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I handen håller du det nya nyhetsbladet från SP Trä.

Vår tanke med bladet är att det skall informera om vad 
vi på SP Trä gör för just sågverken. Bladet skall komma 
ut några gånger per år. När detta skrivs har Ligna-mäss-
san, avslutats. Vi ställde ut oss i en monter som delades
med Luleå tekniska universitet och företag från Väster-
botten. Kanske såg du oss där?

På SP Trä har vi en stor kunskap inom många skilda om-
råden som rör sågverksdriften och sågverkens produk-
ter. En del av detta presenteras i bladet. Vi kan berätta 
om sortering, både maskinellt och visuellt, om fuktkvo-
ter, om timmersortering, om standardisering och om en 
hel del mer.

Detta är bara en liten del av vad vi gör. Kontakta oss om 
du vill ha mer information. Du hittar adress och telefon 
till våra kontor nedan och mejladresser till respektive 
artikelförfattare under artikeln.

Ytterligare ett nyhetsblad!
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På G inom europeisk standardisering  Sid. 3

CE-märkning av konstruktionsvirke C14? Sid. 4
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timmerklassgränser och postningsmönster Sid. 5
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Trä lösning på framtidens utmaningar  Sid. 4

Aktuell information från SP Trä

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Trä

Borås   Stockholm  Skellefteå  Växjö
Box 857   Box 5609   Skeria 2   Vidéum Science Park
501 15 Borås  114 86 Stockholm  931 77 Skellefteå  351 96 Växjö
Besök:    Besök:   Besök:   Besök:
Brinellgatan 4  Drottning Kristinas Väg 67 Laboratorgränd 2  Lückligs plats 1  

Telefon: 010-516 50 00 • Internet: www.sp.se

Glad Sommar från SP Trä

Vi önskar er alla en skön semester 
och sommarvila, så ses vi i höst igen
med nya krafter!

Anders Lycken
Sektionschef
anders.lycken@sp.se
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Produktionsrekord av maskinsorterat virke trots 
dålig konjunktur

Färska siffror över produktionen av maskinellt sorterat kon-
struktionsvirke visar att den totalt ”stressade” volymen under 
2012 uppgick till drygt 1.9 miljoner m3, av dessa exporterades 
knappt 80% (1.5 miljoner m3). Precis som tidigare år är Stor-
britannien den i särklass största exportmarknaden, (785 000 m3 
41% av totalvolymen). Volymen maskinsorterat konstruktions-
virke för den inhemska marknaden var 400 000 m3 vilket utgör 
ca. 20% av totalvolymen. Under de senaste tre åren har total- 
volymen ökat med 25%.

Sortering Sågverksnytt nr 1 2013

Bertil Stenman
Virkessortering och fingerskarvning
bertil.stenman@sp.se

Hållfasthetssortering av konstruktionsvirke – en 
framtidsbetraktelse 

Ny CE-märkning
Att skriva en framtidsbetraktelse över utvecklingen av håll-
fasthetssortering och utvecklingen av sorteringsmaskiner är en 
utmaning. Det största problemet är att inget är så svårt att för-
utspå som framtiden. Fördelen är att ingen kan säga att det är 
fel och när vi väl har ett facit kommer det som skrivits här att 
vara glömt. Vi vet i alla fall att det vid halvårsskiftet kommer en 
förändring: CE-märkning av konstruktionsvirke blir då obliga-
torisk. För de sågverk som idag har en certifiering kommer detta 
dock inte innebära några egentliga praktiska förändringar. 

Siffror då och nu
All framtidsspaning börjar i historien. Under de senaste 15 åren 
har antalet godkända sorteringsmaskinsmodeller i Europa ökat 
från 6 till 27 st. Under samma period har antalet godkända in-
stallationer av sorteringsmaskiner på svenska sågverk och lim-
träfabriker ökat från ca 30 st till ca 90 st och den sorterade vo-
lymen av konstruktionsvirke har ökat från 200 000 m³ till ca 1 
900 000 m³. Produktionen av maskinsorterat konstruktionsvirke 
för den svenska marknaden är knappt 400 000 m³ och den har i 
princip varit konstant de senaste 10 åren. Av den totala svenska 
förbrukningen av konstruktionsvirke uppskattas att ca 80 % är 
maskinsorterat.

Två spår för utveckling av sorteringsmaskiner
 Utvecklingen av sorteringsmaskiner kommer sannolikt att följa 
två helt skilda spår. Ett spår innebär sorteringsmaskiner som är 
komplexa med fler sensorer för skattning av olika egenskaper 
inbyggda. Genom att skatta flera olika egenskaper kan hållfast-
heter förutsägas med en högre precision vilket ökar utfallet i 
olika sorteringsklasser. Sannolikt kommer maskinerna också att 
utrustas för att hantera den visuella tilläggssorteringen som idag 
i de flesta fall sker manuellt. Det andra spåret kommer att ge 
enklare billigare sorteringsmaskiner. Maskinerna är lätthanter-
liga men har låg kapacitet och de är begränsade i de klasser och 
kombinationen av klasser som är tillåtna. Man kan också för-
vänta sig att maskinerna ger ett lägre utfall för sorteringen. Den 
här typen av maskiner kan vara aktuella för mindre enheter med 

ett litet behov av konstruktionsvirke. I nuläget är kostnaderna 
för att få en ny sorteringsmaskin accepterad höga men ett arbete 
pågår för att förändra standarden så att det blir en enklare byrå-
krati för att godkänna en sorteringsmaskin. Det skulle väsentligt 
öka konkurrenskraften hos den här typen av sorteringsmaskiner. 

Ökad efterfrågan
På sågverken har man under de senaste åren sett att kunderna 
i allt högre grad kräver totalleveranser där konstruktionsvirket 
ingår som en mindre delvolym i ordern. Man har då från sågver-
ken behövt installera sorteringsmaskiner som bara är avsedda 
att köras under en begränsad del av tiden. Maskininstallationer 
av den här typen kommer sannolikt att öka även på sågverk med 
lägre produktionsvolymer.

Efterfrågan på konstruktionsvirke kommer sannolikt att öka. 
Det finns inget som tyder på att exporten mattas. Under de se-
naste årens lågkonjunktur i Europa har exporten ökat och den 
återhämtning av ekonomin som förutspås kommer rimligen 
innebära en fortsatt ökning av exporten. Den ökning av byggan-
det i Sverige som allmänt ses som nödvändig kommer sannolikt 
att innebära att den inhemska efterfrågan på konstruktionsvirke 
ökar. 

Rune Ziethén
Maskinsortering
rune.ziethen@sp.se
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Standard & certifiering Sågverksnytt nr 1 2013

På G inom den europeiska standardiseringen 

Inom CEN hanteras standarder för konstruktionsvirke inom 
kommittéen TC124 Timber Structures. För några år sedan in-
troducerades den harmoniserade standarden EN 14081 Timber 
structures – Strength graded structural timber with rectangular 
cross section. Denna standard består av 4 delar. Del 1 som anger 
grunden för CE-märkningen har under det senaste året omarbe-
tats och den kommer ut på en andra remissomgång under hösten 
2013.  Del 2 som beskriver metodiken för att ta fram hållfast-
hetssorteringsmaskiners inställningsvärden är mycket komplex 
och svår att tillämpa. I maj fattade man beslutet i TC124 om att 
denna standard ska revideras. 

Nytt projekt
För några år sedan genomfördes ett europeiskt forskningspro-
jekt, Gradewood, som syftade till att ta fram en bas så att euro-
peisk sågverksindustri kan få bästa möjliga utfall av träråvaran 
vid maskinell hållfasthetssortering. Projektets resultat är ännu 
inte implementerade i standardiseringsarbetet och i juni 2013 
startar därför ett nytt projekt med avsikten att föra in de senaste 
resultaten i standardiseringsarbetet. SP Trä deltar på bred front 
både i standardisering och forskning för virkessortering. 

Inställningsvärden för maskinsorterat virke
En annan förändring är, att då EN 14081-1 blir klar efter remis-
sen till hösten, så kommer del 4, som innehåller inställnings-
värden för sorteringsmaskiner att försvinna. Inställningsvärden 
kommer fortsättningsvis att publiceras i sk approved grading 
reports. Under flera års intensivt arbete med inställningsvärden 
för maskinsorterat virke har det framkommit behov att revidera 

också de standarder som används för att beräkna karakteristiska 
värden för mekaniska egenskaper och densitet, EN 384 och EN 
14358. Det föreligger nu förslag som kommer att sändas på re-
miss under hösten 2013.

Komplettering med klasser för draghållfasthet
EN 338 är den standard som definierar hållfasthetsklasserna, 
dvs karakteristiska värden för  C18, C24 etc. Dessa klasser är 
baserade på böjhållfasthet. Det finns mer och mer efterfrågan på 
hållfasthetsklasser som är baserade på draghållfasthet och därför 
har nu EN 338 kompletterats med sk CT-klasser som är definie-
rade utifrån draghållfasthet. Även denna standard kommer på 
remiss till hösten 2013.

Den harmoniserade limträstandarden EN 14080 blev alldeles 
nyligen godkänd i röstningsförfarandet och kommer alltså att 
publiceras inom kort. De harmoniserade standarderna för finger-
skarvat konstruktionsvirke, EN 15497, och CLT (krysslaminera-
de skivor), EN 16351, är båda färdigställda eller nära färdigstäl-
lande och kommer att sändas ut på omröstning.

Som ses ovan så är det hög aktivitet när det gäller standarder 
för konstruktionsvirke. Under hösten 2013 är det viktigt att vi 
från svensk sida utvärderar standardförslagen som kommer på 
remiss och lämnar kommentarer. Kontakta gärna oss på SP Trä 
om ni vill veta mera.

Gerhard Scheepers
Virkestorkning
gerhard.scheepers@sp.se

Målfuktkvot 16 % på väg att bli standard 

Det omfattande forskningsprojektet WoodBuild är på väg att 
avslutas och resultaten pekar bland annat på att sågverken be-
höver sänka leveransfuktkvoten för att säkerställa att virket inte 
möglar under transport, lagring och i den färdiga byggnaden.  I 
nya AMA Hus anges att målfuktkvoten för inbyggnadsvirke ska 
vara 16 %.  Såväl resultaten från Wood Build som tidigare er-
farenheter tyder på att detta är en lämplig nivå.  AMA Hus ingår 
i en serie av referensböcker som ges ut av Svensk Byggtjänst.  
Texterna i AMA beskriver krav på material, utförande och fär-
digt resultat för vanliga arbeten i byggproduktionen. Dessa krav 
kan ses som sådana som branschen uppfattar som god praxis, 
allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt 
utförande. Texterna kan refereras i tekniska beskrivningar.  Kra-
vet i AMA Hus kan förväntas få stort genomslag i byggbran-
schen och leda till beställningar av virke med målfuktkvot 16 %.

SP Trä har medverkat i ett projekt där flera sågverk har torkat 
till den nya fuktkvotsnivån. Man uppnådde en medelfuktkvot 
på ca 15 %, vilket är klart godkänt. Några av sågverken hade 
begränsad erfarenhet av att torka till denna nivå, men lyckades 
bra ändå. Ett av sågverken har torkat till 16 % målfuktkvot i två 
år och menar att detta fungerar utmärkt.

Diskussioner pågår nu mellan SP Trä och Skogsindustrierna om 
hur virke med målfuktkvot 16 % ska märkas.

Charlotte Bengtsson
Enhetschef
charlotte.bengtsson@sp.se
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Standard & certifiering Sågverksnytt nr 1 2013

Konstruktionsvirke C14 

Det pågår diskussioner om huruvida klassen C14 behöver 
CE-märkas eller inte. C14 är en hållfasthetsklass som förutsätts 
ha en böjhållfasthet som överstiger 14 MPa. Omfattande prov-
ningar visar att det är närmast omöjligt att finna virke med så låg 
hållfasthet i Sverige. 

Mot den bakgrunden menar många sågverk att det inte är rimligt 
att kräva att sorteringen av denna hållfasthetsklass ska behöva 
certifieras för att kunna CE-märkas. SP har förståelse för detta 
resonemang, men kan bara konstatera att standarden som styr 
det hela i nuläget inte lämnar något utrymme för avsteg. Det ska 
också understrykas att det inte är SP som avgör i denna fråga. SP 

har inte rätt att bestämma om avsteg från standarden. Man kan 
tänka sig man bara märker virket med C14. Det är tveksamt om 
certifieringsorganet kan ha synpunkter på det eftersom ansvaret 
för märkningen ligger på producenten. 

Däremot löper producenten risk att det hela uppmärksammas 
i samband med revision av företag som använder C14-virket i 
sina produkter, t ex takstolstillverkare.

Bertil Johansson
Limträ, maskinsortering och fingerskarvning
bertil.johansson@sp.se

Forskning Sågverksnytt nr 1 2013

Trä har alla förutsättningar att vara det material som löser flera 
av de utmaningar världen idag står inför. Det är en av slutsatser-
na i en färsk rapport – Agenda Trä. Den har utarbetats av indu-
stri, universitet och andra aktörer med koppling till trämekanisk 
industri. SP har varit processledare

Insatser för stärkt konkurrenskraft
Agenda Trä syftar till att samordna och stärka den svenska trä-
mekaniska industrins framtida insatser inom forskning och inn-
ovationer. Representanter för svensk trämekanisk industri har 
identifierat viktiga insatsområden för att stärka industrins kon-
kurrenskraft och export. En bärande del i de insatser som före-
slås är att bidra till ett hållbart samhälle. 

– Trä har alla förutsättningar att vara det material som löser flera 
av de utmaningar världen idag står inför, säger Hans Holmberg, 
processledare på SP som har lett arbetet med att ta fram rappor-
ten.

Agenda Trä har utarbetats genom workshops, möten och inter-
vjuer med deltagare från industri, universitet och institut samt 

Hans Holmberg
Marknad, produktionsteknik
hans.holmberg@sp.se

samhällsaktörer som arbetsförmedlingen. Agenda Trä är 
finansierad av Vinnova. Agenda Trä är också en del av det 
strategiska innovationsområdet Nya biobaserade material, 
produkter och tjänster som koordineras av Skogsindustrierna. 

Viktigt att reagera snabbt
Den svenska trämekaniska industrin står inför nya utmaning-
ar som skiljer sig från tidigare faser av industrins utveckling. 
Framöver blir det därför viktigare att kunna reagera snabbt på 
affärsmässiga utmaningar i en global marknad.

– Utmaningarna måste hanteras produktionstekniskt och orga-
nisatoriskt i takt med att nya affärsmodeller växer fram, säger 
Hans Holmberg.

Trä kan lösa många framtida utmaningar
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Produktion Sågverksnytt nr 1 2013

Vad är det?
SP TimberNav förutser och håller koll på timmerklasser och 
produktutfall. SP TimberNav kan också optimera värdet av såg-
verkets produktion genom att bestämma lämpliga postnings-
mönster och/eller timmerklassgränser.

Detta får du ut av SP TimberNav
Du kan beräkna produktutfallet beroende på:
• Timmerklasser
• Sågmönster och fördelning av olika sågmönster i timmer-

klasserna
• Prissättning
Genom att testa och ändra, kan du förutse vilka volymer och 
värden som olika förhållanden kommer att leda till. 

Så fungerar det
SP TimberNav använder sågverkets egna uppgifter om timmer, 
timmerfördelningar, postningar och produktvolymer för att ska-
pa prognoser och optimera produktionsinställningar.
Rådata om ett lämpligt antal stockar, 4000 till 8000, samlas in 
med hjälp av 3D-scanner vid timmersorteringen eller vid såg-
intaget. Baserat på dessa data görs sågsimuleringar över hela 
partiet med ett antal olika postningar för varje stock. Alla data 
lagras i en databas och används för optimering. Slutligen hittas 

Per Berg
Sågverksteknik och programmering
per.berg@sp.se

SP TimberNav – Ett program för optimering av timmerklassgränser, postningsmönster 
och produktutfall

de kombinationen av timmerklasser och postningsmönster som 
ger det högsta värdet.

Värdeoptimering av slutprodukterna
SP TimberNav kan optimera värdet av slutprodukterna.
Genom att ange den önskade minsta och största volymen för oli-
ka produkter, kan programmet optimera det totala värdet baserat 
på de givna villkoren. Detta kan, i ett första steg, utföras genom 
att låta SP TimberNav välja bästa kombinationen av postnings-
mönster för timmerklasserna.

Om du vill gå vidare, kan du låta SP TimberNav ändra diame-
tergränserna på timmerklasserna för att se om detta leder till 
ytterligare värdeförbättring. Genom att använda optimerings-
funktionen i SP TimberNav kan du alltså optimera både timmer-
klassgränser och produktutfall.

SP TimberNav är utvecklat i samarbete mellan SP Trä och Trä-
Centrum Norr.
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Produktion Sågverksnytt nr 1 2013

EESI - EnergiEffektivisering I SågverksIndustrin

EESI-projektet har kommit halvvägs och är inne i ett skede då 
demonstrationerna planeras eller är på gång att genomföras. 
Några av dem har också slutförts.

Sänkt belysning sparade 43%
De största besparingarna kan troligen göras i torkarna, eftersom 
de är de största förbrukarna, men även ”små” besparingar kan ge 
stora pengar tillbaka. Ett exempel är att sänka spänningen över 
belysningen i lokalerna. På hyvleriet hos Bergs Timber i Mör-
lunda sänktes spänningen till 193 V, med endast liten sänkning 
av belysningsnivån. Besparingen blev ändå 43 %!

Stäng och släck
Den enklaste besparingen är att stänga och släcka i de utrym-
men och de maskiner som inte används. Vad som är onödigt kan 
ganska lätt upptäckas vid nattvandringar, då ju allt skall vara 
avstängt. På några verk som gjort nattvandringar har möjliga 
besparingar på upp till 200 000 kr årligen upptäckts.

Andra delprojekt som pågår är att väga virket innan det sätts 
in i torken för att få en uppfattning om ingående fuktkvot och 
därigenom kunna styra torkarna bättre. Ett annat projekt är att 
demonstrera besparingspotentialen med dels nedvarvning av 
torkfläktarna och dels avstängning av fläktarna vid lämpliga in-
tervall. Resultat från de försöken presenteras i något kommande 
nummer av Sågverksnytt.

Jan-Erik Andersson
Automation, energi
jan-erik.andersson@sp.se

LEAN i sågverk 

Inom sågverksindustrin finns det en klar potential till förbättrad 
konkurrenskraft genom arbete med LEAN. 

LEAN är ett sätt att tänka. Vad är värde för kund? Hur elimine-
rar vi slöseri? Det består såväl av principer som av metoder och 
verktyg (TPM, SMED, JIT, 5S, målstyrda organisationer etc.). 

LEAN sätter kunden och effektiv produktion i fokus
För sågverksindustrin handlar det om att minimera slöserier i 
processen från timmer till färdig produkt. LEAN i sågverksin-
dustrin betyder att minska överproduktion, väntan, onödiga rö-
relser, onödiga transporter, felaktiga processer, lager, defekter, 
effektiv tillverkning av fel produkt och outnyttjat humankapital. 
Det betyder att gå från ett funktionellt fokus till ett kundfokus. 

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer.

Anders Bystedt
Lean production
anders.bystedt@sp.se


