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Abstract 
 
Development of methods of measurements and 
interpretation of results when evaluating sawmill 
machinery and equipment 
 
The aim of the study was to develop methods of measurements and to evaluate the results 
when evaluating saw mill machinery. The report points out and gives examples of 
methods to measure and control different parameters in the sawmill process.  
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Förord 
Att såga rätt är inte bara viktigt, det är många gånger sågverkets väg till överlevnad av det 
enkla skälet att det rör sig om ett mycket stort flöde som passerar genom produktionspro-
cessen och att även det minsta systematiska felet i att utnyttja råvaran effektivt snabbt in-
nebär stora belopp i pengar.  
 
Som räkneexempel kan tas ett sågverk som producerar 100 000 m3 sågad vara per år. Det 
sågverket använder grovt räknat den dubbla volymen timmerstockar till en total kostnad 
på cirka 100 miljoner kronor vid råvarupriset 500 kronor per kubikmeter. Med försälj-
ningspriset 2000 kr/m3 blir det totala täckningsbidraget 100 miljoner – en miljon per pro-
cent. 
 
Någon missad procent, eller till och med delar av missade volymprocent, till exempel ge-
nom vankantsavkap pga felinläggning (systematisk eller stokastisk), kan därför betyda 
mycket för det enskilda sågverket både vad gäller kostnaden för timmerråvaran och in-
täkten för den sågade varan. När det gäller missade procent är sågutbytet – kvoten mellan 
volymerna sågad vara och timmerråvara – därför en mycket viktig faktor att ta hänsyn till. 
 
Att ständigt mäta och följa upp utbyte och processparametrar är därför av största vikt för 
sågverket. 
 
Föreliggande rapport som utgör slutrapportering av projektet Utveckling av Mätmetoder 
och Tolkning av mätresultat vid utvärdering av sågverksmaskiner och utrustningar 
finansierades av Svenskt Trä, numera Skogsindustrierna. Rapporten kartlägger den gene-
rella produktionsproblematiken baserad på tolkning av mätresultat och visar några rutiner 
som möjliggör ökat råvaruutnyttjande och på sikt bidrar till en förbättrad lönsamhet för 
sågverken. För den mer långsiktigt förbättrade lönsamheten pekar även rapporten på nya 
lösningar där konceptet med automatisk provsågning i den avslutande diskussionen kan 
vara värt att begrunda. 
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Sammanfattning 
Sågverksindustrin är en mycket råvaruintensiv näringsgren, vanligen utgör råvaran om-
kring två tredjedelar av de totala kostnaderna. För att ett sågverk ska kunna överleva lång-
siktigt är det alltså nödvändigt att råvaran utnyttjas på ett optimalt sätt. För att höja ut-
bytet har många sågverk därför investerat i effektivare sågverksmaskiner och förbättrad 
mätutrustning, vilket har givit ökade möjligheter att styra och kontrollera processen. Men 
med de nya möjligheter som den mer sofistikerade tekniken erbjuder så följer också be-
hovet av en bättre uppföljning och utvärdering av utrustningens funktionalitet.  
 
I denna rapport beskrivs den problematik som kan uppstå i sågverksprocessens fem 
huvudsakliga processteg, timmersortering, sågning, råsortering, torkning och slutjust-
ering. Ett antal metoder och tekniker beskrivs, vilka kan nyttjas för att mäta och utvärdera 
funktionen hos den utrustning som används i de olika stegen. Genom tillämpning av 
dessa metoder är det möjligt att identifiera och minimera problem i processen och på så 
sätt förbättra sågverkets utbyte. Rapporten ger också gott om referenser för ytterligare 
fördjupning i de olika teknikerna. 
 
Metoder som tas upp är bland annat repeterbarhetsprov, omsorteringsprov och vankants-
studier för uppföljning av timmersorteringen. För kontroll av såglinjens funktionalitet 
beskrivs tester av inläggning i kant- och delningssåg samt metodik för granskning av 
rundvridarens funktion och stabiliteten hos mätramens rundvridningsbeslut. Rapporten tar 
också upp metoder för måttkontroll och beräkning av värdeutbyte i kantverk och råsor-
tering. En definition har tagits fram för att möjliggöra beskrivning av pressvecket i sågat 
virke, dvs. hur väl de mötande sågklingorna möter varandra. För granskning av torknings-
processen beskrivs metoder för mätning av fuktkvot, spricklängd och inre spänningar i 
virket. Slutligen ges en beskrivning av hur tillgänglighet i produktionsflödet kan 
utvärderas.  
 
De förslag och metoder som denna rapport visar på möjliggör ökning av intäkterna från 
några tiondels procent upp mot en procent. Eftersom även mycket små procentuella för-
bättringar motsvarar intäkter i storleksordningen hundratusentals kronor borde det vara 
angeläget för sågverk att se över sina rutiner och förvissa sig om att dessa möjligheter att 
förbättra ekonomin inte förblir outnyttjade.  



 
 

  

6

 
 



 
 

  

7

1. Bakgrund 
Under det senaste årtiondet, fram till 2005, har produktionen sågad vara per år inom den 
svenska sågverksindustrin ökat från 15,1 till 17,8 miljoner kubikmeter, se /1/. 2005 ut-
gjorde varje producerad procent 178 000 m3, i dagens penningvärde räknat cirka 300 
miljoner kronor. Mellan åren 1995 och 2005 ökade den genomsnittliga produktionen för 
svenska sågverk från drygt 50 000 till närmare 100 000 m3. Täckningsbidraget från varje 
höjd utbytesprocent för det genomsnittliga sågverket ökade därför från ca 1 till drygt 1,5 
miljoner kronor per år. 
 
För ett sågverk som sågar 200 000 m3 per år motsvarar således täckningsbidraget för 
varje outnyttjad utbytesprocent storleksordningen ¼ miljon kronor per månad.  
 
Det är lätt att tappa utbytesprocent genom att inte tillräckligt väl följa upp och se till att de 
indata som mätramen förser inläggaren med är korrekta. Det är naturligtvis även viktigt 
att se till att inläggaren utför sin uppgift, nämligen att rotera stocken till bästa vinkelläget 
och rikta in stocken på bästa möjliga sätt för maximalt sågutbyte.  
 
För sågverk med försortering av timret är även timmersorteringen en källa till tappade 
procent eftersom det är här sågklassen sorteras fram, och den är avgörande för att sågut-
bytet skall kunna bli så högt som möjligt. Innehåller en sågklass onödigt stor andel stoc-
kar som borde ha hamnat i klasser över respektive under denna minskar utbytet. Därför 
måste mätramen vara väl kalibrerad och i bästa möjliga skick. Dessutom måste underlaget 
för barkavdragsberäkningarna vara så bra som möjligt. I de fall där timmersorteringen 
sker efter postningsbild kan mätramens funktion vara en stor källa till tappad intäkt om 
funktionen inte är så bra den kan vara. 
 
Andra källor till tappade procent är problem vid råsorteringen i form av felaktiga dimen-
sionstoleranser och felavkap; vid torkning i form av felaktiga fuktkvoter, sprickor och 
inre spänningar; och vid slutjustering i form av kvalitetsnedklassningar pga produktions- 
eller råvaruskäl. 
 
Det som till slut avgör sågverkets intäkter är kombinationen av kvalitet och kvantitet. 
Man kan inte bara titta på volymsutbytet – kvalitetsutbytet är minst lika viktigt. Tillsam-
mans bidrar volym- och kvalitetsutbytena till värdeutbytet, som är den absolut viktigaste 
parametern. 
 

2. Syfte 
Projektet syftar till att belysa problematiken i sågverkets produktionsprocess och bidra till 
att höja täckningsbidraget och resursutnyttjandet genom bättre insikt i värdet av aktiv 
uppföljning av produktionen. Mätmetoder som skall underlätta uppföljning och kontroll 
presenteras. Metoderna skall vara vedertagna och accepterade i sågverksbranschen. 
 

3. Produktionsproblematik 
För en effektiv produktion är det viktigt att ta tillvara så stor del av skogsråvaran som 
möjligt, samtidigt som det gäller att få ut högsta möjliga täckningsbidrag. För att nå dit 
måste varje stock optimeras individuellt efter sina förutsättningar. Att detta inte är helt 
enkelt framgår tydligt när de faktiska förutsättningarna studeras närmare. En praktisk/rea-
listisk lösning blir därför att med rimliga medel försöka hitta och minimera problemen i 
de olika processtegen timmersortering, sågning, råsortering, torkning och slutjustering i 
sågverksprocessen. 
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Figur 1. Schematisk beskrivning av svårigheterna i produktionsprocessen 

Figur 1 visar schematiskt sågverkets produktionsprocess och delprocessernas inbördes 
sammanhang och pekar på den problematik som belyses i rapporten. Genom att bättre 
lära känna processen och genom att mäta och följa upp vissa processparametrar i sågver-
kets delprocesser är det möjligt att höja utbytet och minska förlusterna. Med relativt enkla 
medel är det möjligt att uppnå en markant förbättring av sågverkets ekonomi. 
 
Eftersom denna rapport syftar till att visa på möjliga förbättringar inom sågverket tas inte 
problematiken med apteringen upp här, trots att den utgör en mycket viktig del för bästa 
möjliga råvaruutnyttjande. Problematiken med tillgänglighet och effektivitet är också en 
viktig del av sågverkens vardag och lönsamhet. Det ämnet behandlas i kapitel 4.7 och 
finns även behandlat i tidigare Trätekpublikationer, exempelvis /17/ samt i andra publika-
tioner, se exempelvis /39/.  
 

3.1. Timmersortering 
Timmersorteringen på ett sågverk har flera syften: 

• Vederlagsmätning – att svara för att sågtimret blir kvalitetsbedömt och åsätts ett 
så korrekt pris som möjligt 

• Bortsortering – av sådana stockar som inte passar produktionsprocessen, t.ex. 
övergrova eller alltför krokiga 

• Sågklassläggning – sortering av timmer i olika sågklasser inför sönderdelningen. 
Ofta baseras sågklassläggningen på stockarnas diametermått, men ibland sorteras 
också speciella kvaliteter fram. 

 
Hjälpmedlet för virkesmätningspersonalen, som opartiskt svarar för vederlagsmätning av 
det inkommande timret, när det gäller alla ovanstående punkter är en stockdimensions-
givare. De vanligast förekommande i dagsläget är de s.k. skuggningsramarna med en, två 
eller undantagsvis tre mätriktningar eller de på senare tid introducerade 3D-mätramarna 
som mäter stockarnas profil. 3D-mätramarna ger generellt en säkrare mätning av timrets 
dimension (lägre standardavvikelse) än skuggningsramarna vilket är en fördel vid såväl 
timmerklassläggning som positionering inför sönderdelningen. Skillnaden i standard-
avvikelse jämfört med en skuggningsram medger en sänkning av stockarnas medeldia-
meter med 2 mm. Detta motsvarar en kostnadsminskning per år på ca 1,4 miljoner kronor 
för ett sågverk som normalt förbrukar 225 000 m3 fub vid ett medelpris på 550 kr/m3 /18/. 
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Det är också möjligt att under timmersorteringen ta hjälp av en röntgenmätram. Denna 
ger information om stockens inre egenskaper, såsom kvistvarvsavstånd och densitet. 
Detta innebär att det är möjligt att göra en bättre kvalitetsbedömning av timret och att 
prediktera kvaliteten hos den sågade produkten. Mer information om timmermätning kan 
ses i /40/, /41/ och /42/. 
 

3.2. Såglinjen 
På de flesta sågverk, där barkningen inte görs före timmersorteringen (något som möjlig-
gör en betydligt säkrare sågklassläggning), sker den i anslutning till sönderdelningen. För 
att undvika att övergrova respektive underklena stockar hamnar i såglinjen använder 
många sågverk sig av en extra mätram direkt efter barkningsoperationen. Den extra mät-
ramen möjliggör att barkade stockar kan sorteras in i grövre och klenare sågklasser för 
senare sönderdelning, istället för att sönderdelas med ett väsentligt reducerat utbyte som 
följd. Ett annat stort skäl att hålla sig inom rätt diameterklass är risken för maskinhaveri 
om timmer med fel dimension skall bearbetas. 

3.2.1. Barkning 
När stockarna i en sågklass läggs upp på inmatningsbordet för sönderdelning är barkning-
en den första operationen som görs. Eftersom sågklassläggningen baseras på inmätning 
av obarkade stockar där barktjockleken beräknats med hjälp av en barkfunktion kan det 
visa sig att många av stockarna har hamnat utanför sågklassgränserna. Ett skäl till detta 
kan vara att barkfunktionen eller parametrarna till denna varit felaktiga. Konsekvensen 
blir att utbytet minskar. För de stockar som hamnar under klassgränserna minskar utbytet 
beroende på vankant på färdigvaran. För stockarna som ligger ovanför klassgränserna 
minskar utbytet beroende på att den överskjutande volymen flisas. 

3.2.2. Sönderdelning 
Produktion av sågad vara innebär mycket generaliserat att ur cylindriska timmerstockar 
såga fram fyrkantiga plankor och brädor. Det hela kompliceras dock av att sågverket ar-
betar med en biologisk råvara, som uppvisar stor variation i både kvalitet och form. Verk-
liga stockar är koniska, ovala, krokiga och oregelbundna. Figur 2 visar ett block fram-
sågat ur en typisk stock med krok samt fördelningen för krokens båghöjd hos ett stort 
antal stockar. 
 

 
Figur 2. Block framsågat av krokig stock /8/. Båghöjd för 2 miljoner stockar – alla är krokiga. 
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Sönderdelningen av stocken till sågad vara kan företas på många sätt – grundläggande för 
de flesta är att maximera täckningsbidraget. Det vill säga kunna sälja så mycket som möj-
ligt till så bra pris som möjligt. 
 
Den i särklass mest förekommande sågningsmetoden är fyrsågningen. Med denna teknik 
sågas i den första sågen, kantsågen, kantbräder eller sidoutbyten fram ur stockens sidor. 
Den resterade delen av stocken, blocket, har nu två parallella sågytor, se Figur 2. Detta 
roteras 90º under transporten till delningssågen. Där sker den vidare sönderdelningen i 
centrumutbyte, den centrala delen av blocket, och delningsbräder eller ytterligare sidout-
byten.  Bräderna, sidoutbytena, kantas i ett kantverk (manuellt eller automatiskt). För att 
utnyttja blocket fullt ut till sido- och centrumutbyte krävs kurvsågning där delningssågen 
följer blockets krok istället för blockets centrumlinje. Det ökade volymsutbytet vid kurv-
sågning av ”verkliga” stockar är ca 2 % /4/. De flesta större svenska sågverk använder 
idag utrustning för kurvsågning. 
 
I såglinjen mäts stocken in före kantsågen och den bästa inläggningen beräknas. Med 
inläggning avses hur stocken roteras och fixeras i förhållande till sågbladens läge innan 
sågningen påbörjas. Inläggningen definieras av de tre positioneringsparametrarna rota-
tion, parallellförskjutning och vinkelförskjutning, se Figur 3. 
 

 
Figur 3. De tre inläggningsparametrarna för stockinläggning: rotation, parallellförskjutning och 
vinkelförskjutning /10/. 

Ett vanligt förekommande problem är att inläggningen inte blir helt optimal, vilket visar 
sig som inläggningsfel, vilka avsevärt försämrar sågens utbyte. Inläggningsfelet beror av 
(minst) tre parametrar: mätramens noggrannhet, mätramens optimeringsprogram och in-
läggningsmekaniken. Det är därför viktigt att kontinuerligt mäta noggrannheten i hela in-
läggningskedjan. Detta görs genom att blockets sågade ytor, blekena, mäts efter kantså-
gen. Detta kan antingen göras manuellt /8/ eller med hjälp av en automatisk felinlägg-
ningsmätare som har utvecklats av SP Trätek. 

3.2.3. Råsortering 
Råsorteringen utförs för att sortera den sågade varan dimensionsvis. Det blir mer och mer 
vanligt att dessutom sortera efter kvalitet för att kunna styra de olika kvaliteterna till 
lämpligt torkprogram. I råsorteringen görs även avkap av uppenbara fel, för att maximera 
råflisvolymen och minimera torkning av virke som ändå skall kapas bort. Om råsortering-
en även innefattar kvalitetsbedömning finns stora ekonomiska fördelar att hämta.  
 



 
 

  

11

3.3. Virkestorkning 
I torken får virket sin slutliga fuktkvot, vilken skall hålla sig inom angivna toleranser. 
Torkningen är en känslig process där ett antal olika problem kan uppstå. Virket kan ut-
sättas för sprickbildning och spänningar kan uppstå inuti virket. Torkningen är därför en 
väsentlig del av produktionsprocessen att kontrollera. 
 
 

 
Figur 4. Formförändring på torkat virke visas till vänster. Motsvarande formparametrar visas till 
höger. 

Under torkningen kan också olika typer av formförändringar eller formfel uppstå. Figur 4 
visar formförändringen i tvärsnittet, s.k. kupighet. Dessa formförändringar åstadkommer 
en volymförlust efter torkning, utöver krympmånen, som innebär att ytterligare dimen-
sionshänsyn måste tas vid produktion av hyvlat virke, se Figur 5. 

 
Figur 5. Parametrar för hyvling av virke Hs, Hk, tku och stu /19/. 

Andra formförändringar/formfel är kantkrok, flatböj och skevhet, se Figur 6. Dessa kan 
ge upphov till nedklassning av virket till sämre sorter eller i sämsta fall till vrak, och där-
med till väsentligt lägre intäkter. Grundläggande kunskaper om trämaterialets fuktdyna-
mik, som ges i /19/, och praktiska möjligheter att minimera formfelen, som ges i /21/ och 
/23/, är en bra förutsättning för att sågverket skall kunna nå så långt som möjligt i utnytt-
jandet av råvaran. Formfelen kan mätas automatiskt. Ett flertal givare finns på markna-
den, se /22/. 
 

 
Figur 6. Formfel på sågat och torkat virke /36/. 
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3.4. Slutjustering 
I justerverket kapas virket till sin slutlängd. I samband med kapet görs en kvalitetsbedöm-
ning för att se om någon defekt kan kapas bort för att på så sätt höja värdet på den reste-
rande virkesbiten. 
 

4. Exempel, praktiska tips och förslag på utförande 
4.1. Timmersortering 
För att kunna åstadkomma en bra timmersortering är det nödvändigt att inmätningsramen 
håller god precision och låg spridning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera 
och följa upp utrustningens funktion. För detta ändamål har SP Trätek tagit fram instruk-
tioner för fyra olika kontrollmetoder som kan utföras som komplement till daglig kontroll 
/18/. 

4.1.1. Repeterbarhetsprov 
För att kontrollera mätramens mätnoggrannhet kan ett traditionellt repeterbarhetstest utfö-
ras, antingen med timmerstockar eller med speciella plaststockar, se Figur 7. Testet går 
till så att provstockarna körs genom mätramen ett antal gånger samtidigt som både rådata 
från mätramen och en sammanställning av data för alla filer, en så kallad snapfil, lagras. 
Spridning och medelvärden beräknas sedan för sorteringsmåtten. Om hjälp med utvärde-
ring önskas kan SP Trätek utföra hela testet, eller så kan data efter avslutat test sändas till 
SP Trätek för behandling. 
 

     
Figur 7. Formgjutna plaststockar för repeterbarhetstest, t.v. toppstock och t.h. rotstock. 

Ett enkelt repeterbarhetstest kan göras med hjälp av två teststockar tillverkade i glasfiber-
armerad plast. Fördelarna med dessa stockar är att de väger mindre och därför är lättare 
att hantera samt att de inte ändrar form på grund av barkavskav eller andra hanterings-
skador. Om plaststockar används mäts normalt varje stock 15 gånger med rot först och 15 
gånger med topp först, alltså totalt 60 mätningar. 
 
Om det mer omfattande repeterbarhetstestet med timmerstockar skall utföras så väljs 
sammanlagt 90 stockar ut, härstammande från tre olika dimensionsklasser. Dessa stockar 
körs först genom ramen 5 gånger med bark för att därefter barkas och mätas in ytterligare 
5 gånger utan bark. Om 3D-ramen inte mäter barkavskav så måste hänsyn tas till att bark 
kan försvinna under försökets gång. 
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När repeterbarhetstest av denna typ, eller andra liknande test på timmer, utförs är det vik-
tigt att tänka på till vilket fack stockarna sorteras ut. Om de sorteras ut till ett fack som 
befinner sig på samma sida om transportbandet som påläggningsbordet så kommer stock-
arna inte att ändra riktning under trucktransporten tillbaka till nästa körning. Om stock-
arna å andra sidan sorteras ut på motsatt sida påläggningsbordet kommer trucken automa-
tiskt att rotera dem 180 grader när de körs tillbaka till påläggningsbordet, vilket troligen 
leder till en något större spridning mellan mätningarna. 

4.1.2. Omsorteringsprov 
Under ett omsorteringsprov undersöks hur stor andel av stockarna som sorteras tillbaka 
till samma klass vid en omsortering. Från tre olika klasser väljs 100 stockar vardera, vilka 
sorteras på nytt och andelen stockar som sorterades till samma fack igen beräknas. Ge-
nom nyttjande av Figur 8 kan kvoten mellan sorteringens standardavvikelse och klass-
bredden bestämmas, vilket gör det möjligt att uppskatta hur stor spridningen är i bestäm-
ningen av sorteringsmåttet. Om så önskas kan SP Trätek hjälpa till med analys. 
 
Den sammanlagda standardavvikelsen i sorteringen består av bidrag från ett antal obero-
ende felkällor, exempelvis mätramens precision, vibrationer och bark. Dessa felkällor 
samverkar till det totala felet t enligt principen 
 

2222 dcbat +++= , 1 
 
där a, b, c och d är delfelen, dvs. standardavvikelsen i sorteringsmåttet härrörande från 
varje oberoende felkälla. 
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Figur 8. Andel av inmätta stockar som sorteras till samma klass efter en omsortering uttryckt som 
funktion av kvoten mellan sorteringsmåttets standardavvikelse och klassens bredd. 

4.1.3. Vankantsstudie 
För att kontrollera att de nya klassgränserna är korrekta kan man göra en tämligen enkel 
studie av vankanterna på plankorna. Om vankantfrekvensen ökar efter att de nya klass-
gränserna börjat gälla betyder det att klenare timmer hamnat i klassen. Om det inte var 
vad som önskades, måste gränsvärdet höjas. 
 
En enkel studie kan vara att efter delningssågen notera förekomsten av vankant på plan-
korna. Vankanten delas in i tre klasser: lite van (upp till 2 dm), mellan (upp till 6 dm) 
eller mycket van (över 6 dm eller mittvan), se Figur 9. 
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 Lite van         Mellan van   Mycket van 
Figur 9. Gradering av vankantsförekomst. 

Studien måste utföras både före förändringen och efter, för att en jämförelse skall gå att 
göra. Samma postningar skall gälla vid båda tillfällena. Minst tre timmerklasser (klen, 
medel, grov) med 300 stockar/klass bör ingå. Helst skall naturligtvis alla klasser ingå, 
men som en orientering kan det vara tillräckligt med tre klasser. 
 
Felinläggning i delningssågen kan ses med samma metod som klassgränserna kontroll-
erades. Om höger eller vänster planka har mer vankant än den andra tyder det på att 
inläggningen är förskjuten åt något håll. 
 
Läs mer i /18/. 
 

4.2. Inläggning 

4.2.1. Manuell felinläggningsmätning 
En mycket viktig uppföljning att göra på ett sågverk är kontroll av inläggningsnoggrann-
heten. Felaktig positionering eller problem i positioneringsmekaniken kan lätt leda till 
kraftigt minskade intäkter för sågen om de inte upptäcks och åtgärdas. 
 
En god beskrivning av metodiken vid manuell mätning av inläggningsnoggrannhet ges av 
Hägerdal, Johansson och Sederholm /8/. Metoden sammanfattas även av Grönlund /29/. 
Blockbredden C samt blekets höjd V och H för vänster respektive höger sida av blocket 
mäts vid fem positioner längs med blocket; topp, 25 %, mitt, 75 % och rot. I en förenklad 
metod som kan användas under drift antas blockbredden C vara lika med det korrekta rå-
måttet och blekeshöjderna V och H mäts på de sidstycken som sågats fram från stockens 
sidor.  
 
Inläggningsfelet a i varje position kan sedan beräknas med hjälp av uttrycket 
 

C
VHa

8

22 −
= ,  2 

 
där H, V och C definieras enligt Figur 10. När omkring 20 stockar har mätts in på detta 
sätt beräknas medelvärdet och standardavvikelsen för felinlägget a i de fem olika posi-
tionerna. Dessa värden kan sedan avsättas i ett felinläggningsdiagram enligt Figur 11. 
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Figur 10. Blocktvärsnitt med inläggningsfelet a. V - vänster blekeshöjd, H - höger blekeshöjd, C - 
blockbredden /5/. 

 
Figur 11. Felinläggningsdiagram som visar avståndet mellan stockcentra och centrum i kantsågen. 
Den heldragna linjen anger medelvärdet och de streckade linjerna visar standardavvikelsen /8/. 

Om blockbredden C exempelvis är 100 mm och blekeshöjderna är V=200 mm och H=180 
mm kan felinlägget a beräknas till 5 mm. Om detta är ett systematiskt fel motsvarar det en 
utbytesminskning på ca 0,5%1 som, om det inte korrigeras, innebär en intäktsminskning 
med cirka 100 000 kr/månad för ett sågverk som producerar 100 000 m3 per år. 
 
Motsvarande manuell metod för mätning av felinläggning och kroksågningsförmåga i 
delningssågen finns beskrivet av Hägerdal, Johansson och Sederholm /8/. Se även avsnitt 
4.1.3 om vankantsstudier för en förenklad studiemetodik. 

4.2.2. Automatisk felinläggningsmätning 
För att möjliggöra en kontinuerlig uppföljning av inläggningsfelet har SP Trätek utveck-
lat en automatisk felinläggningsmätare, i vilken blekesmåtten mäts optiskt enligt princi-
pen i Figur 12. Denna utrustning mäter on-line samtliga block som passerar och beräknar 
för dessa inläggningsfel, rundvridningsfel samt blockbredd och standardavvikelse hos 

                                                      
1 Utbytesberäkningen vid sidoförskjutning av stocken vid inläggning i första såg har tagits fram 
med hjälp av sågsimuleringsprogrammet vSM (virtual SawMill). Indata baseras på 628 stockar 
beskrivna med verklig yttre form apterade ur en nationell stambank bestående av 200 furustammar 
från 33 provytor från geografiskt olika delar av landet. Den beräkningsgrundade kvaliteten baseras 
på såväl kvistar som vankant. 
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blockbredden. På så sätt är det möjligt att snabbt upptäcka om inläggningen inte fungerar 
som det är tänkt eller om blockens bredd varierar för mycket. 
 

 
Figur 12. Princip för automatisk felinläggningsmätare utvecklad av SP Trätek. Figur ur /29/. 

4.2.3. Rundvridningskontroll 
En av de viktigare parametrarna för ett optimalt volymsutbyte är rotationsläget vid in-
läggningen i stocktagande såg, där ett vinkelfel på ett fåtal grader kan medföra en utby-
tesminskning på upp till lika många procent, Figur 13. 

 
Figur 13. Värdeutbytet som funktion av stockens rotation, A. Usenius, VTT /28/. 

Lämplig rotationsvinkel för stocken beslutas av 3D-mätramen och beslutet sänds till 
rundvridaren som justerar stockens rotationsläge före kantsågen. Leverantörer brukar lova 
en standardavvikelse hos rundvridaren på omkring 5 grader, men det är viktigt att följa 
upp rundvridarens prestanda. 
 
För närvarande finns ingen standardiserad, enkel metod utvecklad för att kontrollera att 
mätramen ger ett korrekt rundvridningsbeslut. Det är däremot möjligt att kontrollera re-
peterbarheten hos mätramens rundvridningsbeslut genom test med plaststockar. Dessa 
mäts in fastspända i 15 olika rotationslägen. Riktningen kontrolleras exempelvis med ett 
digitalt vattenpass och en uppföljning görs huruvida mätramen föreslår samma slutliga 
rotationsläge, se Figur 14. 
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Figur 14. Kontroll av mätramens rundvridningsbeslut med hjälp av digitalt vattenpass. 

En tämligen enkel mätmetod för att kontrollera att utförd rundvridning är korrekt i 
förhållande mätramens angivelse är att videofilma när stocken roteras, se Figur 15. 
Stockarna som ingår i studien numreras, förses med diagonal samt mäts upp avseende 
toppdiameter och längd för att enkelt kunna kopplas till den automatiska inmätningen. 
Utifrån stillbilder från videofilmen är det sedan relativt enkelt att beräkna den faktiska 
vridningsvinkeln, som därefter jämförs med den vinkel som mätramen beslutade. Figur 
16 visar hur sambandet mellan pilhöjd och uppmätt avvikelse i rotationsläge kan se ut.  
 
 

 
Figur 15. Metod för uppföljning av rotationsläge vid automatisk rundvridning. Till vänster visas 
stockens läge före vridning och till höger visas stockens läge efter slutförd invridning. 
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Figur 16. Avvikelse i rotationsläge med avseende på pilhöjd. 
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4.3. Kantning 
Kantningen kan ske direkt i såglinjen, i profileringssåg, eller i särskild maskin, automat-
kantverk, där kantningsbeslutet fattas antingen utgående från endast brädprofil (vankant) 
eller utgående från både brädprofil och övriga defekter. Manuella kantverk är i stort sett 
inte i bruk längre. 
 
Vid kantningen förutsätts brädan få ett rätvinkligt parallellepipediskt format, med vankant 
som motsvarar angiven kvalitetsklass. Vid kontrollen är dock enklast att endast tillåta 
skarpkantade bräder. Om vankant skall tillåtas kan vankantsdjupet kontrolleras med 
tolkar, se Figur 17, ur /31/. 
 

 
Figur 17. Vankantstolk, ur /31/. 

För att kontrollera kantningsoperationen används en harpa, med vilken man måttar in 
vilka bredd- och längdkombinationer som är möjliga att ta ut. Av dem väljs den kombi-
nation som ger störst värde. Detta värde jämförs med automatens värde. 
 
En studie kan gå till så att man väljer ut lagom många, 100-200 st, representativa bräder, 
som mäts manuellt och protokollförs med angivande av längd, bredd, kvalitet och värde. 
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Bräderna körs genom kantautomaten och kantverket, varefter de kontrolleras en gång till 
och längd, bredd, kvalitet och värde antecknas igen. Om möjligt skall bräderna inte kan-
tas, utan tänkt kantning bara markeras i kantverket, med hjälp av mindre klingor, rits-
klingor, som inte går igenom hela brädan. Manuellt (facit-) värde och automatiskt värde 
jämförs, se nedan. 
 
Vid profilering är det svårare att göra en bedömning av vad som är möjligt, eftersom facit 
ofta är flisat i profileringsoperationen. För att kontrollera profileringskantningen får man 
ta ut okantade bräder och jämföra värdeutbytet enligt nedan. 
 
Vid varje profileringskantning bedöms värdeutbytet på bräderna efter fyra olika kriterier: 
1. en tänkt fast profileringsbredd 
2. ett breddsteg bredare 
3. ett breddsteg smalare 
4. ett optimalt kantningsutbyte 
De profilerade bräderna bedöms utifrån att brädan ligger centrerad kring brädämnets cent-
rumlinje och parallellt med densamma. 
 
Om möjligt kan kantningsklingorna även här bytas mot ritsklingor så att man ser var 
snittet lagts, men så att vankanten fortfarande syns. 
 
Värdeutbytet för ett kantat virkespartiparti utgörs av andelen av värdet för samtliga au-
tomatiskt kantade virkesstycken i förhållande till det maximalt möjliga värdet enligt facit. 
 

värdetFacitbedöm
värdeömtAutomatbedetVärdeutbyt

∑
∑

=  3 

 
Observera att man inte kan beräkna värdeutbytet som medelvärdet av de enskilda bitarnas 
värdeutbyten angivna som procentsatser, eftersom man då får en lika stor värdeutbytes-
påverkan från bitar med lågt värde som från de med högt värde, vilket inte skall vara 
fallet. 
 
Beräkning av ett virkesstyckes automatkantade värde: 
- Ett virkesstycke som bedömts vara av samma kvalitet och längd som det optimala 

virkesstycket åsätts detta värde. 
- Ett virkesstycke som bedömts vara av en lägre kvalitet och/eller vara kortare än det 

optimala virkesstycket åsätts motsvarande lägre värde. 
 
Värdeutbytet kan aldrig bli större än 100%. 
 
Mer om kantningsutvärdering kan läsas i /30/, /31/ och /32/. 
 

4.4. Råsortering 

4.4.1. Råmått 
Med råmått menas det mått som virket har i otorkat, rått, tillstånd. Trä krymper vid tork-
ning. Därför måste det råa måttet vara större är det mått som önskas i torrt tillstånd. Mät-
ning skall göras med skjutmått, helst elektroniskt för att minska risken för felavläsning. 
Måtten skall anges i mm med en decimal. 
 
Enligt standarden SS-EN 1309-1 /38/ skall dimensionerna tjocklek och bredd mätas i 
åtminstone tre punkter, nära, men ändå minst 150 mm från vardera änden. Övriga mät-
ställen fördelas godtyckligt mellan mätställena vid ändarna och behöver alltså inte vara 
jämnt fördelade. Mätställena skall vara rena och fria från defekter. Det lägsta värdet 
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antecknas. Fuktkvoten skall beaktas. Längden skall mätas som den största möjliga rät-
vinkliga parallellepiped som kan inskrivas i virkesstycket. 
 
Genom att mäta, hålla ordning på och hålla isär måtten i överkant och i underkant på 
virkesstyckena samt var i längsled på virkesstyckena måtten tagits kan man analysera 
inläggning och andra verktygsparametrar. Exempelvis kan man upptäcka om virket är 
kilformat i längs- eller tvärsled, se Figur 18. I det fallet behövs minst 6 mått på virkes-
stycket: i toppändan, i mitten och i rotändan, både i över och i underkant. 
 

 
Figur 18. Exempel på kilformat virkesstycke. 

Om man dessutom håller isär höger- och vänsterbitar får man en mycket god möjlighet 
till uppföljning. 
 
För att mäta pressvecket, se Figur 19, dvs hur väl de mötande klingorna möter varandra, 
används skjutmåttets baksida, mätklocka, bladmått eller liknande. Måttet tas i samma 
längsläge som tjocklek och bredd mäts på. Måttet anges i mm med en decimal. Håll ord-
ning på inner- och yttersida samt över- och underklinga. Utan att göra det finns ingen 
möjlighet att spåra eventuella avvikelser och rätta till dem. Klingorna arbetar nämligen 
ihop, både horisontellt och vertikalt, de sitter på samma axel eller bidrar till samma snitt. 
Måtten måste anges med tecken, eftersom klingorna kan vara förskjutna åt endera hållet. 
Om underdelen är större anges måttet positivt, om överdelen är större anges måttet nega-
tivt. I Figur 19 är alltså det vänstra måttet, kärnsidan, positivt och det högra, splintsidan, 
negativt. 
 

 
Figur 19. Exempel på planka med "pressveck". Denna planka är torkad, så kupning uppstått. 
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Måtten som fås fram i protokoll skall sedan sammanställas. Det gäller för både tjocklek, 
bredd och pressveck. Genom att beräkna medelvärde och standardavvikelse för hela vir-
kesstyckena ser man hur processen varierar. Genom att beräkna medelvärde och stan-
dardavvikelse för varje mätpunkt för sig ser man exempelvis om det är oroligare i toppen 
eller om någon klinga fungerar sämre än andra. 

4.4.2. Kvalitetssortering 
Här, liksom i avsnitt 4.6, förutsätts en automatisk sortering. Mycket kan dock användas 
även vid manuell sortering. 
 
De moment som ingår i en utvärdering av automatiska sorteringssystem är  
• defekt-, egenskaps eller särdragsdetektering 
• kvalitetsutbyte 
• värdeutbyte 
 
För samtliga av dessa moment kan dessutom en repeterbarhet beräknas. 
 
4.4.2.1. Sorteringsregler 
Innan sorteringen börjar är det väsentligt att deltagarna enats om vilka sorteringsregler 
som gäller; är det  
• de vanliga ”manuella” reglerna eller  
• de regler som systemet har förutsättningar att klara?  
 
Skillnaden består i att de manuella reglerna oftast tar hänsyn till fler särdrag (defekter) än 
systemet är konstruerat för och har möjlighet att detektera, exempelvis tjurved, röta, ett 
(stort) antal olika kvistbeskaffenheter och deformationer. Om man under utvärderingen 
facitsorterar manuellt efter de vanliga ”manuella” reglerna fås ett resultat som säger hur 
väl systemet klarar sig i jämförelse med en mycket god manuell sorterare. Om man facit-
sorterar med automatens regler fås ett resultat som säger hur väl systemet klarar sig i för-
hållande till sina egna förutsättningar. Jämförelse kan också göras med en manuell sorte-
ring i produktionstakt, varvid de vanliga ”manuella” reglerna gäller. De sistnämnda reg-
lerna tar också med de oskrivna regler som sitter mer eller mindre i ryggmärgen på sor-
terarna.  
 
I upphandlingsfasen är det ytterst väsentligt att en kravspecifikation upprättas, med speci-
ficerade sorteringsregler och uttryckligt angivande av vilka regler utvärderingssorteringen 
skall grunda sig på. Detsamma gäller naturligtvis vid alla utvärderingar, inte bara vid en 
leveranskontroll. 
 
Det viktigaste vad gäller sorteringsregler vid en utvärdering är att  
• gällande sorteringsregler finns utskrivna på papper, både de som gäller facitsorter-

ingen och de som gäller den automatiska sorteringen, om de skiljer sig åt, samt att 
• samtliga deltagare accepterar dem 
innan utvärderingen sätts igång. 
 
4.4.2.2. Automatisk sortering 
Den automatiska sorteringen bör ske först, för att inte virkesstyckena skall bli nedsmut-
sade och skadade av hantering med felbedömningar av systemet som följd. Om sorte-
ringssystemet är kopplat till en kapsåg eller en trimmer är det väsentligt att ingen kapning 
företas! Det är viktigt att hela ”bevismaterialet” finns kvar för att man skall kunna verifi-
era sorteringsresultatet. En lista med beslut fattade av systemet bör tas ut på både diskett 
och papper. På listan från sorteringssystemet är det bra om eventuellt kapbeslut står angi-
vet tillsammans med längd både före och efter kapning. Dessutom skall alla klassificerade 
särdrag stå skrivna, det vill säga alla särdrag (defekter) som systemet har upptäckt.  
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4.4.2.3. Manuell sortering 
Den manuella sorteringen bör ske efter automatens sortering. Sorteringen bör ske med 
kännedom om systemets bedömning. Det visar sig att människan många gånger har en 
annan uppfattning än systemet om tolkningen av reglerna. Vid granskning av bitarna som 
bedömts olika av automaten och sorteraren har automaten, enligt utförda prov, ofta gjort 
rätt enligt regelboken, men inte enligt manuell praxis. Detta är mycket svårt att upptäcka 
om den manuella bedömningen görs först, eftersom den manuella bedömningen upplevs 
som korrekt och helt i enlighet med reglerna. Det bästa är om den manuella bedömningen 
först görs ”opåverkat” men att systemets bedömning därefter direkt meddelas sorteraren. 
På det viset fås en direkt återkoppling till varför sorteraren bedömde som han/hon gjorde, 
samtidigt som det verkliga, och förhoppningsvis korrekta och optimala, facit fås fram. 
Dessutom ges den manuella sorteraren en möjlighet att se var lagens bokstav och lagens 
tolkning skiljer sig åt. 
 
Efter en noggrann manuell genomgång av materialet, med jämförelse av formulerade 
regler och praxis, är det betydligt enklare att trimma och justera systemets regeluppsätt-
ning så att automatens regler anpassas till den rådande produktionen och sorterar som det 
var tänkt att den skulle göra. 
 
Den manuella sorteraren får ha alla nödvändiga hjälpmedel vid framtagning av det kor-
rekta sorteringsbeslutet, det vill säga både skjutmått, tumstock, måttband och skrivna 
sorteringsregler samt vad därutöver behövs. 
 
4.4.2.4. Beräkningar och formler 
Här presenteras de formler och beräkningar som använts vid utvärderingarna. För en mer 
ingående teoretisk betraktelse hänvisas till /33/ och /34/. 
 
Kvalitetsutbytet för ett virkesparti utgörs av andelen korrekt sorterade virkesstycken i 
förhållande till det totala antalet virkesstycken i partiet. Ett virkesstycke betraktas som 
korrekt sorterat om det har bedömts till samma sort som facit och med godkänd längd, 
alternativt om det är godkänt där det ligger om än inte optimalt. 

kenvirkesstycantalTotalt
kenvirkesstycbedömdakorrektAntaltbytetKvalitetsu =  4 

Värdeutbytet för ett virkespartiparti utgörs av andelen av värdet för samtliga automatiskt 
sorterade och kapade (justerade eller trimmade) virkesstycken i förhållande till det maxi-
malt möjliga värdet enligt facit. 

värdetFacitbedöm
värdeömtAutomatbedetVärdeutbyt

∑
∑

=  5 

Observera att man inte kan beräkna värdeutbytet som medelvärdet av de enskilda bitarnas 
värdeutbyten, eftersom man då felaktigt får en lika stor värdeutbytespåverkan från bitar 
med lågt värde som från de med högt värde. 
 
Beräkning av ett virkesstyckes automatbedömda värde: 
- Ett virkesstycke som bedömts vara av samma kvalitet och längd som det optimala 

virkesstycket åsätts detta värde. 
- Ett virkesstycke som bedömts vara av en lägre kvalitet och/eller vara kortare än det 

optimala virkesstycket åsätts motsvarande lägre värde. 
 
Värdeutbytet kan aldrig vara över 100%. 
 
SP Trätek kan hjälpa till vid utvärdering av kantningsoperationer och råsortering. 
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4.5. Torkning 

4.5.1. Fuktkvotsmätning 
Vid leveranskontroll av nya virkestorkar och som referensmetod för mätning av utgående 
fuktkvot används torrviktsmetoden /35/. Från varje torkad provplanka sågas 40 prover ut 
och vägs in direkt, se Figur 20. Vikten vid utgående fuktkvot betecknas mu. Därefter 
torkas provbitarna i torkskåp vid temperaturen 103 ± 2ºC och vägs varannan timme, till 
dess att viktminskningen under den senaste tvåtimmarsperioden var mindre än 0,1 %. 
Normalt är tidsåtgången för detta 10-15 timmar. Den slutliga torrvikten betecknas m0 och 
den utgående fuktkvoten uut kan nu beräknas enligt formeln 

100
0

0 ⋅
−

=
m

mmu u
ut  [%]. 6 

Plankans fuktkvot bestäms sedan genom beräkning av medelvärde och standardavvikelse 
för de 40 provbitarnas fuktkvotsvärden. 
 
I praktiken bedöms fuktkvoten med hjälp av en elektrisk fuktkvotsmätare, vanligen en re-
sistansfuktkvotsmätare /36/, se Figur 20. Metoden går till så att minst två metallelektroder 
slås in i virket och resistansen som uppmäts mellan stiften blir ett mått på träets fuktkvot. 
Resistansfuktkvotsmätaren fungerar ungefärligen inom fuktkvotsintervallet 6-25 % och 
mätnoggrannheten är omkring 1 % vid låga fuktkvoter och 2,5 % vid högre fuktkvoter. 
Faktorer som inverkar på noggrannheten är exempelvis träslag, densitet, temperatur, fukt-
kvotsgradient och stiftens placering och kontakt med virket. 
 

 

Min. 20 mm

0,3 m  0,3 m 

T 

B 

0,3 x T 

  0,3 x B 

Provbit 

Torrviktsmetoden 
(EN 13183 - 1) 

Resistansfuktkvotsmätning     

( EN 13183-2) 

 
Figur 20. Standarder för mätning av fuktkvot. 

4.5.2. Spricklängdsmätning 
En mätning av spricklängd utförs på 200 plankor som valts med jämn fördelning från de 
olika provpaketen. Sprickor mäts på plankornas splintsida och enbart de sprickor som 
syns när man står på virket räknas, undantaget delen av ändsprickorna som ligger utanför 
yttersta ströraden. Innan beräkning stryks de 2 %, här 4 st, av plankorna som har störst 
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spricklängd. Det jämförelsemått som sedan beräknas är den relativa spricklängden, rsl, 
definierad enligt 

100⋅=
pl
slrsl  [%], 7 

där sl är den totala spricklängden per planka och pl är plankans längd. 

4.5.3. Klyvprov 
För att bedöma inre spänningar i det torkade virket kan man använda sig av ett klyvprov. 
Klyvprovet består av en 15 mm tjock och 100 mm bred skiva som sågas ut ur virkesstyc-
ket. Provet klyvs mitt på och lagras i plastpåse ett dygn. Därefter mäts det gap som upp-
står mellan halvorna på grund av kupning. För exempelvis snickeriändamål bör detta gap 
inte överskrida 1 mm. Andra användningsområden har andra gränskriterier. 
 

 
Figur 21. Klyvprov. Gapet bör inte överstiga 1 mm vid snickerivirke. 

Mätmetoden ger information om huruvida snickerivirket har konditionerats så mycket i 
en virkestork att dess fuktkvotsgradient har utjämnats. Klyvprovet indikerar även om 
fuktkvotsspridningen i ett levererat virkesparti har utjämnats. 
 
Metoden finns utförligt beskriven i SP Träteks publikation Torkat virke /36/ (uppdaterad 
version kommer under 2007) och har även fastställts som svensk standard SS-ENV 14464 
/37/. 
 

4.6. Slutjustering 

4.6.1. Måttkontroll på torkat virke 
Vid mätning på torkat virke tillkommer problemen med virkets formförändringar, se 
Figur 4. Enligt standarden SS-EN 1309-1 /38/ bör de mått gälla som kan uppnås med en 
inskriven rektangel. 

4.6.2. Kvalitetssortering 
Slutjusteringen, som företas i justerverket, kan utvärderas på samma sätt som råsortering-
ens kvalitetssortering, se kapitel 4.4.2. 
 
Även här kan SP Trätek hjälpa till vid utvärdering. 
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4.7. Kontroll av produktionsflödet/tillgängligheten 
En viktig del vid produktionsuppföljning är naturligtvis produktionsapparatens tillgäng-
lighet. Denna finns normalt med i ordinarie produktionsrapporter men det är viktigt att 
komma ihåg att de standardiserade tillgänglighetssiffrorna ofta filtrerar bort de kortaste 
stoppen och att stopporsaken vid normaldrift ofta är slentrianmässigt angiven. Det är 
därför viktigt att även göra koncentrerade insatser där alla stopp, det vill säga även de 
kortaste, registreras och där en korrekt stopporsak anges. Ett effektivt sätt att göra sådana 
undersökningar är att använda tekniska hjälpmedel som kompletterar den befintliga ut-
rustningen och som gör det möjligt att på ett smidigt sätt göra oberoende mätningar av 
produktivitet, stopptider och stopporsaker, se /39/.  
 
För att underlätta denna typ av utvärderingar har SP Trätek ett mobilt system som gör det 
möjligt att utvärdera produktionens tillgänglighet.  
 

4.8. Statistisk processkontroll 
I alla processer förekommer både slumpmässiga och systematiska variationer. De slump-
mässiga variationerna kan ha många orsaker men har var för sig en så liten inverkan på 
resultatet att det inte är motiverat att försöka åtgärda dem. Exempel på slumpmässiga va-
riationer är kvistsågning med efterföljande svajning i sågbladet, små lagerglapp mm. 
Orsaken till de systematiska variationerna är däremot oftast få men kan var och en ha stor 
inverkan. Dessa orsaker lönar det sig oftast att åtgärda. Exempel på systematiska variati-
oner är kontinuerlig verktygsförslitning, stensågning med tandskada som följd, operatörs-
byte mm. 
 
För att följa upp en process under en längre tid finns ett antal statistiska metoder att tillgå. 
En mycket användbar och ganska enkel metod är statistisk processkontroll, SPC. Nedan 
beskrivs metoden kortfattat, ur /15/. Den är dock beprövad och beskriven i litteraturen 
sedan länge, bland annat i /43/. En mängd böcker som behandlar ämnet finns. 
 
Ett sätt att ange hur bra marginaler man har tills måtten statistiskt hamnar utanför tole-
ransgränserna är att använda kapabilitetsindex, Cp. Kapabilitetsindex kallas också dug-
lighetsindex. Cp definieras enligt 

s
tCp

6
= ,  8 

där t är toleransvidden och s är standardavvikelsen. Toleransvidden är skillnaden mellan 
maximalt och minimalt tillåtet värde, t = (max tillåtet värde) - (min tillåtet värde). 
 
För att ha tillräckliga marginaler i sin process, för att undvika exempelvis under- och 
övermål, skall Cp vara större än 1,33, vilket motsvarar en toleransvidd på 8 standardav-
vikelser. Då har måttet en marginal på ytterligare en standardavvikelse uppåt och neråt att 
variera inom, givet att medelvärdet är korrekt från början. 
 
Om Cp är mindre än 1 bör maskinen och verktyget undersökas och justeras eller eventu-
ellt bytas ut. Alternativt utreds om den uppställda toleransvidden är för snäv. Är Cp mel-
lan 1 och 1,33 måste processen centreras och justeras så att medelvärdet överensstämmer 
med målvärdet och sedan kontrolleras och styras mycket noggrant. Med ett Cp över 1,33 
kan det undersökas om toleransvidden kan minskas för att ge bättre ekonomi i ett senare 
tillverkningsled, till exempel hyvling, eller så kan man utföra kontrollerna mer sällan. 
 
En av grundtankarna bakom SPC ar att man skall utnyttja diagram i stor utsträckning för 
att åskådliggöra resultat och för att snabbt få en uppfattning om hur processen uppför sig. 
För att kontinuerligt hålla sig informerad om sin process kan man mäta varje detalj, i såg-
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verket varje bräda eller planka. Man kan också mäta ett urval av de producerade bitarna 
och behandla mätvärdena statistiskt med SPC. 
 
Till hjälp vid utvärderingen av måttkontrollen har man kontrolldiagram. Kontrolldiagram-
met konstrueras genom att man samlar in mätvärden från ca 100 bitar och utför statistiska 
beräkningar på dessa mätvärden. Man samlar in mätvärdena i grupper, vanligen med 5 
värden i varje grupp. Mätvärdena samlas in med regelbundna intervall eller kontinuerligt, 
beroende på hur mätutrustningen ar konstruerad. 
 
Inom gruppen beräknas medelvärde och standardavvikelse, x  och s. Det totala medel-
värdet, medelvärdenas medelvärde, beräknas som x = Σ x  / n, och standardavvikelsens 
medelvärde beräknas som s = Σ s / n.  
 
Kontrolldiagrammen ger besked om processen ligger inom toleransgränserna eller om 
processen avviker från det önskade. Vid behov kan SP Trätek hjälpa till med utvärder-
ingar enligt SPC-metodik. 
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5. Diskussion, slutsats 
I projektet Utveckling av Mätmetoder och Tolkning av mätresultat vid utvärdering av 
sågverksmaskiner och utrustningar är den grundläggande frågeställningen att se till att 
trävaruproduktionen sker så kostnadseffektivt som möjligt genom att aktivt följa upp och 
trimma in sågverksprocessen. 
 
När man, genom upprepade mätningar, upptäckt ett antal fel skall naturligtvis de allvarli-
gaste och/eller de lättaste åtgärdas först. De allvarligaste är de med störst avvikelse från 
det önskade medelvärdet eller de med störst spridning i resultatet. 
 
Den sammanlagda standardavvikelsen kan beräknas enligt 

2222 dcbat +++= , 9 

där t är den totala standardavvikelsen och a, b, c och d är delavvikelserna, dvs felen i 
varje delprocess. Man inser intuitivt att de stora felen skall åtgärdas först, för att ge störst 
resultat. De små är inte att förakta, men det gäller att koncentrera resurserna där de gör 
mest nytta.  
 
De mätmetoder och tolkning av mätresultat som redovisas avser i första hand handfasta 
metoder för kontroll av dimensions- och egenskapsmätningsutrustningar och uppskatt-
ningar av hur processkorrektioner ekonomiskt påverkar täckningsbidraget. 
 
Eftersom sågverksprocessen medför stora ekonomiska konsekvenser även vid smärre fel i 
inparametrarna bör en återkopplad reglering användas där reglerfelet, dvs skillnaden mel-
lan är- och börvärdet i produktionsparametrar, automatiskt minimeras. Även frekvensen 
vid reglering är viktig eftersom varje dag med 1 % minskad råvaruutnyttjandegrad mot-
svarar storleksordningen 10 000 kr. För optimal reglering borde regleringen helst ske 
löpande. 
 
För att nå ännu längre kan det vara läge att undersöka möjligheterna av att införa ett åter-
kopplat system som bygger på automatisk uppföljning och korrigering av processpara-
metrar på individnivå. Sådana system används inte idag i någon större utsträckning inom 
sågverksbranschen, men borde rimligen finnas kommersiellt tillgängliga inom en inte allt 
för avlägsen framtid. 
 
Sammanfattningsvis möjliggör sågverksprocessens höga komplexitet kombinerat med 
dess ojämförligt oöverskådliga och svårkontrollerade råvara, jämfört med vad som gäller 
inom många andra branscher, goda möjligheter att öka intäkten genom noggrannare kon-
troll av processbetingelserna.  
 
Huvudskälen för detta är dels att den totala intäktspotentialen är mycket hög. Dels att den 
ökade produktiviteten i termer av producerad vara per mantimme inneburit en allt högre 
automationsgrad och att personalstyrkan minskats. I många fall har därför även uppfölj-
ningen av produktionsprocessen minskat. 
 
Denna rapport har visat på några vägar som möjliggör ökning av intäkterna från några 
tiondels procent upp mot en procent. Eftersom även mycket små procentuella ökningar 
motsvarar intäkter i storleksordningen hundratals tusen kronor borde det vara angeläget 
för sågverk att se över sina rutiner och förvissa sig om att dessa möjligheter till ekono-
miskt bistånd inte förblir outnyttjade. I synnerhet som nettointäkten i de flesta fall är be-
tydligt större än den resursinsats som krävs. 
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Bilaga: Definitioner 
Ingående volym 
I sågverksindustrin har det gängse utbytestalet varit utgående volym dividerat med 
ingående volym,  
 

in

ut

V
V

Utbyte = . 

Exempel på volymdefinition 
Problemet vid jämförelse är att man kan tala om olika saker samt definiera volymen på ett 
stort antal olika sätt, som var och ett av dem är helt korrekt, men som gör det svårt att 
jämföra. 
 
Nedan visas exempel på hur man kan definiera de olika parametrarna som används vid 
utbytesberäkning. Flera av exemplen är uppenbart olämpliga att använda, men de är 
medtagna för att listan skall bli så komplett som möjligt. Ytterligare sätt att mäta och 
beräkna volymer, diametrar och längder finns. 
 
Exempel på mätstorheter som kan användas för att beräkna ingående volym (stockvolym) 
1. Uppskattad volym (travmätt) 
2. Beräknad (individmätt) volym 
 
Den beräknade volymen kan vara 
3. Toppmätt volym (grundar sig på toppdiameter) 
4. Fysisk (verklig) volym 

Exempel på längddefinition 
Den beräknade volymen grundar sig på längd och diameter. Längden kan mätas och 
anges på ett antal sätt: 
5. Minsta längd (vid snedkap) 
6. Största längd (vid snedkap) 
7. Längd mellan stockändytornas centrum, rät linje 
8. Mantelytans längd (mötande, som skördaren mäter) 
9. Mantelytans kortaste längd (innerkurva på krokig stock) 
10. Mantelytans längsta längd (ytterkurva på krokig stock) 
 
Skördaren mäter enligt 8, medan sågverket i stort sett mäter enligt 7. 

Exempel på diameterdefinition 
Diametern kan även den mätas på flera olika sätt. Med diameter menas tvärsnittsmåttet på 
stocken.  
11. Korsklavat som skördare (kordamätning) 
12. Korsklavat på mötande kant 
13. Korsklavat, min och max 
14. Ett mått på mötande kant 
15. Minsta mått 
16. Största mått 
17. Omräknat från tvärsnittsarean 
 
Beroende på var längs med stocken som diametern mäts anges måttet som 
18. Toppdiameter 
19. Mittdiameter 
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20. Rotdiameter 
21. Topprotdiameter 
22. Sektionsdiameter 
23. Behandlingscylinderns diameter 
 

Exempel på avdrag som bark mm. 
Punkterna 1 och 2 samt 18 till och med 22 kan mätas på eller under bark. Punkterna 5 till 
och med 8 samt 18 till och med 22 kan anges med eller utan avdrag. I punkt 23 har av-
drag redan gjorts. Måttet som används vid volymberäkning är avrundat varpå avrund-
ningen grundas på vilken noggrannhet som det mätts med; antingen dm, cm eller mm. 
Således finns det rysligt många sätt att mäta en stocks volym. Stockvolymen mäts olika i 
södra och norra Sverige. 

Utgående volym 
Exempel på mätstorheter som kan användas för att beräkna utgående volym (volym sågad 
vara). 
24. Verklig otorkad, okapad volym – plankornas verkliga volym, med hänsyn till måttfel 

och vankant 
25. Nominell otorkad, okapad volym – plankornas volym enligt de nominella råmåtten, 

T, B, L. 
26. Verklig torkad, okapad volym – plankornas verkliga volym, med hänsyn till måttfel 

och vankant 
27. Nominell torkad, okapad volym – plankornas volym enligt de nominella torra måtten, 

T, B, L. 
28. Verklig torkad, kapad volym – plankornas verkliga volym, med hänsyn till måttfel 

och vankant. 
29. Nominell torkad, kapad volym – plankornas volym enligt de nominella torra måtten, 

T, B, L. 
 
Mellan de ingående volymerna 3 och 4 kan det skilja 20 – 30 %. 
De utgående volymerna anges oftast som 27 eller 29.  
 
Om ett högt volymsutbyte eftersträvas är det således bäst att inte kapa det sågade virket, 
vilket dock i många fall bör göras för att höja kvaliteten och försäljningsintäkten. 

 

I SS-EN 1312 anges hur volymbestämning av ett parti sågat virke skall gå till: mät längd, 
bredd och tjocklek, som beskrivits i kapitel 4.4.1 och addera de ingående virkesstyckenas 
volymer. 
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Bilaga: Ekonomibetraktelse 
Tittar man djupare i frågeställningen och försöker strukturera upp problematiken en 
smula blir målet mer konkret om det omformuleras: att påverka kriterierna för en maxi-
mering av vinstgenereringsfunktionen, se formel nedan. Förenklat betyder det att vinsten 
av de producerade trävarorna blir störst när råvara och produktionsresurser utnyttjas 
maximalt. 
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Funktion för vinstgenerering, där R = Resultat, k = individ nr k, V = Volymvärde 
(värde/volym), VI = produktvärde/volym, VM = råvaruvärde/volym eller råvaru-
kostnad/volym, I = produktvolym, M = råvaruvolym, P = produktionskostnad 

Teoretiskt vore det möjligt att kontinuerligt logga produktionsfunktionen och styra mot 
högre värden på V och I samt lägre på M och P. De flesta av dessa fyra faktorer är dock 
mycket komplicerade, speciellt V och I, medan M och P är något mer greppbara. 
 
Ur praktisk synvinkel och eftersom vinsten till stor del beror på att kostnaderna kan mi-
nimeras bör därför en första ansats vara att minimera M och P. För att detta skall vara 
möjligt krävs att råvaran och produktionsmedlen kan knytas till individer. (När det gäller 
P skulle vid en första anblick möjligen produkttyper kunna vara tillfyllest istället för pro-
duktindivider, men eftersom M inverkar kraftigt på produktionskostnaderna är det inte 
tillräckligt.) 
 
I faktorn M, virkesråvaran, ingår tekniska parametrar som Volym och Egenskaper. Egen-
skaper sammanfattas ofta under det kollektiva begreppet Kvalitet. När råvaran används 
för tillverkning av specifika produkter är begreppet Kvalitet många gånger bristfälligt 
eller oanvändbart och bör därför om möjligt undvikas. 
 

Faktorn P innefattar fast och rörlig produktionskostnad, den förra som investering och av-
skrivning av tillgångar och den senare i form av parametrar som processtid och energiåt-
gång. 
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