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Abstract
The Digital Sawmill - Final report
The Digital Sawmill is a project that has been going on for two years, 2017-2018. The
project is funded by Vinnova and the participating companies Moelven Industrier,
RemaSawco, Schneider Electric and RISE. The aim of the project was to, by digitizing
the sawmill's production and process data, increase the process efficiency by 15%,
increase the product value by 10% and reduce energy consumption by 10%.
Installations and practical work on site has been performed at Moelven Valåsen.
In the beginning of the project, a specification of needs and inventory of what already
existed was made. An initial inventory of communication and data storage was carried
out by Moelven's own IT department together with Schneider Electric. Inventory of
sensors to measure on the wood was carried out by Moelven and RemaSawco.
To connect different sensors, to filter and give the possibility to choose which values to
send and to a certain extent standardize the data formats all sensors and sensors are
connected over an integration platform before data is sent to storage. In this way, with
an integration platform, it is fairly easy to add and change sensors. Moelven's choice of
integration platform fell on Apache NiFi.
Moelven Valåsen has several systems with local storage. With the help of integrations,
the storage location is doubled against a cloud service, in our case Google Cloud. To
reduce the storage requirement in Google's Cloud, data is filtered at integrations where
only values of benefit for analysis are transferred.
Even before this project started, a large number of sensors were installed. They worked
locally and solved local measurements such as measuring diameter and quality of logs
as well as dimensions, quality and moisture ratio on planks. In addition, new sensors
and sensors have been installed to measure both the processes and the products.
To achieve the set goals, some thirty analyzes were defined, all of which support one or
more of the formulated objectives and which illustrate potential improvement opportunities. The analyzes are based on measurements of energy, power, measurements of
logs, fingerprints on log compared to board, blocks and sawn / dried goods, as well as
at times and time intervals in the process. Of the formulated analyzes, the project has
developed several manual analyzes and results, i.e. analyzes that require a manual start
to obtain a report. Continued work is required to implement automatic reports. This
will be done in a follow-up project where several Notebooks with Pythons scripts are
adapted for Google Dataflow for real-time analysis.
The project has reached a number of sub-goals. Some of them are confirmed in the
project while others have been calculated. The reason why a number need to be calculated is that, in order to be confirmed, they also require some rebuilding of mechanics,
which was not possible during this limited project time. One such example is to be able
to confirm an estimated 10% energy saving by optimizing the use of the kiln dryers.
Meters and sensors for measuring energy and power were installed too late in the
project for an acceptable base level to be established.
Since circumstances beyond the control of the project have had a significant impact on
production, it is difficult to demonstrate that the project has affected efficiency in
particular. The project partners are fully assured that the process efficiency can be
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increased by at least 15% when the analysis tool is in place, so the causes of stops and
downtime can be found and remedied before problems arise.
One of the ways the product value has increased is to increase the volume yield by
reducing the green dimensions. This is done through the possibility of checking both
the green dimensions and the dimensions of the finished products. A calculation shows
a potential increase in value of approximately SEK 5 million per year.
Another way to increase the product value is by means of correlating board quality to
log quality. A method for identifying corresponding logs and boards was further developed and a large number of correlated log and board grades were collected. This information can contribute to a considerably improved timber grading and sorting, but
within the time frame of the project there was no time to evaluate changed log sorting
settings. The increase in product value based on this methodology can be estimated to
at least 5%.
The project has clarified how digitization requires collaboration between different
sensors, sometimes from different suppliers, in order to achieve the goals of the project.
Such collaboration places demands on open system solutions and a well-considered
overall system architecture.
Some important lessons learned from the project can be summarized in a number of
points:
• Digitization is a complicated project that takes time and requires resources.
• It is essential to focus on the goals set.
• Careful planning is required of: plant inventory, installation in stages, demanding
deployment with parallel systems for new automated connections.
• Digitization projects start with details, continue with details and even more
detail, with clear goals of a result of shaping a unified unit.
• Massive skills challenge.
• Visualize more, with less monitoring screens.
• Take control of data flows and take ownership of your own data.
• Platforms that handle data need to be tested in a harsh environment before
• Different systems that measure time, energy or dimension need to be
synchronized onsite, and with periodicity calibrated against "approved" similar.
• Traceability in saw lines can be achieved with redundant systems that measure
length with the addition of timestamp.
Another project result is a new way of tracing products in a process line. The method is
called Delta Time, and is patent pending. According to the method, products, in our
case logs, blocks and planks, can be traced by following the time pattern for measurements on the product. This means that all types of measurement can be used to trace a
product. For example, length in a process measurement can be traced to power in the
next and thickness in the third measurement.
In the above-mentioned patent application there is also a new way of presenting
measurement values on the screen, called AugLog. In the presentation, you see values
from a large number of sensors placed on the product being displayed. The measured
values have been generated at different times and in different locations, but they are
displayed together with the object to which they belong, which gives an overall picture
of the measurements made on the product.
One very important project result is that we have formulated a method that describes
how a digitization of an industry can go. Our experience from this project shows that it
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takes time to implement a digitization, and 2 years is a reasonable time frame to get a
good bit on the way.
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Förord
Det digitala sågverket är ett projekt som pågått i två år, 2017-2018. Projektet är
finansierat av Vinnova och de deltagande företagen Moelven Industrier, RemaSawco,
Schneider Electric samt RISE. Målsättningen med projektet är att genom digitalisering
av sågverkets produktions- och processdata öka processeffektiviteten med 15 %, öka
produktvärdet med 10 % och minska energianvändningen med 10 %.
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Sammanfattning
Det digitala sågverket, eller Träindustrins Internet of Things, TräIoT, är ett projekt som
pågått i två år, 2017-2018. Projektet är finansierat av Vinnova och de deltagande företagen Moelven Industrier, RemaSawco, Schneider Electric samt RISE. Målsättningen
med projektet var att genom digitalisering av sågverkets produktions- och processdata
öka processeffektiviteten med 15 %, öka produktvärdet med 10 % och minska energianvändningen med 10 %.
Installationer och praktiskt arbete har utförts på sågverket Moelven Valåsen.
I projektets början gjordes en behovsanalys och inventering av vad som redan fanns.
Den inledande inventeringen rörande kommunikation och datalagring genomfördes av
Moelvens egen IT-avdelning tillsammans med Schneider Electric. Inventeringen av
mätgivare för att mäta på virket genomfördes av Moelven och RemaSawco.
För att koppla ihop olika givare, filtrera och ge möjlighet att välja vilka värden som
skall skickas vidare och för att i viss mån standardisera dataformaten kopplas alla
givare och sensorer över en integrationsplattform innan data skickas till lagring. På det
sättet, med en integrationsplattform, är det tämligen enkelt att addera och byta
sensorer och givare. Moelvens val av integrationsplattform föll på Apache NiFi.
Valåsen har flera system med lokal lagring. Med hjälp av integrationer dubbleras
lagringsplatsen mot en molntjänst, i detta fall Google Cloud, där vi fick de responstider
och support som behövdes. För att minska lagringsbehovet i Google Cloud filtreras data
vid integrationer där endast mätvärden av nytta för analyser förs över.
Redan innan detta projekt startade fanns ett stort antal givare installerade. De arbetade
lokalt och löste lokala, momentana mätuppgifter såsom att mäta diameter och kvalitet
på timmer samt mått, kvalitet och fuktkvot på plankor. Det har därutöver installerats
nya givare och sensorer för att mäta både på processerna och på produkterna.
För att nå de uppsatta målen definierades ett trettiotal analyser vilka samtliga stödjer
ett eller fler av de formulerade målen och som åskådliggör potentiella förbättringsmöjligheter. Analyserna bygger på mätningar av energi, effekt, mått på stockar, fingeravtryck på stock jämfört med bräda, block och sågad/torkad vara samt på tider och
tidsintervall i processen. Av de formulerade analyserna har projektet utvecklat ett
flertal manuella analyser och resultat, det vill säga analyser som kräver en manuell start
för att erhålla en rapport. Ett fortsatt arbete krävs för att implementera automatiska
rapporter. Detta kommer att ske i ett fortsättningsprojekt där ett flertal så kallade
Notebooks med Pythonscripts anpassas för Google Dataflow för realtidsanalys.
Projektet har nått ett antal delmål. En del av dem är bekräftade i projektet medan
andra har beräknats. Skälet till att ett antal behövt räknas fram är att de, för att kunna
bekräftas, kräver ombyggnad av mekanik och andra installationer, vilket inte varit
möjligt under denna begränsade projekttid. Ett sådant exempel är att kunna bekräfta
en beräknad 10 %-ig energibesparing genom att optimera nyttjandet av virkestorkarna.
Mätare och sensorer för mätning av energi och effekt blev installerade alltför sent i
projektet för att en acceptabel basnivå skulle hinna etableras.
Då omständigheter utanför projektets kontroll påverkat produktionen avsevärt är det
svårt att påvisa att projektet har ökat effektiviteten speciellt. Projektpartnerna är fullt
förvissade om att processeffektiviteten kan ökas med minst 15 % då analysverktyget är
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på plats, så orsakerna till stopp och stillestånd kan hittas och åtgärdas innan problem
uppstår.
Ett av sätten att öka produktvärdet är att öka volymsutbytet genom att minska råmåtten. Det görs genom möjligheten att kontrollera både råmåtten och färdigvarumåtten. En beräkning visar på en potentiell värdeökning på ca 5 MSEK per år.
Ett annat sätt att öka produktvärdet är genom en metod att korrelera plankkvalitet med
timmerkvalitet. En metod för att identifiera sammanhörande stockar och plank har
vidareutvecklats och ett stort antal korrelerade plank- och timmerkvaliteter har samlats
in. Denna information kan bidra till att timmersorteringen förbättras avsevärt, men
inom tidsramen för projektet hann inga nya inställningar för timmersorteringen utvärderas. Ökningen av produktvärde med denna metodik kan estimeras till minst 5 %.
Projektet har tydliggjort hur digitaliseringen kräver samverkan mellan olika sensorer,
ibland från olika leverantörer, för att nå målen i projektet. En sådan samverkan ställer
krav på öppna systemlösningar och en genomtänkt övergripande systemarkitektur.
Några viktiga lärdomar från projektet kan sammanfattas i ett antal punkter:
• Digitalisering är ett komplicerat projekt som tar tid och kräver resurser.
• Väsentligt att fokusera på de uppsatta målen.
• Det krävs noggrann planering av: anläggningsinventering, installation i etapper,
krävande drifttagning med parallella system för nya automatiserade samband.
• Digitaliseringsprojekt startar med detaljer, fortsätter med detaljer och ännu mer
detaljer, med klar målsättning om ett resultat av att forma en enhetlig enhet.
• Massiv kompetensutmaning.
• Visualisera mer, med mindre antal övervakningsskärmar
• Ta kontroll över dataflöden och ta ägarskap till egen data
• Plattformar som hanterar data behöver ovillkorligen testas i skarp miljö innan
slutligt systemval görs.
• Skilda system som mäter tid, energi eller dimension behöver synkroniseras
onsite, och med periodicitet kalibreras mot ”godkända” likare.
• Spårbarhet i såglinjer kan uppnås med redundanta system som mäter längd med
tillägg av tidsstämpling.
Ett annat projektresultat är ett nytt sätt att spåra produkter i en processlinje. Metoden
kallas Delta Time, och är patentsökt. Enligt metoden kan produkter, i vårt fall stockar,
block och plankor, spåras genom att följa tidsmönstret för mätningar på produkten.
Detta gör att alla typer av mätning kan användas för att spåra en produkt. Exempelvis
kan längd i en processmätning spåras mot effekt i nästa och tjocklek i den tredje
mätningen.
I ovan nämnda patentansökan finns också ett nytt sätt att presentera mätvärden på
skärmen. I presentationen ser man värden från ett stort antal givare lagda på
produkten som mäts. Mätvärdena har genererats vid olika tillfällen och på olika platser,
men de visas tillsammans med föremålet som de hör till, vilket ger en samlad bild över
de mätningar som gjorts på produkten.
Ett mycket viktigt projektresultat är att vi har formulerat ett arbetssätt som beskriver
hur en digitalisering av en industri kan gå till. Vår erfarenhet från detta projekt visar att
det tar tid att genomföra en digitalisering, och 2 år är en rimlig tidsram för att komma
en god bit på väg.
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Bakgrund

RISE (tidigare Trätek och SP) har genomfört ett antal spårbarhetsprojekt genom åren.
På allvar började arbetet under första halvan av 90-talet, med lyckade försök att
manuellt RFID-transpondermärka timmer före mätstationen. Transpondern fästes så
att ca 30 % av plankorna kunde följas till justerverket utan ommärkning. Därefter har
flera projekt med spårning genom processen från skogen, genom sågverket till manufakturindustrin genomförts på nationell, nordisk och europeisk nivå. Tiden har i de
fallen inte varit mogen, då tekniken varit för dyr och/eller för dålig för att slå igenom,
och därigenom kunna övertyga marknaden att det finns både ekonomisk potential och
teknisk möjlighet att spåra material och processegenskaper. Även om de projekten inte
nådde fram till sin fulla måluppfyllelse har de bidragit till att öka förståelsen av
problematiken och skapa en ödmjukhet inför utmaningen. Dessa tidigare projekt har i
flera fall varit stora och täckt in hela värdekedjan, från skog till slutanvändare av virket.
För att begränsa oss valde vi i detta projekt att hålla oss innanför sågverkets grindar.
Skogen och sågverkets kunder lämnas alltså utanför i detta projekt, men naturligtvis
lämnar arbetet öppet för att i framtiden bygga ut digitaliseringen både upp- och
nedströms materialflödet.
Inför detta projekt, 2016, fanns en teknik utvecklad, som medger spårning inom sågverket. I huvudsak gällde det att spåra enskild planka i justerverket tillbaka till enskild
stock i mätstationen. Det utvecklades i ett tidigare projekt, kallat AIS (Applikation/Integration/Spårning), med RemaSawco och RISE som projektpartners, där en
“fingeravtrycks”-metod användes för att känna igen, främst, kvistvarvsstrukturen på
stockar och plankor.
Bakgrunden till detta digitaliseringsprojekt var en önskan hos Moelven Valåsen att öka
tillgängligheten i sin produktion. Att kunna göra det samtidigt som energianvändningen minskar och produkternas värde ökar är naturligtvis ytterligare incitament att
ge sig in i digitaliseringen.

2

Inledning

Med hjälp av digitalisering kan en mängd mätvärden korreleras med varandra, så att
produkternas och processernas egenskaper kan ställas mot varandra och beroenden
upptäckas. Detta var en vetskap som satte fantasin i rörelse, och fick Moelven,
RemaSawco och RISE (dåvarande SP) att träffas och fundera på om möjligheten fanns
att lösa Moelvens önskemål. Efter ett tag kom även Schneider Electric in i bilden, bland
annat för att fylla upp behovet av energi- och effektmätning. En utlysning från Vinnova
passade in i tankemönstret och en ansökan formulerades. Ansökan beviljades och
arbetet kunde ta sin början.
Inför arbetet sattes ett antal mål som projektet skall uppfylla: ökad processeffektivitet i
sågverket på 15 %, utökat produktvärde med 10 % och reducerad energianvändning
med 10 %. Målet är naturligtvis att uppfylla målen inom projekttiden, men då möjligheten att nå målen kan bero på ett antal faktorer utanför projektgruppen, såsom exempelvis investeringsbehov och tidsfaktorer, formulerades målen så att vi skall visa att det
finns potential att nå dessa förbättringar.
Projektet har fokuserat på tre olika områden;
- Spårbarhet och korrelationer från sensor till sensor, av samma slag.
© RISE Research Institutes of Sweden

10

-

3

Spårbarhet och korrelationer mellan sensorer av olika slag, som kan ge en
gemensam egenskap.
En design och arkitektur för att hantera de ovan definierade spårbarheterna och
korrelationerna.

Projektgrupp

Projektets har letts av en styrgrupp som vid projektstarten bestod av ett fåtal personer
från Moelven, RemaSawco, Schneider Electric och RISE, med projektledning från
RISE. Under projektets gång har persongalleriet utökats från de ursprungliga cirka tio
personerna till, som flest, dryga tjugo. Styrgruppsmötena har övergått till att vara
kombinerade styr- och arbetsgruppsmöten, där de olika projektdeltagarna har kunnat
adjungera dem som anses behövas på just det mötet. Det arbetssättet har fungerat
mycket bra, och bidragit till att besluts- och kommunikationsvägarna har kortats, med
snabb och effektiv hantering från beslut till handling. Projektgruppen har vid varje
möte och inför varje beslut haft målen i fokus. Uppgifter och arbete som inte ledde mot
målet sorterades bort och lades utanför projektarbetet.
För att uppnå en effektiv projektgrupp är det ytterst väsentligt att alla deltagande
parter är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter samt att förväntningarna på
administration, ekonomiska insatser, arbete och utfall är på en korrekt nivå och förankrad i organisationen.
Projektgruppen har hållit formella möten med ungefär en månads intervall. Mötena
har ungefär varannan gång varit på telefon eller Skype och varannan gång varit fysiska
möten, oftast på sågverket. Utöver de formella mötena har ett stort antal delprojektmöten hållits, för att lösa specifika problem.

4

Fastställande av basnivå

För att veta om målen har uppnåtts skall en basnivå sättas. Ett förslag var att där mätvärden finns, för respektive mål sätta basnivån till ett medelvärde av de senaste tre till
fem åren, för att jämna ut eventuella variationer beroende på exempelvis konjunktur,
väder, råvarutillgång eller ombyggnationer. Mätetalen kan ställas i relation till producerad volym eller använd timmervolym, för att få ett specifikt mått per m3, vilket oftast
är det relevanta, istället för att räkna bara absoluta värden per år. Tyvärr har både
uppföljningsmetoderna och antalet mätpunkter varierat alltför mycket genom åren, för
att ett medelvärde skall vara relevant.

4.1

Processeffektivitet

Projektets målsättning är att öka processeffektiviteten med 15 %. För processeffektiviteten används det vedertagna begreppet “TAK-värde”. I TAK-värdet ingår tre
parametrar:
• T: Tillgänglighet (Hur stor andel av den planerade drifttiden används till
produktion)
• A: Anläggningsutnyttjande (Hur stor andel produkter som produceras jämfört
med planerat på grund av att maskinen inte körs i optimalt tempo)
• K: Kvalitetsutbyte (Hur stor andel av det producerade behöver inte slängas alt.
omarbetas)
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Driftdata för TAK följs upp i Axxos på daglig basis i Moelven Valåsen AB och rapporteras i månadsrapporteringen till den centrala divisionen Timbers resultatrapportering
inom koncernen Moelven Industrier AB.
Basnivån på TAK-värdet för bandlinjen på Valåsen var ca 60 % vid projektets början
2016, se Figur 1.

Figur 1. Diagrammet visar TAK-värdet på Valåsens bandsågslinje under 2016.

Ett utdrag ur stopptidsredovisningen visar att antalet stopp i bandlinjen var ca 11 000
med en stopptid på drygt 1300 timmar under år 2017.
I justerverket var TAK-värdet under 50 % under 2016, där det absoluta flertalet klassats
som ”Kort stopp”. Efter ombyggnad och installation av nytt automatiskt justerverk har
värdet ökat till närmare 60 %. Det finns ytterligare stor potential att hämta med analys,
åtgärd och uppföljning av stopptider och analys av orsakskorrelationer.

4.2

Produktvärde

Projektets målsättning är att öka produktvärdet med 10 %. Detta kan ske exempelvis
genom att projektet:
1) möjliggör ökad förädlingsnivå, det vill säga ökad produktion av dyrare
specialprodukter,
2) höjer medelkvaliteten och/eller -längden på standardprodukter,
3) ger information om vilken råvara som ger bäst förädlingsvärde och hjälper
sågverket att fokusera på sådan timmerfångst,
4) minskar andelen vrakade produkter (det vill säga höjer K-värdet),
5) minska kostnaden för process av mindre värdefulla bitar och stockar,
© RISE Research Institutes of Sweden
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6) undvika att processa virke som inte tillför värde,
7) på annat sätt bidrar till ett ökat volymsutbyte och värdeutbyte.
Man kan alltså räkna täckningsbidrag, och se till att värdefulla stockar och plankor
behandlas på ett värdebevarande sätt, och mindre värdefullt virke ibland får stå tillbaka
i kön, eller kanske till och med vrakas i ett tidigt stadium om det inte finns ekonomi att
låta det gå igenom processen, punkterna 4) till 6) ovan.
Det relevanta är alltså att få ut ett så högt totalvärde som möjligt från varje stock som
sågas. Av denna anledning bör produktvärdet inte ställas i relation till volymen sågad
vara, eftersom medelpriset av såld vara inte tar hänsyn till förbättringspotential 4) och
5).
Att ställa det totala produktvärdet i förhållande till total timmervolym eller totalt
timmerpris ger en mera relevant jämförelse. Om timmerfångsten har varierat väldigt
mycket genom åren så kan detta påverka basvärdet, men inflytandet av denna faktor
bör enkelt kunna undersökas genom att jämföra de senaste årens timmerfångster.
Möjliga jämförelsetal för produktvärde är alltså:
a) genomsnittligt försäljningspris per m3 inköpt timmer
b) genomsnittligt försäljningspris / timmerkostnad
c) volym i resp kvalitet, avkap
Bland jämförelsetalen är c) den enda som inte använder pris som direkt jämförande
parameter. Den ingår dock indirekt, eftersom kvalitet och avkap grundar sig på en
prisrelation mellan kvaliteter. Då jämförelsen av produktvärde är en affärsmässig
parameter lämnas basnivån utanför denna rapport.

4.3

Energianvändning

Projektets målsättning är att energianvändningen skall reduceras med 10 %. Energin
kan delas upp på el, biobränsle/värme och diesel.
Elanvändningen är i Valåsens fall svår att spåra som basnivå, eftersom det elleverantören håller reda på är strömmen in till hela anläggningen, vilket inkluderar även andra
industrier än sågverket. Det fanns vid projektstart inga mätare för bara sågverket.
Pannan ägs inte av Moelven, utan värme köps och den totala historiska värmeåtgången
är därför lätt att följa upp.
Dieselåtgången är enkel, då det kommer fakturor från bränsleleverantören.

5

Behovsanalys rörande installationer

I projektets början gjordes en behovsanalys och inventering av vad som redan fanns.
En inledande inventering rörande kommunikation och datalagring genomfördes av
Moelvens egen IT-avdelning tillsammans med Schneider Electric. Inventering av mätgivare för att mäta på virket genomfördes av Moelven och RemaSawco.
Installationerna sker utifrån avgränsningar som i detta projekt berör utrustning inom
Moelven Valåsen, det vill säga ingen utrustning utanför sågverket. Installationen
omfattar infrastruktur, sensorer, kommunikation, integration, och mjukvaror. Installationen sker utifrån en omfattande kartläggning med dokumentation av samtliga
komponenter. Projektmålen ligger till grund för vilka förändringar som krävs i infrastrukturen. Vad gäller integration och datalagring var det väsentligt att få en lösning
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som är återanvändningsbar, skalbar, dokumenterbar och som Moelven själv kan driva
efter projektslut.
Installationen sker i steg:
• Infrastruktur
- Kablage, nätverk
- Lokal lagring
•

Sensorer
- Installation av sensorer
- Installation av mjukvara relaterad till sensorer

•

Integration
- Installation av NiFi

•

Dataanalysplattform
- Installation av Google Cloud (Datalab, Pub/Sub, Dataflow)

5.1

Kommunikation

Infrastrukturen i form av nätverk (LAN) och (WAN) på Valåsen höll en god kvalitet och
var ett bra utgångsläge inför det aktuella projektet med digitalisering och implementationen av nya mätare. LAN är ett switchat nätverk med kabeldragning. WAN ansluter
Valåsen mot Moelven centralt med god tillgänglighet. Sensorer installeras med kommunikation över Modbus och vidare mot nätverk. Sensorernas produktionsmjukvaror
bör placeras i ett eget VLAN för att minska risk för störningar från annan administrativ
nätverkskommunikation.

5.2

Integration

För att koppla ihop olika givare, filtrera och ge möjlighet att välja vilka värden som
skall skickas vidare och i viss mån standardisera dataformaten kopplas alla givare och
sensorer över en integrationsplattform innan data skickas till lagring. På det sättet,
med en integrationsplattform, är det tämligen enkelt att addera och byta sensorer och
givare. Metoden för integrationer har varit en viktig del i detta projekt. Projektet har
valt en standardiserad metod för integrationer där samtliga integrationer samlas. Detta
ger en bra överblick över samtliga datautbyten och är näst intill självdokumenterande.
Detta förenklar felsökning genom att samtliga datautbyten blir synliga från ett gränssnitt. Larmhantering är en annan fördel. För att undvika single point of failure kan
lösningen dubbleras och lastbalanseras vid behov. En integrationsplattform tar inte
bort allt behov av mindre källkodsprojekt på respektive system för åtkomst av data,
men skapar en tydlig struktur och är enkel att förvalta.
Moelvens val av integrationsplattform föll på Apache NiFi.

5.3

Datalagring

Valåsen har flera system med lokal lagring. Med hjälp av integrationer dubbleras
lagringsplatsen mot en molntjänst. Lagring av lokala mätvärden finns tillgängliga, med
historiska data lagrade i flera månader. Under projekttiden provades en lagringstjänst,
som inte fyllde våra behov, varefter vi provade Google Cloud. Med Google Cloud fick vi
de responstider och support som behövdes för att gå vidare med projektarbetet. För att
minska lagringsbehovet i Google Cloud filtreras data vid integrationer där endast mätvärden av nytta för analyser förs över. Lagringen i Google Cloud är flexibel och kan
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skalas upp efter behov. Den lokala lagringen underhålls genom automatik. Historiska
data raderas efterhand för att skapa plats för nyare data.

5.4

Mätgivare, sensorer

Redan innan detta projekt startade fanns ett stort antal givare installerade. De arbetade
lokalt och löste lokala, momentana mätuppgifter. Dessa uppgifter kan till exempel vara
att mäta diameter och kvalitet på timmer samt mått, kvalitet och fuktkvot på plankor.
Det har därutöver installerats givare och sensorer för att mäta både på processerna och
på produkterna. Flera av givarna kan användas både för process- och produktmätning.
Givarna mäter storheter som energi, geometrier, temperaturer, vikt mm.
På stockar och sågad vara mäts kvalitet, vilket är ett sammansatt begrepp, i vilket
exempelvis kvisttyper, -storlekar och -läge beskrivs, tillsammans med många andra
virkesegenskaper.
Förutom sensorer och givare finns redan innan projektstart ett antal system som
sammanställer mätvärden från givarna.
Vi har även, i ett parallellprojekt, installerat kameror i såglinjen.

6

Systeminstallationer

Installationen av system kan delas upp i två kategorier: lokala installationer och
molnbaserade installationer.

6.1

Lokala installationer

De lokala installationerna som beskrivs nedan är antingen mätgivare eller lagringsplats
för mätdata. Det som presenteras är inte en total lista på givare, utan ett urval.
• Elmätare och frekvensomriktare
• Wonderware Historian (Windows), samlar in energidata från elmätare,
värmeenergimätare och frekvensomriktare
• RS-Xray mäter timmeregenskaper i mätstationen
• Linck mäter timmerdimension för inläggning i sågintaget
• RS-Line mäter blocket efter första såggruppen
• RS-Con mäter plankdimensioner efter delningssågen
• RS-Boardscan mäter plankmått och –kvalitet i justerverket
• Axxos lagrar, sammanställer och visar stopptider och -orsak
• SIBB sammanställer paketens logistik
• Fuktkvotsgivare i justerverket
• Styrsystem för torkarna

6.2

Molnbaserade installationer

För att göra installationen skalbar och flyttbar samt medge tillägg av nya givare fann vi
att det bästa är att ha så mycket som möjligt som molnbaserade tjänster. Det gör också
att man måste tänka igenom strukturen och göra den i någon form standardiserad. Det
ger ett merarbete i början, men sparar mycket tid i fortsättningen.
• NiFi är en integrationsplattform för att välja och standardisera data från lokala
system och mätare
• Google Cloud är en dataanalysplattform
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•
•
•
•
•

7

Google Pub/Sub sköter integrationer
Google Dataflow styr dataströmmar från Moelvens mätare till Google Cloud för
realtidsanalys
Google DataStudio används för att sammanställa diagram och visualisering
Google Datalab används för mjukvaruutveckling i språket Python
Google BigQuery används för att, med SQL, ställa frågor till de olika givarna och
kombinera data från de olika givarna.

Driftsättning

De flesta lokala givare har installerats och driftsatts under planerade stopp. De molnbaserade tjänsterna har driftsatts utan produktionsstopp.
I det stora hela har inga driftstörningar orsakats av installation och driftsättning av
mät- och utvecklingsmiljö.
Provning har utförts genom kalibrering av data och stickprovsanalys för rimlighetskontroll av mätvärden. Systemet har prestandatestats för att validera att samtliga data
förs över utan brister. Besök på plats med jämförelser från produktion mot uppmätta
mätvärden validerar att rätt data funnits för respektive process i produktionen. Kalibrering av givare och system har utförs av certifierad partner eller RISE.

8

Analyser

För att nå de uppsatta målen definierades ett trettiotal analyser vilka var och en stödjer
ett eller fler av de formulerade målen och som åskådliggör potentiella förbättringsmöjligheter. Analysförslagen bygger på vederhäftiga hypoteser, ”kända sanningar”
och/eller hugskott. Det gäller att inte förföras av den perceptiva illusionen i samband
med ontologin för produkter och egenskaper, utan vara solidarisk med postulatet om
en stark objektivitet.
Den fullständiga listan av analyser är av konfidentiell natur och i detta stycke redovisas
därför bara ett litet urval av analyserna.
Analyserna bygger på mätningar av energi, effekt, mått på stockar, fingeravtryck på
stock jämfört med bräda, block och sågad/torkad vara samt på tider och tidsintervall i
processen. Dessutom inhämtas orsaker till stopp i produktionen samt positioner på
paket. En inventering och uppgradering av befintliga och önskade datageneratorer
samt vilka data de kan lämna ifrån sig har utförts under projektet.
Många av analyserna har delvis kunnat göras isolerat tidigare. I och med att systemen
nu är hopkopplade kan korrelationer och samband mellan olika mätningar och egenskaper analyseras. I och med det kan hypoteser, fördomar och “känslor” bekräftas eller
avfärdas.
För att korrelera mätningar på samma objekt vid olika tillfällen kan i många sågverkssammanhang längd eller diameter vara ett lämpligt mätetal att jämföra. Det är då inte
det absoluta måttet, eftersom det råder perceptuell dissonans som ger olika mått, utan
mönstret av längd- eller diametermätningar som ger sammanhanget. I Valåsens fall
gick det bra mellan två av givarna, nämligen i sågintaget (Linck) och blockskannern
(RS-Line), se Figur 2, men inte när man kom till den tredje givaren (RS-Con), som
mäter tjockleken på planken. Den saknade nämligen både längd- och diametermätning.
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Figur 2. Diagrammet visar mönster i längd- och diametermätning i sågintaget (Linck) samt
blockskannern (RS-Line). Det syns tydligt i längdmönstret att det är samma objekt i form av stock
och block som mäts, trots skillnad i absoluta mått. Diametern skiljer betydligt mer, beroende på
att den mäts och beräknas på olika sätt.

Då den tredje givaren saknade längdmätning utvecklades den patentsökta metoden
Delta Time, som på motsvarande sätt korrelerar tiden mellan två mätningar. Mönstret
för tid är i ett kontinuerligt obrutet flöde lika signifikant som att använda längd
och/eller diameter för att känna igen en produkt. Dessutom kan helt andra storheter
användas för att koppla ihop mätningarna. Exempelvis kan tiden för diametermätning i
givare 1 korreleras med tiden för längdmätning i givare 2 och med tiden för
effektmätning i givare 3.
Analyserna skall stötta på tre nivåer:
• Operatör – realtid, övervakning, omedelbar åtgärd
• Operatör – nära realtid, övervakning, åtgärd inom några sekunder eller minuter
• Produktionsledning, företagsledning – uppföljning, styrning, dagar, veckor,
månader, år.
Analyserna har beskrivits grafiskt enligt exempel i Figur 3 och Figur 4 nedan. Färgkodningen visar ingående mätvärden (grön), korrelerat resultat (gul), möjlig åtgärd (blå)
samt vilket av projektmålen som adresseras (röd).
Analysen i Figur 3, Figur 4 och Figur 5 bygger på hypotesen att man skall kunna
beräkna då det är dags att byta verktyg beroende på att verktyget är slött, vilket visar
sig i att effektåtgången är högre än ett ansatt värde.
I detta fall mätte vi bara energianvändningen för att se skillnaden före och efter ett
verktygsbyte. I projektet har vi ännu inte den färdiga analysen med inkluderat åtgärdsprogram (verktygsbyte).
Figur 3 visar mycket schematiskt vilka storheter som skall mätas (grön), för att upptäcka en svårmätt storhet (gul), vilket implicerar en åtgärd (blå). Det i sin tur ger en
potentiell vinst (röd).
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Figur 3. Schematisk beskrivning av en analys, som mäter verktygsslitagets påverkan på
effektåtgång i sågmotorn.

Figur 4 visar schematiskt vilka fysiska givare som berörs av analysen.

Figur 4. Schematisk beskrivning av vilka givare som används för att korrelera mätvärden för att
mäta verktygsslitage.

I Figur 5 ses energianvändningen, på y-axeln, före och efter bandbyte i delningssågen.
Man ser på kurvornas lutning att effektuttaget minskat efter bandbyte. Det är samma
sågklass och matningshastighet före och efter bandbytet.
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Figur 5. Diagrammet visar energianvändningen före (övre kurvskaran) och efter (undre kurvskaran) bandbyte i delningssågen.

Ett annat exempel visas i Figur 6, där påverkan av stockens riktning och avsmalning på
måtten kan analyseras. På Valåsen vänds inte stockarna, utan de matas igenom
sönderdelningen med slumpmässig riktning först, antingen toppen eller roten först.
Analysen i Figur 6 bygger alltså på hypotesen att måttnoggrannheten på den framsågade plankan blir olika beroende på om topp- eller rotänden på stocken går först
genom såglinjen. Det kan nämnas att detta är en fråga som många sågverkspersoner
har en mycket bestämd uppfattning om.

Figur 6. Analys av hur topp-/rotvänt timmer samt avsmalning påverkar måttnoggrannheten på
blocket.

Figur 7 visar definitionerna av blockhöjd, till vänster, och skevhetsspridning, till höger,
medan resultatet av analysen ses i Figur 8. Blockhöjden är lika med plankbredden på
den färdiga produkten, och måtten på spridningen anger hur måtten varierat utefter
blocket. Blockskevheten anger om blockets sidor är parallella eller inte, och spridningen anger hur skevheten varierat utefter blocket.
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Figur 7. Figuren visar mätning av blockhöjden, till höger, samt skevhetsspridning, till vänster. Från
RemaSawco.

I vänstra delen i Figur 8 ses att antalet topp- respektive rotvända stockar är ungefär lika
många i studien. I figurens högra sida ses mått på om spridningen på blockhöjdsmåtten
och skevheten är större om stockarna gått med topp- eller rotänden först genom
sönderdelningen. Man kan där se att för denna timmerklass är spridningen större för
stockar som matas med rotänden först.

Figur 8. Resultat av analys av betydelsen av topp-/rotvänt timmer på måttspridningen.

Den eventuella ekonomiska förlusten för denna sågklass och postning är ännu inte
beräknad. Inte heller är det beräknat vad det kostar för andra sågklasser och postningar. Analysen visar dock hur man enkelt kan se vad en processförenkling, genom att
stockvändare undviks, kan medföra på produkterna.
En mer komplicerad analys visas i Figur 9, där olika torkparametrar korreleras för att
se dess påverkan på den slutliga produktkvaliteten, energianvändningen och produktiviteten.
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Figur 9. Olika torkparametrar korreleras för att se deras påverkan på den slutliga virkeskvaliteten,
energianvändningen och produktiviteten.

För att få en möjlighet att korrelera data med varandra, och kunna följa process och
material, skissades en ”karta” över vilka databaser och datageneratorer som kan
kopplas ihop till en väg att följa för att se de önskade analyserna, se Figur 10. I de olika
databaserna finns ofta dessutom andra värden än de nedan angivna, men de används
inte för koppling mellan givare, och visas således inte i figuren.

Figur 10. Skiss över kopplingspunkterna för att korrelera data mellan olika givare, “Navet”.

Av de formulerade dryga trettio analyserna har projektet utvecklat ett flertal manuella
analyser och resultat, det vill säga analyser som kräver en manuell start för att erhålla
en rapport. Ett fortsatt arbete krävs för att implementera automatiska rapporter. Detta
kommer att ske i ett fortsättningsprojekt där ett flertal så kallade Notebooks med
Pythonscripts anpassas för Google Dataflow för realtidsanalys. Resultatet vid avslutat
projekt är en stor samling av analyskod som är en god grund för vidare utveckling för
att möjliggöra projektmålen. Flera mätningar har redan varit till nytta då de avslöjat
brister i produktionen som till exempel måttnoggrannhet på den sågade produkten.
© RISE Research Institutes of Sweden
21

Även vissa brister i befintliga system för mätning och uppföljning har upptäcks och
påtalats för leverantörerna, vilket kommer att bidra till ökad effektivitet för Moelven
Valåsen. Anomalier i effektmätningar har detekterats med balansanalyser i såglinjen,
där till exempel vänster och höger motor genom såglinjen återkommande levererar ett
obalanserat effektuttag.

9

Åtgärder

Eftersom flera av de essentiella givarna installerades sent i projektet, vilket innebär att
det inte finns så mycket data att styra på, har inte så många åtgärder hunnit
genomföras. Vissa slutsatser kan dock dras redan nu. I diagrammet i Figur 11 visas hur
tjocklek och bredd på plankorna varierat under ett sågpass, röda staplar. Dessa korreleras mot samma plankor i justerverket gröna staplar. Plankorna kan följas under
lagring och genom tork, eftersom vi vet numren på paketen som plankorna hamnat i.

Figur 11. Fördelning av tjocklek och bredd på samma plankor före (röda staplar) och efter tork
(gröna staplar).

Genom att analysera råmåtten och ställa dem i relation till färdigmåtten kan råmåtten
anpassas så att övermålen minskas så mycket som möjligt, utan att hamna under
gränsen för godkänt.
En annan följd av installationen av måttkontrollsystemen är att behovet av manuell
kontroll av plankornas mått har minskat, vilket ökar produktiviteten.
När data från ett antal givare är hoplänkade är det av största vikt att de korreleras mot
korrekt data i de olika givarna. Det enklaste sättet att korrelera data är att ställa tiden
för mätning mot varandra. Då måste klockorna gå lika, vilket de ytterst sällan gör på en
industri där man aldrig haft behovet av synkroniserad tid. Arbete med tidsynkronisering återstår. En central enhet för övervakning av systemklockor är planerad.
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10

Efterkalkyler

Tyvärr har flera av givarna installerats och kopplats in i analysverktyget sent under
projekttiden, så det finns ännu inte tillräckligt mycket data för att dra alltför långtgående slutsatser. Endast en mycket liten del av alla analyser är genomförda, beroende
på brist på data och brist på tid att analysera.
För flera av de analyser som är genomförda återstår åtgärder för att ta del av förbättringspotentialen. I vissa fall krävs ombyggnad, installationer eller programuppdatering,
i andra fall krävs förändring i logistik i ytterligare andra krävs förändring i beteende.
Genom de data vi hunnit samla in hittills kan dock en hel del slutsatser dras.

10.1

Processeffektivitet

Under perioden för uppföljning i projektet har TAK-resultatet påverkats av flertalet
yttre faktorer utöver normal sågverksdrift.
Pannan var under 2018 ett stort driftsproblem på Valåsen. I januari och februari
föranledde problem med rökgasfläkten flera kortare driftstopp.
Den 30:e mars 2018 brann panncentralen på Moelven Valåsen vilket resulterade i flera
veckors stillestånd vid torkarna. Mellanlagret före tork ökade så att man under en
period måste stänga produktionen på sågen, och justerverket stod tomt utan torkat
virke. Situationen löstes delvis genom att torka en viss volym hos Moelvens nedlagda
sågverk i Norsälven med den logistiska utmaningen det innebär. En tillfällig oljepanna
driftsattes och torkarna rullade efter veckor av stillestånd åter igång. Även andra
följdproblem uppstod vid branden, vilket minskade produktiviteten.
För produktionen innebar detta att man fick störningar utöver det normala på grund
av:
• Längre mellanlagring i en årstid som inte är optimal för mellanlagring.
• Damm som också uppkommer under förvaringen ställer till en del problem vid
justering med kamera och fotoceller.
• Mer hantering med lyft på lastbilar till Norsälven som annars inte skulle
uppkommit föranleder mer bräckage och skadade plankor och brädor som
föranleder diverse stopp i justerverket.
För att senare i en bra konjunktur ta igen den produktionsförlust detta föranlett
innebar detta:
• 3-skift med mer ny, mindre erfaren personal drabbar effektiviteten och förmågan
att minimera stopptiden.
• 3-skift leder till mindre tid att utföra reparationer utanför produktionstid och
således måste man stanna för reparationer, vilket man annars skulle kunna
åtgärdat på den ej belagda tiden.
Till detta skall läggas att kantverket uppgraderats under hösten 2018, vilket orsakat
extra stopptid. Dock kan man efter uppgraderingen öka produktionstakten.
Baserat på de nämnda omständigheterna är det svårt att påvisa att projektet har påverkat effektiviteten speciellt. Dock fortsätter arbetet intensivt med det som i projektet
påbörjats, då Moelven tror att detta kan bidra till att nå de uppsatta målen med bättre
förutsättningar och en större databas att se mönster utifrån.
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Genom installation av automatiska dimensionsmätare, i form av RS-Line och RS-Con,
kan tiden för kontrollmätning minskas avsevärt. Det har uppskattats till en tid motsvarande en arbetsvecka per år.
Den större delen av produktionen är övertorkad. Genom att analysera fuktkvoten, som
mäts i justerverket, och justera torktiderna kan tiderna minskas avsevärt. Varje procent
övertorkning förlänger torktiderna med ca 10 %. Med kortare torktid, och torkning till
rätt fuktkvot, uppnås både ökad produktivitet, minskad energianvändning och minskade kvalitetsbristkostnader.
Vi är fullt förvissade om att processeffektiviteten kan ökas med minst 15 % då analysverktygen är på plats, så att orsakerna till stopp och stillestånd kan hittas och åtgärdas
innan problem uppstår.

10.2

Produktvärde

Ökningen av produktvärdet ligger ännu i sin linda. Ett av sätten produktvärdet ökat är
att öka volymsutbytet genom att minska råmåtten. Det görs genom möjligheten att
kontrollera både råmåtten och färdigvarumåtten. Vi har möjligheten att känna till
medelvärdet på tjocklek och bredd i både rått och torrt tillstånd per ströpaket. Det sker
i vårt fall genom mätning av den råa (otorkade) bredden i RS-Line och den råa (otorkade) tjockleken i RS-Con. Torkad tjocklek och bredd mäts i RS-BoardScanner, se Figur
11 ovan. Genom dessa mätningar kan råmåtten trimmas till korrekt mått. Om råmåtten
kan minskas kan exempelvis bräduttaget öka. En beräkning visar på en potentiell värdeökning på ca 5 MSEK per år.
En stor kostnadspost uppstår då en specialkvalitet/-dimension/-fuktkvot skall sågas
fram och man måste producera en viss överkvantitet för att vara säker på att få fram
tillräcklig volym i den efterfrågade produkten. Den överproducerade volymen är då
svårsåld, på grund av ovanlig/oönskad specifikation. Det är inte ovanligt att så mycket
som 30 % mer timmer används, för att säkerställa att rätt mängd finns tillgänglig till
beställningen.
En metod som har vidareutvecklats under projektet är att korrelera plankkvalitet med
timmerkvalitet. Metoden uppnår nu mycket hög grad av spårbarhet, se Figur 12. Det
upptäcktes också att graden av spårbarhet varierar mellan olika kvaliteter och den
lägsta kvaliteten var svårast att återidentifiera, vilket kan behöva tas hänsyn till vid
vissa typer av beräkningar.
Informationen om korrelerade kvaliteter på timmer- och planksidan kan bidra till att
timmersorteringen förbättras avsevärt. Det innebär som nämnts att plankornas kvalitet
kan predikteras redan i timmersorteringen, vilket betyder att endast rätt antal stockar
behöver sågas för att få rätt antal plank i önskad dimension och kvalitet.
Med metoden kan fler kvaliteter sorteras fram i timmersorteringen och dessutom kan
man minska överproduktionen av svårsålda produkter, som antingen är fel dimension
eller fel kvalitet. Man kan också öka medellängden genom att kvalitetsavkapen kan
minskas. I förlängningen kan detta också innebära att sågverket kan lägga bättre
beställning till skogen, och därigenom slippa få in oönskade stockar, som kanske ett
annat verk hellre vill använda i sin produktion. Inom tidsramen för projektet hann inga
nya inställningar för timmersorteringen utvärderas, men ökningen av produktvärde
beroende på det kan estimeras till minst 5 %.
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Figur 12. Andel av produktionen som kunde spåras genom sågverket med tre olika metoder som
testades inom projektet. De högre kvaliteterna (1 och 2) gick bättre att följa än de lägre
kvaliteterna (3 och 4).

Med en bättre anpassad hållfasthetssortering, som snart är införd på Valåsen, kan ett
högre värdeutbyte också uppnås, genom att hela plankan optimeras utifrån dess totala
utseende och egenskaper.
Med en bättre torkstyrning, som förväntas möjlig att uppnå med nästa generations
styrsystem och med våg i råsorteringen, kan kvalitetsbristkostnaderna för torkskador
uppskattas att minska med minst 3 %.

10.3

Energianvändning

Mätare och sensorer för mätning av energi och effekt blev installerade alltför sent i
projektet för att en acceptabel basnivå skulle hinna etableras.
Några slutsatser kan vi dock dra av de mätningar vi gjort.
Vi har genom mätningarna kunnat observera att motordriften till reducerarna visar
upp till 10 % skillnad mellan höger och vänster sida. Vi har också kunnat se att vissa
motorer går på full effekt i många minuter, trots att ingenting finns att bearbeta, se
Figur 13.
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Figur 13. Effekt på reducerarmotorer i kantsågen. Höger motor ritas med blå kurva, vänster grön
kurva. Man ser att effekten på höger motor når toppeffekt under ca 15 minuter (ca 16:05 - 16:20)
trots att produktionen stannat.

Ett enkelt sätt att spara elenergi är att sätta sensorer som känner om något ligger på
transportörerna. Om det inte finns material på bandet skall bandet stanna, eller i alla
fall sakta ner, tills nytt material kommer. Ett exempel från Valåsen visar att man kan
spara några procent på elenergin till transportör- och sågmotorer.
Då torkarna är den största energianvändaren på ett sågverk, som erfarenhetsmässigt
använder 80 % av den totala energin, bör den största energieffektiviseringssatsningen
göras där. Även om största delen av energin till torkarna består av värme, som genereras med biobränsle i form av egen bark, spån och flis, bör den processen effektiviseras. En mycket stor del av produktionen torkas för mycket, vilket innebär både
onödigt lång processtid, risk för skador i form av sprickor och deformationer samt
onödig energianvändning, se ovan i avsnitt 10.1. Därför skall fortsättningsprojektet
lägga stort arbete på torkuppföljning och -effektivisering.
Under projektet installerades värmemängdsmätare för varje tork. Dock har dessa ännu
inte verifierats via analyser då detta nedprioriterades. Man påbörjade flertal initiativ
med:
• Direktåterkoppling av pannans effektförbrukning till torkoperatören som inte
hunnit färdigställas.
• Vågar i råsortering för ingående fuktkvot in i torken för samkörning av virke med
lika fuktinnehåll, samt för kontroll av torkfunktion.
Torkoptimeringsdelen av projektet kan underlättas mycket av ett nytt torkstyrsystem,
Valmatics 4.0, som uppges snart finns på marknaden. Det systemet uppges ha de
tekniska förutsättningarna för att utveckla torkstyrning och -uppföljning som krävs för
att optimera energi, produktivitet och kvalitet i virkestorkningen. Signaler till pannstyrning förbättrar också effektiviteten i pannan.
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Som kuriosa kan nämnas möjligheten att ange använd torkenergi för enskild planka:
Genom att korrelera varje planka med dess ströpaket, torkkammare och torkenergi kan
torkenergi per planka beräknas. Det återstår att beräkna även sönderdelnings- och
hanteringsenergin för att få en komplett bild. Därigenom kan energianvändningen för
färdigpaketen beräknas och ingå i en noggrant beräknad miljödeklaration.
Då elförbrukning sammanställs på årsbasis innebär det att 2018 års förbrukning inte är
färdigräknad. Målet kvarstår och Moelven tror det är möjligt att nå. Perioden för
projektet har kantats av inte helt bra effektivitet vilket föranlett fler skift, som i sin tur
kräver energi att köra anläggningen jämfört med att köra effektivare på färre skift.
Detta innebär att vi inte förväntar någon elförbrukningsreduktion för år 2018.
Flertalet åtgärder för minskning av energiförbrukning relaterat till det här projektet
kommer inom snar framtid implementeras och tas i drift.
Branden i pannan, med medföljande torkning på annan ort, medförde att mätning av
energianvändningen i torkarna under 2018 inte äger relevans.
Det föreligger inga förväntningar på reducerad dieselåtgång 2018 då branden i pannan
medförde ett otal extra lyft med brädgårdstruckana på och av lastbil, mellanlagring etc.

11

Problem på vägen

Under projektets två år har naturligtvis vissa problem uppstått. Några har varit
naturliga och andra oförutsedda. Bland de naturliga kan nämnas att personal slutar
eller får nya uppgifter inom företagen. Det ställer krav på organisationen att hantera
personal- och kompetensförluster, men i dessa fall har det i huvudsak gått väldigt bra.
Andra mer eller mindre naturliga problem är att tredjepartsinsatser inte alltid har varit
lyckosamma. De har ibland inte fungerat, kommit för sent eller inte kommit alls. De
problem som därvid skapats har vi i de flesta fall lyckats lösa med leverantören eller
komma runt genom att söka en ny leverantör. Vissa hinder kvarstår.
Ett upprepat upplevt problem med leverantörer är att installerade givare och sensorer
många gånger har fler mått och värden att leverera än de som presenteras. För att få
tillgång till andra befintliga mätvärden måste de efterfrågas specifikt. Det skulle underlätta betydligt om leverantörerna själva berättade vilka värden som finns tillgängliga i
systemen, och låta sågverket bedöma om de skall användas vid analyser, sammanställningar och korrelationer.
En tredjepartsinsats, som kostade ungefär ett halvt års analysmöjlighet, var byte av
lagrings- och analysmiljö till Google. Bytet berodde på att den först prövade leverantören inte uppfyllde våra krav på tillgänglighet och snabbhet.
Korrelationsmässigt har vissa problem uppstått genom att givarnas interna klockor har
gått olika, i vissa fall med många minuter, i andra fall med timmar. Det innebär att man
inte med säkerhet kan koppla ihop mätvärden som tycks ha skett vid ett bestämt
klockslag. Ett annat, liknande, problem uppstår då exempelvis längdmätare anger olika
längd på samma stock eller planka. Det innebär att minst en av dem visar fel. I vissa fall
har skillnaderna varit flera decimeter. Båda dessa olikheter gör att korrelation med
hjälp av längd eller klockslag inte fungerar fullt ut. I projektet löstes det i vissa fall
genom metoden Delta Time, som beskrivits ovan.
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Ett problem som lösts med integrationsplattformen är de olika datum- och tidsformat
som de olika givarna har. Samma datum kan presenteras som 2018-12-17, 18-12-17,
181217, 171218, 18.12.17, 18/12/17 osv. Tidsformaten är lika varierande som datumformaten. I vissa fall är datum och tid sammansatta, och i andra fall är de separerade.
Detta komplicerar korrelationerna mellan olika givare, då det först är nödvändigt att
konvertera datum och tid till samma format.
Detsamma kan sägas om mått. I vissa fall presenteras måtten som cm, i vissa fall mm, i
vissa fall tiondels mm, i vissa fall med decimalpunkt i vissa fall decimalkomma osv.
Bland de oförutsedda problemen kan nämnas en brand i panncentralen på sågverket,
vilket gjorde att Moelvens fokus fick flyttas från detta projekt till mer akuta åtgärder.

12

Projektpresentationer

Projektet har presenterats och beskrivits i ett antal artiklar och notiser i TV, tidningar
och tidskrifter, både i pappersformat och på nätet. Bland dessa kan nämnas SVT
Värmlandsnytt, NTT–Woodnet, Karlskoga Tidning, IDG och Ny Teknik. Ett manuskript är skickat till Wired, men har ännu inte publicerats (jan 2019). Muntliga presentationer har gjorts på mässan Trä & Teknik, på Träkvalitetsdagen och på STTFs
exkursion. På respektive projektparts hemsida och i egna skrifter har projektet presenterats i ord, bild och/eller film. Projektet har också presenterats på företagsinterna
möten hos deltagarna samt för andra sågverks- och maskintillverkares koncernledningsgrupper.
Sammantaget kan sägas att den absoluta majoriteten av Sveriges sågverk och sågverksmaskintillverkare har fått information om projektet och dess resultat genom presentationer på mässor och andra tillställningar samt genom branschmedia.

13

Slutsats och diskussion

Projektet har nått ett antal delmål. En del av dem är bekräftade i projektet medan
andra har beräknats. Skälet till att ett antal behövt räknas fram är att de, för att kunna
bekräftas, också kräver viss ombyggnad av mekanik och andra installationer, vilket inte
varit möjligt under denna begränsade projekttid. Ett sådant exempel är att kunna
bekräfta en beräknad 10 %-ig energibesparing genom att optimera nyttjandet av
torkarna.
Ett oomkullrunkeligt faktum är att Moelven Valåsen genom detta projekt lärt sig
mycket om sin process och om sina produkter, vilket inte skulle varit möjligt utan den
massiva satsning på digitalisering som genomförts. Även om inte samtliga uppställda
mål verifierats är projektgruppen övertygad om att de är möjliga att uppnå genom att
fortsätta på den inslagna vägen.
Projektet har också tydliggjort hur digitaliseringen kräver samverkan mellan olika
sensorer, ibland från olika leverantörer, för att nå målen i projektet. En sådan samverkan ställer krav på öppna systemlösningar och en genomtänkt övergripande systemarkitektur. Detta eftersom vissa avgörande analyser kräver omfattande överföringslagrings- och beräkningskapacitet samtidigt som processen i sig genererar omfattande
mätdata och dessutom har krav att analysen skall vara så nära realtid som möjligt. Det
ställer också krav på att leverantörerna är öppna med vad systemen kan och inte kan,
vilka värden som finns och hur noggranna de är, så att den fulla potentialen i digitalisering kan utnyttjas.
© RISE Research Institutes of Sweden
28

Att analysera samband ”punkt till punkt” med enhetliga sensorer samtidigt som man
med spårbarhet ska finna intressanta samband mellan heterogena sensorer kräver att
deltagande parter och leverantörer har en förståelse för och är insatta i implementeringen av övergripande system, för att kunna exportera väsentliga data på ett optimalt
sätt.
Digitalisering ställer allt större på leverantörerna. Projektet har upptäckt att mätvärden
och sammanställningen av värden förvanskas genom system (mjukvaror) som sammanställer och presenterar mätdata. Dessa fel kan vara svåra att upptäcka eftersom
mätarna i sig kan vara kalibrerade och visa korrekta mätdata och det visade aggregerade resultatet är rimligt (men fel). Ett exempel på detta är sammanställningen av fuktkvotsmätning på paket som passerat torkningen och körs genom justerverket. Mätarna
är kalibrerade och mäter korrekt men av olika skäl sammanställs de felaktigt i de gränssnitt som operatörerna arbetar utifrån. Detta riskerar felaktig planering och styrning av
torkningen, vilket kan innebära onödiga kostnader och försämrad kvalitet på slutprodukten. I just detta fall är tre leverantörer inblandade, vilket kan komplicera problemlösningen. Leverantörerna är uppmärksammade på problemet och arbetar på en
lösning.
Projektet och lärdomar av det kan sammanfattas i ett antal punkter:
• Digitalisering är ett komplicerat projekt som tar tid och kräver resurser.
• Det är väsentligt att fokusera på de uppsatta målen.
• Det krävs noggrann planering av: anläggningsinventering, installation i etapper,
krävande drifttagning med parallella system för nya automatiserade samband.
• Digitaliseringsprojekt startar med detaljer, fortsätter med detaljer och ännu mer
detaljer, med klar målsättning om ett resultat av att forma en enhetlig enhet.
• Det är en massiv kompetensutmaning.
• Visualisera mer, med mindre antal övervakningsskärmar.
• Ta kontroll över dataflöden och ta ägarskap till egen data.
• Plattformar som hanterar data behöver ovillkorligen testas i skarp miljö innan
slutligt systemval görs.
• Skilda system som mäter tid, energi eller dimension behöver synkroniseras onsite, och med periodicitet kalibreras mot ”godkända” likare.
• Spårbarhet i såglinjer kan uppnås med redundanta system som mäter längd med
tillägg av tidsstämpling.
Ett projektresultat som nämnts tidigare i texten är ett nytt sätt att spåra produkter i en
processlinje. Metoden kallas Delta Time, och är patentsökt. Enligt metoden kan produkter, i vårt fall stockar, block och plankor, spåras genom att följa tidsmönstret för
mätningar på produkten. Detta gör att alla typer av mätning kan användas för att spåra
en produkt. Exempelvis kan längd i en processmätning spåras mot effekt i nästa och
tjocklek i den tredje mätningen.
I ovan nämnda patentansökan finns också ett nytt sätt att presentera mätvärden på
skärmen. Metoden kallas AugLog. I presentationen ser man värden från ett stort antal
givare lagda på produkten som mäts, se Figur 14. Mätvärdena har genererats vid olika
tillfällen och på olika platser, men de visas tillsammans med föremålet som de hör till,
vilket ger en samlad bild över de mätningar som gjorts på produkten.

© RISE Research Institutes of Sweden

29

Figur 14. Ett exempel på hur AugLog kan presenteras.

Ett mycket viktigt projektresultat är att vi har formulerat ett arbetssätt som beskriver
hur en digitalisering av en industri kan gå till, det visas i Figur 15 och Figur 16 nedan.
Vår erfarenhet från detta projekt visar att det tar tid att genomföra en digitalisering,
och 2 år är en rimlig tidsram för att komma en god bit på väg. Naturligtvis kan det ta
både kortare och längre tid, beroende på upplösning, befintlig infrastruktur, tredjepartsleverantör och andra förhållanden.

Figur 15. Arbetsgång under år 1 av digitalisering.

Figur 16. Arbetsgång under år 2 av digitalisering.
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Fortsatt arbete

Arbetet fortsätter efter detta projekts slut. Moelven Valåsen har anställt personal med
utbildning och kunskap för att förvalta och utveckla det som tagits fram inom projektets ram. I tillägg till det har ytterligare projekt startats på Valåsen, framför allt för att
få ner stopptiden ännu mer. Verktyg för att analysera händelser med både video, vibrationer och akustik har installerats eller kommer att installeras inom kort. Även andra
givare och sensorer skall installeras och kopplas in i analysverktyget.
Dessutom fortsätter Moelven Valåsen arbetet med effektivisering av torkningen, vilket
påverkar både produktiviteten genom torkarna, produktvärdet genom minskade kvalitetsbristkostnader och energieffektiviteten genom minskade torktider och effektivare
torkscheman. För att kunna styra torkarna bättre skall en våg installeras i råsorteringen. Genom att väga plankorna kan man få kännedom om hur mycket vatten de
innehåller, vilket underlättar styrningen av torkarnas scheman. I justerverket finns
redan en våg. Genom att korrelera in- och utvikt kan man veta hur mycket vatten som
“kokats” bort, och eventuella skillnader mellan torkarna kan utredas på ett enklare sätt.
En del data saknas i Google Cloud. Saknade data skall integreras för att uppnå en
komplett bild av produktionen.
Arbetet med att genomföra och automatisera de definierade analyserna skall fortsätta.
Nya analyser definieras efter hand och genomförs. Om analyserna visar förbättringspotential genomförs behövliga åtgärder.
Spårbarhet genom DeltaTime behöver anpassas för Google Dataflow för att automatiskt
indexera stockar under produktion. Även det nya sättet att presentera mätdata skall
utvecklas för att ta fram optimala och fördefinierade vyer för operatörer, ledningsgrupp, etc.
När Moelven Valåsen har fått digitaliseringen att fungera i tillräckligt hög grad är
meningen att tillämpliga delar skall implementeras på andra industrier i Moelvenkoncernen.
RemaSawco AB har nu drivit/deltagit i två projekt inom detta område, AIS
(Applikation/Integration/Spårning) som var ett mer renodlat forsknings- och verifieringsprojekt för att spåra enskild planka i justerverket tillbaka till enskild stock i
mätstationen samt Det digitala sågverket som mer ska definieras som ett innovationsprojekt.
Utfallet av båda projekten har varit positiva och är nu grunden för RemaSawcos
produktutveckling samt internationalisering, såväl på den europeiska som på den
Nordamerikanska marknaden, se gärna vidare på www.remasawco.se.
RemaSawco kommer nu att ytterligare intensifiera utvecklingen mot att finna, för både
slutkund och leverantör, intressanta och värdeskapande produkter och lösningar,
baserat på de möjligheter som spårbarhet i öppna systemlösningar ger möjlighet till.
Projektet Det digitala sågverket är det första i sitt slag och kommer att sätta informella
standarder för hur den här typen av projekt kan bedrivas. Ett standardiserat dataformat ger möjligheten att ställa krav på leverantörer att till exempel alltid leverera
enligt dataformatet och erbjuda data utifrån ett minimikrav. Ett fortsättningsprojekt
kommer att definiera och dokumentera dataformat som förenklar utbyte av data
mellan sågverk och mellan olika leverantörers system. Lämpligt är nu att dokumentera
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de nya definitioner och standarder som kommer att tillämpas för exempelvis stockar,
postningar, sågorder och justerorder. Detta kommer att förenkla implementationen av
nya mätare, styrsystem och andra mjukvaror.
Tack vare projektet har RISE en unik vy över det samlade datat som strömmar genom
ett sågverk. Detta tillsammans med en bred och djup kompetens inom sågverk och
trämetri skapar möjligheten att göra ett bra urval inför övningar med machine learning.
Machine learning är ett hett begrepp idag som gärna överskattas till en lösning på alla
problem på ett sågverk. Sanningen är att machine learning bäst fungerar när man kan
göra ett rimligt urval av data samt prioritera rätt mätningar. Tillgänglighet och
möjlighet att kunna förutspå driftstopp är områden där AI kan komma väl till pass
Även andra sågverk, koncerner och maskintillverkare är intresserade av en digitaliseringsresa, och steg har tagits för att introducera dem.

© RISE Research Institutes of Sweden

32

© RISE Research Institutes of Sweden

33

Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public
sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international
level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all
manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are
instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE
Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state.
I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett
konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder
alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för
framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av
svenska staten.

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 5608, 114 86 STOCKHOLM
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@ri.se, Internet: www.ri.se
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