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SP TimberNav är en applikation för optimering av timmer-
klassgränser, postningar och produktutfall.

SP TimberNav använder statistiska metoder och linjärpro-
grammering för att prognostisera och hålla ordning på 
timmerklasser, postningar och produktutfall.

SP TimberNav kan dessutom värdeoptimera sågverkets 
utfall, genom att man kan bestämma timmerklassgränser 
och optimala postningar för att komma så nära det öns-
kade produktutfallet som det är möjligt. 

Vad får du ut av SP TimberNav

•	 Produktutfall i olika tidshorisonter   
 - Välj önskad timmerfördelning, t.ex. månads- eller 

årsfångst av timmer. Du kan arbeta med ett fritt 
antal fördelningar så att du snabbt kan växla mellan 
olika tidshorisonter.

•	 Beräkna inverkan på produktutfallet beroende på för-
ändringar i: 

 - Timmerklasser
 - Postningar/Postningsfördelningar på timmer- 

klasserna
 - Produktpriser

Genom att testa och ändra kan du prognostisera vilka vo-
lymer och värden som kommer att falla ut under de givna 
förutsättningarna.

Värdeoptimering av produktutfall

SP TimberNav kan även värdeoptimera sågverkets pro-
duktutfall. 

Genom att lägga in min- och maxvolymer på olika produk-
ter kan programmet optimera det totala produktvärdet 
utgående från de givna villkoren. Detta kan i en första 
ansats ske genom att TimberNav själv ändrar timmerklas-
sernas postningar/postningsandelar. 

Vill man gå längre kan man låta TimberNav förändra tim-
merklassernas diametergränser för att se om detta leder 
till ytterligare värdeförbättringar. Genom att använda 
TimberNavs optimeringsfunktion kan både timmerklasser 
och produktutfall optimeras.  

Hur det fungerar

SP TimberNav är en fristående programvara som använder 
sågverkets egna information om sågtimmer, postningar, 
timmerfördelning och produktvolymer för att prognosti-
sera och optimera produktionen. 

Rådata om ett lämpligt antal representativa stockar, vanli-
gen någonstans mellan 4000 och 8000, samlas in från 3D 
mätramen i timmersorteringen eller sågintaget.

Stockdata används sedan i en sågsimulator där varje 
stock sågsimuleras i ett antal olika, för stocken rimliga, 
postningar. Data från samtliga sågsimuleringar sparas och 

lagras tillsammans med all annan information i en databas 
och används för att simulera sågverkets produktion under 
olika förutsättningar. Den optimala kombinationen av 
sågklasser och postningar används därefter för att få fram 
den produktmix som ger störst värde.

Om sågverket har tillgång till en egen sågsimulator kan 
denna användas för att ta fram produktinformation som 
kan användas av TimberNav.

SP TimberNav är utvecklad I samarbete mellan  
SP Trä and TräCentrum Norr (TCN), som är en forsk-
ningsorganisation som inkluderar många av de 
största sågverken i Sverige. 

För mer information, kontakta: 
Per Berg
SP Trä
Box 5609
SE-114 86 STOCKHOLM
Telefon: 010-516 62 01
E-post: per.berg@sp.se
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SP Trä är en viktig aktör i utvecklingen av det nya biobaserade samhället. Vår forsknings- och utvecklingsverksamhet 
domineras av stora nationella och internationella projekt samt projekt inom industrin. Vi deltar också aktivt i standar-
diseringsarbetet genom CEN och ISO. SP Trä har kvalificerade resurser för såväl forskning som testning för en rad olika 
material och produkter.

Sektionen Förädling och processer förser den träbearbetande industrin med mätverktyg och metoder som utvecklats från 
omfattande forskningsverksamhet samt från kundkrav. Förädling och processer förser industrin med utveckling av ny 
teknik, metoder och processer i syfte att ge den trämekaniska industrin möjligheter att leverera högkvalitativa produkter 
på ett kostnadseffektivt sätt.

SP Trä
Borås, Skellefteå, Stockholm, Växjö
Adress: Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 50 00
www.sp.se

Våra produkter Våra tjänster

SP Bark On-Line 3D-visualisering

SP Fibervinkel On-Line Deformationskontroll

SP Kärnved On-Line Energimätningar

SP Kvalitet On-Line Lean-produktion och förebyggande innehåll

SP Måttkontroll Limning

SP PlankProfil On-Line Programmering, Databaslayout, Dataanalys och Långtidsdatainsamling

SP TimberNav Provning

SP Torksim Sorteringsregler

Spårning

Tillgänglighet, stopptider

Torkning


