer från ett verk som vanligen slår
ihop den dimensionens O/S och V, men där vi i detta fall separerade dem med regler
som inte används i praktiken. Vid normal sortering slås klasserna alltså ihop till en,
med ett utbyte på 98 % i klassen. Då det inte var särskilt ”spännande” beslöts att separera klasserna i en simulerad sortering, med visat resultat.
I Figur 13 visas värde- och kvalitetsutbytena från alla bräder. Värdeutbytet ligger
mellan 95 och 100 % med ett medianvärde på 98 %. Kvalitetsutbytenas medianvärden
ligger på 93 % för ”Lika” och 94 % för ”OK”.

Figur 13. Diagrammet visar värde- och kvalitetsutbytet för alla brädstudier. Varje parti ligger på xaxeln. Varje punkt visar ett partis värde- eller kvalitetsutbyte. Linjerna visar medianvärdena.

I Figur 14 visas värde- och kvalitetsutbytena från alla plankor. Värdeutbytet ligger
mellan 95 och 100 % med ett medianvärde på 98 %. Kvalitetsutbytenas medianvärden
ligger på 87 % för ”Lika” och 89 % för ”OK”.
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Figur 14. Diagrammet visar värde- och kvalitetsutbytet för alla plankstudier. Varje parti ligger på
x-axeln. Varje punkt visar ett partis värde- eller kvalitetsutbyte. Linjerna visar medianvärdena.

För uppdelning i bräder och plank för furu och gran, se Figur 15 och Figur 16.

Figur 15. Diagrammen visar värde- och kvalitetsutbytena för furubräder och -plank. Varje parti
ligger på x-axeln. Varje punkt visar ett partis värde- eller kvalitetsutbyte.

Figur 16. Diagrammen visar värde- och kvalitetsutbytena för granbräder och -plank. Varje parti
ligger på x-axeln. Varje punkt visar ett partis värde- eller kvalitetsutbyte.
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Alla tillverkare har minst ett parti med värdeutbyte på 99 eller 100 %, minst ett parti
med kvalitetsutbytets ”Lika”-värde på 93 % eller högre samt minst ett parti med ”OK”värde på 93 % eller högre. Medianvärdena ligger på 98 %, 89 % respektive 91 %.

6.4

Felklassande defekter/egenskaper

En analys av vad som orsakade flest felklassningar har gjorts. Den visar, föga överraskande, att kvistarna är den största orsaken till fel bedömning av systemen. Det beror på
att kvistar är den sortbestämmande egenskap som förkommer absolut vanligast. Det
svåraste för systemen var att bestämma vilken typ kvisten var, alltså om kvisten var
frisk, torr, rötad, barkringad osv. Det orsakade ofta även diskussion bland sorteringspersonalen under studien, så det är uppenbart att det inte är enkelt. Storleken på
kvisten var det oftast inget större problem för systemen att beräkna.
I Tabell 5, Figur 17 och Figur 18 ses vilka egenskaper/defekter som orsakade flest felklassningar. Man kan se att kvistar var svårast i samtliga fall. Vankant på bräder var
också svårt, liksom sprickor på granbräder. På granplank var röta mm svårt, medan
felklassningar av furuvirket i hög grad orsakades av kåda, både som kådlåpa, kådflytningar kring kvistar och kåddropp från plankor som ligger över i torken. Notera att det
är olika färgskala i diagrammen i Figur 17 och Figur 18.
Tabell 5. Tabellen visar felklassande defekter/egenskaper i de olika dimensionerna och träslagen.
Blånad,
röta,
Profil,
Bark- mögel,
Mek
dim,
ToppVanAnnat drag missfärg Kvist Kåda skada deform Smuts Spricka brott Urslag kant
Furu

2%

5%

Bräder

0%

Plank

2%

Gran
Bräder
Plank
Totalsumma

3%

53 % 12 %

1%

1%

8%

2%

3%

49 %

7%

1%

1%

6%

3%

55 % 15 %

1%

1%

1%

0%

16 %

32 %

5%

2%

0%

0%

12 %

29 %

1%

6%

2%

0%

18 %

34 %

9%

4%

1%

3%

8%

44 %

9%

3%

2%
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6%

6%

1%

0%

9%

13 %

1%

0%

0%

23%

5%

9%

1%

0%

2%

3%

16 %

2%

1%

18 %

1%

5%

20 %

4%

1%

21 %

3%

2%

12 %

0%

1%

16 %

6%

10 %

1%

0%

13 %
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Figur 17. Diagrammet visar felklassande defekter/egenskaper för furubräder och –plank.

Figur 18. Diagrammet visar felklassande defekter/egenskaper för granbräder och –plank
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7

Genomförande av simulerade
sorteringar med regelverken
Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1

Simulerade sorteringar har utförts på data som samlats in vid de praktiska övningarna
för att jämföra värdeutbytet mellan Nordiskt Trä och SS-EN1611-1. Data innehåller de
defekter/egenskaper som systemet angivit, dess typ, storlek och position mm. Dessa
sorteringar kontrolleras inte mot facit. Eftersom virkesstyckenas sortering inte jämförts
med facit kan dessa regler innehålla små fel, som inte upptäcks utan noggrann kontroll.
Priserna vid simuleringen är att betrakta som rimliga, om än inte exakta, se Tabell 6.
För att kunna simulera de olika regelverken skall både Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1,
4-sidigt, kunna läggas in i systemet för de aktuella dimensionerna, med priser, även om
företagsspecifika regler används för utbytesstudien.
Nordiskt Träs O/S skall i SS-EN 1611-1 motvaras av G4-1, Nordiskt Träs V-sort skall
motsvaras av G4-2 i SS-EN 1611-1 och VI skall motsvaras av G4-3.
Tabell 6. Prislista för simulering av sortering med Nordiskt Trä och SS-EN1611-1.

Furu

Gran

8

OS, G4-1

V, G4-2

VI, G4-3

VII, G4-4

Bräder

3200

2000

1300

800

Plank

2500

1700

1300

800

Bräder

1800

1400

1000

500

Plank

1800

1400

1000

500

Resultat från simulering av
sorteringar med regelverken
Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1

En simulering av värdeutfallet vid sortering enligt Nordiskt Trä (Grå boken) och
SS-EN 1611-1 har utförts. Samma 18 partier, 10 gran och 8 furu, 9 bräder och 9 plank,
är sorterade med de båda regelverken inlagda. Prislistan är enligt Tabell 6. Priserna är
realistiska och rimliga men inte autentiska. Det beror till stor del på att inget sågverk
varken sorterar strikt efter Nordiskt Trä eller strikt efter SS-EN 1611-1. Därför har
fiktiva värden använts. I ett verkligt fall skulle troligen priserna skilja sig åt mellan de
jämförbara klasserna, då de är liknande men olika på vissa punkter. Då alla priser i
realiteten är styrda av förhandling mellan säljare och köpare, och detta är ett fiktivt
exempel används dessa fiktiva priser.
I detta simulerade fall har ingen kontroll gjorts om systemen gör rätt eller fel, utan
simuleringen har genomförts på sparat defekt-/egenskapsdata från de ovan beskrivna
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jämförande studierna. Det är inga nytillkomna egenskaper eller defekter som ingår i
SS-EN 1611-1 jämfört med Nordiskt Trä.
I simuleringen har alltså de 18 partierna sorterats 2 gånger med inlagda regler och inlagda priser enligt Tabell 6, en gång med Nordiskt Trä och en gång med SS-EN 1611-1.
Partiets värde vid sortering enligt Nordiskt Trä har sedan dividerats med partiets värde
vid sortering enligt SS-EN 1611-1. Resultatet för varje parti ses i Figur 19.
I Figur 19 ses värderelationen vid sortering med Nordiskt Trä och med standarden
SS-EN 1611-1. I diagrammet i Figur 19 innebär ett diagramvärde över 100 % att
Nordiskt Trä gav högre ekonomiskt värde, ett diagramvärde under 100 % innebär att
SS-EN1611-1 var mer förmånlig. Värdena som visas är alltså partiets värde sorterat
enligt Nordiskt Trä dividerat med partiets värde sorterat enligt SS-EN1611-1.

Figur 19. I diagrammet ses förhållandet mellan värdena olika partier får när de sorterats enligt
antingen Nordiskt Trä eller SS-EN 1611-1. Staplarna visar varje partis värde sorterat enligt
Nordiskt Trä dividerat med samma partis värde sorterat enligt SS-EN1611-1. Ett stapelvärde över
100 % innebär att Nordiskt Trä gav ett högre värde, ett diagramvärde under 100 % innebär att SSEN 1611-1 var mer förmånlig.

I figuren ses att endast två partier, båda bestående av granplankor, ligger över 100 %. I
dessa två har alltså Nordiskt Trä varit mer förmånlig än SS-EN 1611-1. I samtliga övriga
har SS-EN 1611-1 varit mer förmånlig.
Skälet till olikheterna är att de olika regelsystemen Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1, liksom de sågverksspecifika reglerna, har olika nivåer på tillåtna defekter/egenskaper i de
olika klasserna. I vissa fall definieras och mäts även egenskaperna lite olika. Vissa defekter/egenskaper som anses väsentliga i den ena regeln mäts inte alls i den andra,
exempelvis blad- och hornkvist på märgsidan samt genomgående kluven kantkvist.
Dessa mäts i Nordiskt Trä men inte i SS-EN 1611-1, om kvisten inte är rötad eller
urfallen. Däremot räknas antalet, och de är tillåtna i olika antal i de olika regelverken.
Vidare är märgsidan tillåten att vara en klass sämre i Nordiskt Trä, medan valfri
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flatsida får vara en klass sämre i SS-EN 1611-1. Kompensationsregeln för kvistar
fungerar olika, medan den inte finns alls för barkdrag och kådlåpor i SS-EN 1611-1.
I Figur 20 till och med Figur 28 ses exempel på vilka kviststorlekar som är tillåtna i
olika klasser i de olika regelverken. Då O/S i Nordiskt Trä skall motsvaras av G4-1 i
SS-EN 1611-1 samt V motsvaras av G4-2 visas exempel därifrån för flatsideskvistar, se
Figur 20 till och med Figur 24, och för kantsideskvistar, se Figur 25 till och med Figur
28.
I Nordiskt Trä är tillåten kviststorlek bestämd av intervall på virkesstyckets bredd och
tjocklek, medan det i SS-EN 1611-1 är ett linjärt förhållande till bredd respektive tjocklek. På flatsidan gäller 10 % av bredden + ett tabellvärde, se exempel i Figur 20 till och
med Figur 23. På kanten gäller att kvisten får vara maximalt en %-andel av tjockleken,
men maximalt motsvarande storlek som på flatsidan.
I diagrammet i Figur 20 ses att största tillåtna friskkviststorlek på flatsidan i bräddimensioner med tjocklek upp till 38 mm är mindre för Nordiskt Trä än för SS-EN
1611-1 för O/S och G4-1, medan plankdimensioner 63 mm och över tillåter större
kvistar i Nordiskt Trä än i SS-EN 1611-1. Det gäller även för Nordiskt Träs V gentemot
G4-2 i SS-EN 1611-1, se Figur 21.
Motsvarande gäller för torra flatsideskvistar, Figur 22 och Figur 23. Tillåten flatkviststorlek för 50 mm plank ligger i samma nivå, men inte alltid lika, för de två regelverken.

Figur 20. Diagrammet visar tillåten maximal storlek för frisk kvist på flatsidan i Nordiskt Trä O/S
och SS-EN 1611-1 G4-1 för olika virkesbredder och -tjocklekar.
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Figur 21. Diagrammet visar tillåten maximal storlek för frisk kvist på flatsidan i Nordiskt Trä V och
SS EN 1611-1 G4-2 för olika virkesbredder och -tjocklekar.

Figur 22. Diagrammet visar maximalt tillåten storlek för torr kvist på flatsidan i Nordiskt Trä O/S
och SS-EN 1611-1 G4-1 för olika virkesbredder och -tjocklekar.
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Figur 23. Diagrammet visar tillåten maximalstorlek för torr kvist på flatsidan i Nordiskt Trä V och
SS-EN 1611-1 G4-2 för olika virkesbredder och -tjocklekar.

I Figur 24 visas på ett annat sätt än i Figur 20 och Figur 21 största tillåtna friska
flatsideskvist för vissa dimensioner i Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1. Man kan se även
här att SS-EN 1611-1 tillåter större kvistar för klenare dimensioner än Nordiskt Trä,
medan Nordiskt Trä är mer tillåtande på den grövsta plankdimensionen i exemplet.

Figur 24. Diagrammet visar största tillåtna friska kvist på flatsidan för vissa dimensioner i
Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1.
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För kantkvistar är förhållandena lite annorlunda jämfört med flatkvistarna. I princip är
tillåten maximal kantkviststorlek i SS-EN 1611-1 en andel av tjockleken, men inte större
än motsvarande på flatsidan. I standarden står att ”Kviststorlek på kantsida får inte
vara större än motsvarande tillåten maximal kviststorlek på flatsida”.
För exempel på tillåten maximal storlek för frisk och torr kvist i de olika klasserna för
olika dimensioner, se Figur 25 till och med Figur 28 samt Tabell 7.

Figur 25. Diagrammet visar tillåten maximal storlek för frisk kvist på kantsidan på 32 mm tjockt
virke i Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1 för olika virkesbredder.

Figur 26. Diagrammet visar tillåten maximal storlek för torr kvist på kantsidan på 38 mm tjockt
virke i Nordiskt Trä och SS EN 1611 1 för olika virkesbredder.
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Figur 27. Diagrammet visar tillåten maximal storlek för frisk kvist på kantsidan på 50 mm tjockt
virke i Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1 för olika virkesbredder.

Figur 28. Diagrammet visar tillåten maximal storlek för torr kvist på kantsidan på 63 mm tjockt
virke i Nordiskt Trä och SS EN 1611 1 för olika virkesbredder.

I de flesta dimensionerna tillåter SS-EN 1611-1 större kvistar än Nordiskt Trä på kantsidan, trots begränsningsregeln, se Figur 25 till och med Figur 28 samt Tabell 7. I
tabellen visas maximalt tillåten kantkviststorlek i Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1 för de
två högsta kvaliteterna O/S och V å ena sidan och G4-1 och G4-2 å andra sidan. Den
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maximalt tillåtna största storleken av de två regelverken är markerad grön, den mindre
är markerad röd och vid lika storlek är markeringen blå.
För kantsideskvistarna är förhållandet liknande. SS-EN 1611-1 tillåter större kvistar på
kanten, både friska och torra, för både G4-1 gentemot O/S och G4-2 gentemot V, med
vissa undantag. För tunna bräddimensioner är tillåten kantkviststorlek tämligen lika i
de båda regelverken. För tjocka och smala dimensioner, exempelvis 63 x 75 till 63 x 125
mm2 är Nordiskt Trä mer tillåtande, se Tabell 7.
Tabell 7. I tabellen visas maximalt tillåten storlek på kantsideskvistar i Nordiskt Trä och SS-EN
1611-1 för de två högsta kvaliteterna. Den maximalt tillåtna största storleken av de två regelverken är markerad grön, den mindre markerad röd och lika storlek är blå. Begränsningsregeln att
kantsideskvistar inte får vara större än motsvarande flatsideskvistar är betraktad i tabellen.

Maximal storlek på
kantsideskvistar

Frisk kvist

Torr kvist

Frisk kvist

Torr kvist

Tjocklek

Bredd

NT
O/S

1611-1
G4-1

NT
O/S

1611-1
G4-1

NT
V

1611-1
G4-2

NT
V

1611-1
G4-2

22

75

20

20

14

15

22

22

15

17

22

100

20

20

14

15

22

22

15

17

22

125

20

20

14

15

22

22

15

17

22

150

20

20

14

15

22

22

15

17

22

200

20

20

14

15

22

22

15

17

32

75

25

28

18

18

30

32

21

24

32

100

25

29

18

20

30

32

21

24

32

125

25

29

18

21

30

32

21

24

32

150

25

29

18

21

30

32

21

24

32

200

25

29

18

21

30

32

21

24

38

75

25

28

18

18

30

38

21

28

38

100

25

30

18

20

30

38

21

29

38

125

25

33

18

23

30

38

21

29

38

150

25

34

18

25

30

38

21

29

38

200

25

34

18

25

30

38

21

29

50

75

30

28

21

18

40

43

28

28

50

100

30

30

21

20

40

45

28

30

50

125

30

33

21

23

40

48

28

33

50

150

30

35

21

25

40

50

28

35

50

200

30

40

21

30

40

50

28

38

63

75

35

28

25

18

50

43

35

28

63

100

35

30

25

20

50

45

35

30

63

125

35

33

25

23

50

48

35

33

63

150

35

35

25

25

50

50

35

35

63

200

35

40

25

30

50

55

35

40

De tillåtna kviststorlekarna i Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1 som visats ovan får tjäna
som exempel på att det är både skillnader och likheter mellan reglerna. Vissa övriga
defekters/egenskapers tillåtna storlekar visar också skillnader medan andra är helt lika
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eller väldigt nära. Jämförelsen visar att det inte går att helt likställa reglerna. Användare av regelverken, såväl säljare som köpare, måste vara medvetna om att det är både
skillnader och likheter, men också veta vilken kvalitet man säljer respektive köper.
Simuleringen, som genomförts med lika pris för liknande sorter, blir inte helt rättvisande, eftersom det är rimliga, men inte korrekta priser. Det går inte att göra en helt
korrekt jämförelse utan att ha aktuella priser för alla kvaliteter i båda regelverken,
vilket inte gick att få i detta fall, då inget deltagande verk använder strikt Nordiskt Trä
eller strikt SS-EN 1611-1. Alla verk i studien använder egna, företagsspecifika priser och
regler.
Ytterligare exempel på likheter och olikheter mellan reglerna finns, men nämns inte
här.
Andra provsorteringar (opublicerade) visar att det i huvudsak blir likvärdiga utbyten då
samma partier sorteras med först den ena regeln och sedan den andra.
Som exempel och som utgångspunkt för vidare diskussion kan simuleringen dock
fungera bra.
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9

Diskussion och slutsats

9.1

Jämförelsen mellan manuell och automatisk
sortering.

Ingen vann!
Det berodde mest på att det inte var någon tävling mellan de automatiska sorteringssystemen. Men också beroende på att systemen var olika bra på olika träslag och
dimension. Alla tillverkare har minst ett studieled med värdeutbyte på 99 eller 100 %,
kvalitetsutbytets ”Lika”-värde på 93 % eller högre samt ”OK”-värde på 93 % eller högre.
Medianvärdena ligger på 98 %, 89 % respektive 91 %.
Man kan också säga att alla vann!
Då alla tillverkare hade minst ett parti med högt eller mycket högt värde på både värdeoch kvalitetsutbyte bör det vara möjligt för alla att uthålligt nå minst dessa nivåer i
medelvärde över tid. Naturligtvis finns det partier som är svårare än andra, men det
finns också de som är lättare. De höga nivåerna kräver troligen ett större engagemang
än i dagsläget från några av användarna, liksom från leverantörerna, för att nå nivåerna
över hela produktsortimentet. Men när man blir medveten om vilka kostnader en
felinställning kan medföra bör det vara ett lätt val.
De deltagande sågverken fick en bra möjlighet att gå igenom sina regler i lugnt tempo
och diskutera med leverantören hur systemet skall ställas in för att prestera så bra som
möjligt. Det var flera fall där reglerna var ställda onödigt hårt eller onödigt löst, jämfört
med vad verket ville, så att utfallet inte blev riktigt som önskat. Det upptäcktes också
att vissa defekter/egenskaper inte tolkades och bedömdes på ett önskat sätt, vilket
innebar att klassningen blev fel.
I vissa fall upptäcktes att prisrelationen mellan klasserna var i olag, vilket medförde att
utfallet inte blev riktigt det önskade. En liten prisskillnad mellan klasserna premierar
långa bitar av den lägre klassen, medan en stor prisskillnad premierar avkap till en
högre klass.
På flera ställen upptäcktes att ”spökdefekter” uppträdde i form av smuts, kedjeolja,
truckgaffelmärken och kåda. Många av de misstagen kan undvikas med bättre ordning
och bättre disciplin i hanteringen. Det skulle innebära att många virkesstycken som nu
klassades ner eller trimmades för mycket skulle hålla sig kvar i en högre klass.
På alla ställen fann vi en förbättringspotental. Den potentialen fanns både hos sågverket och hos leverantören av skannersystemet. Nu är det upp till dem att ta sig tid att
åtgärda det som studierna kom fram till.
En ytterst väsentlig parameter i sammanhanget är operatören på sågverket. Att den
personen är engagerad och får möjlighet att kontrollera systemets funktion och prova
nya möjligheter är en nödvändighet för att systemen skall kunna utnyttjas till sin fulla
potential.
Eftersom det kostar mycket att göra fel måste det också få kosta att göra rätt. Därför
måste verken se till att ha utbildad personal som förstår både systemen och trävaran.
Operatören måste få möjlighet att göra kontroller och simuleringar samt att underhålla
och uppdatera systemen till att prestera så bra som det går.
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Ett fungerande system, väl underhållet och uppdaterat, med engagerad personal, bör
klara ett värdeutbyte på 98 % och kvalitetsutbyten på 95 %.
Samtliga studieled gav ett högt värdeutbyte. Däremot skilde sig kvalitetsutbytet mellan
de olika leden, vilket ses i Figur 10 till och med Figur 16. Skälet till att värdeutbytet kan
vara över 95 % och kvalitetsutbytet mindre än 80 % beror på hur de olika mätetalen
beräknas. Om en planka av systemet felaktigt värderats till V 4,2 m, värd 40 SEK men
borde varit O/S 3,6 m värd 40 SEK blir värdeutbytet ändå 100 % med det använda
sättet att räkna. (Det var inte V utan VII 4,2 m, värd 22 SEK, beroende på en felbedömd
rötkvist.) Kvalitetsutbytet blir däremot 0 för denna planka.
De verk som har ett lågt värde på kvalitetsutbytet fick en god genomgång på varför det
är så. Det är också så att det i vissa fall var ett medvetet val att ha maskinen inställd
som den var. Utbytet blev som det skulle, trots – eller kanske tack vare – att maskinen
var inställd med en liten avvikelse åt något håll. Det gav ett dåligt testresultat, men det
fungerar bra i praktiken.
Priserna som sätts på de olika sorteringsklasserna i systemen skall spegla marknaden
och ge det optimala värdeutbytet. Det är ingen större idé att justera dem alltför ofta
(dagligen eller veckovis). Naturligtvis kan det vara tillfällen då en viss produkt efterfrågas mer än vanligt, och därför måste prioriteras så att priset på den måste höjas i
systemet. För mycket ändrande i prislistorna kan lätt göra utfallet rörigt och svårt att
förutse.
Som visats i Figur 1 till och med Figur 4 varierar både priser i absoluta tal och prisrelationerna mellan klasserna kraftigt för de olika verken. Relationen är en parameter som
påverkar sorteringsutfallet. Med stora relativa prisskillnader mellan klasserna kan en
stor andel av biten trimmas bort för att höja kvaliteten. Med små skillnader prioriteras
långa bitar av lägre kvalitet, då det inte lönar sig att kapa för att höja kvaliteteten.
Denna studie kan inte berätta vad som är rätt och fel i priser och relationer, utan bara
peka på hur det ser ut. Därefter måste användarna fundera på om man har det önskade
läget eller om nivån för någon klass skall justeras för att få fram mer (eller mindre) av
den klassen.

9.2

Simulering av värdeutbyte för Nordiskt Trä
och SS-EN 1611-1.

Vid simuleringen av 18 partier virke, 10 partier gran och 8 furu, båda med bräder och
plank, var det endast två partier (granplank) som gav ett bättre värdeutbyte för sortering enligt Nordiskt Trä. För övriga var det mer förmånligt att sortera enligt
SS-EN 1611-1. Orsaken till det kan till viss del utläsas i figurerna Figur 20 till och med
Figur 28, där man ser att kviststorleken tillåts olika i SS-EN 1611-1 och i Nordiskt Trä
för motsvarande klasser. Motsvarande gäller för övriga egenskaper. Detta görs utan att
prisnivån justeras i simuleringen.
Det man måste ha i åtanke är att det under historiens lopp utvecklats ett förhållande
mellan sågverken och dess kunder, som gör att den sågverksspecifika sorteringen förhoppningsvis vuxit fram till att passa kunderna. Om man plötsligt ändrar regelverk blir
troligen de flesta kunderna förvånade, i vissa fall förargade och i andra fall kanske även
byter leverantör.
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Detta resultat visar inte att det nödvändigtvis är mer ekonomiskt förmånligt att
använda SS-EN 1611-1 än Nordiskt Trä. Det visar heller inte det omvända. Det enda
som kan utläsas av detta är att det kan bli olika utfall med olika regelsystem, vilket inte
är så märkligt. Vilket system som det enskilda sågverket skall använda måste väljas
utgående från kundrelationer och övriga marknadsparametrar.
Vad är det värt att kunna visa att man följer en standard?
Vad är det värt att kunna visa att man har en helt kundanpassad regel?
I VilmaBas, som är en del av bygghandelns verktyg för kvalitetssäkring, ingår
SS-EN 1611-1 som en del i produktbeskrivningen av trävaror. Det kan göra att
SS-EN 1611-1 så småningom får ett större genomslag i sågverksbranschen än det har
nu.

10

Framtiden

Med de resultat som visats i denna studie är det lätt att tycka att alla problem är lösta
rörande automatiska justerverk. Men det finns trots allt några procent kvar i förbättringspotential, så forskning och utveckling skall inte stanna av i och med dessa resultat.
För att nå ännu närmare 100 % krävs det förfinade metoder för defekt-/egenskapsdetektering och -bestämning. Det är en tydlig trend att systemen får fler sensorer som kan
”se” egenskaperna i ett annat ljus och/eller från andra håll. Det kan också vara i kombination med andra fysiska egenskaper än ljus, såsom vibrationer eller elektriska egenskaper. Andra ljus, elektromagnetiska vågor, kan exempelvis vara röntgen, mikrovågor,
UV, IR eller NIR, vilka kan få egenskaperna att framstå på ett annat sätt än de gör med
för oss synligt ljus. Vissa egenskaper ses bättre från ett håll än från ett annat. Det gör
att man med belysning och avsyning från fler än ett håll kan detektera och bestämma
egenskaperna bättre än utan detta. De nya och flera sensorerna gör egenskaperna/defekterna detekterbara och möjliga att skilja från frisk ved. Dessa sensorer kan vara
hopbyggda med de traditionella sensorerna eller vara fristående, men på ett eller annat
sätt kopplade. Det kan till och med vara så att givare och sensorer före tork hjälper till
att bedöma virket efter tork. Vissa egenskaper kan vara enklare att detektera i rått
tillstånd än i torrt. Med en bra spårbarhet på individnivå är det möjligt med multisensorer som är separerade långt i både tid och rum.
Det kan också vara så att framtidens sågverk blir mer av ett bioraffinaderi, där råflisen
får ett högre värde än idag. Då blir en effektiv råsortering med (nästan) färdigkapning
en intäktskälla, förutom att sågverket kan effektivisera torkningens produktivitet och
energianvändning.
En systemegenskap, som hittills ökat genom åren, kommer med högsta sannolikhet
fortsätta att öka. Det är datorernas beräkningskapacitet. Den ökade beräkningskraften
och -snabbheten kan användas till, exempelvis, att minska pixelstorleken för att uppnå
högre upplösning, att öka antalet sensorer, att öka matningshastigheten, eller flera av
dessa parametrar. När det kombineras med allt effektivare algoritmer gör det att
systemen faktiskt har möjlighet att bli både bättre och snabbare.
Snart är det alltså möjligt att nå ett sorteringssystem som är så gott som 100 %-igt med
matningshastigheter som är högre än idag.
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