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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 190829 
Plats: Skype 
 
Närvarande: 
Roger Andersson, Södra (ordf) 
Fredrik Hansson, Biometria 
Lars Björklund, Biometria 
Johan Adolfsson, Biometria 
Jacob Granberg, VMK 
Stefan Björ, StoraEnso 
Håkan Broman, Sveaskog  
Åke Forsgren, Metsä Forest 
Anders Ångman, Holmen Skog 
Henrik Sakari, SCA Skog 
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 
Stefan Merum, Smurfit Kappa 
 
Frånvarande: 
Stig Jonsson, BillerudKorsnäs 
 
§ 526 Mötesformalia 
Ordföranden Roger Andersson förklarade mötet öppnat.  

§ 527 Upprop 

Samtliga kallade medverkade utom Stig Jonsson. 

§ 528 Val av sekreterare 

Fredrik Hansson åtog sig att vara sekreterare för mötet. 

§529 Var av justeringspersoner 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Stefan Björ och Henrik Sakari. 

§530 Godkännande av dagordning 

Dagens agenda godkändes.  
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§531 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

§532 Primasekunda - erfarenheter från inledande veckor. 

Biometria: Väldigt lugnt hittills. Det pågår en del diskussioner i media om det blev en prisneutral 
övergång. Ingen större diskussion, men i södra Sverige en del gällande övergrovt. 
 
Roger Andersson: Fungerat väl. Positiva vibbar i samband med övergång. Lite grand kring 
övergrovt och mätningsvägran, men enbart krusningar på vattenytan. Fler frågor kring hur 
prissättningen sker och inte mätningen i sig.  
 
Henrik Sakari: Instämmer. Få diskussioner. Positivt. Tycker själv att det fungerat bra med att 
återkoppla eventuella utskottstravar till maskinlagen. Tidigare drunknade man i olika 
vrakorsaker – tydligare idag. Andemeningen är att INTE få in Utskott. Behöver bevaka så att 
andelen Utskott behålls låg. 
 
Åke Forsgren: Höga andelar prima. En hake att förorenat INTE särbehandlats utan gått in 
produktion. Behövs lokal instruktion så att dessa utskottstravar INTE går in i normal ved. 
 
Stefan Björ: Gått väldigt bra. Lite interna frågor, men inget direkt beroende på prima/sekunda i 
sig. Utskott leder till mätningsvägran oavsett orsak. Hur kan man mäta övergrovt? Behöver 
säkras upp. Körde tester med p/s tillsammans med Sveaskog innan införandet vilket var lyckat. 
 
Anders Ångman: Fungerat väldigt bra.  
 
Stefan Merum: Få felaktiga travar. Prisneutralitet ifrågasätts delvis. Allt rullar inte på med 
anledning av detta. 
 
Håkan Broman: Gått väldigt smärtfritt.  
 

Lars Björklund: Vi måste fundera på hur nedsmutsning skall hanteras med anledning av det Åke 
påpekade. 

§533 Sortiment 18-regler 

Lars Björklund: Torrt (sort16) och övergrovt (sort18) ska kunna levereras till de som så önskar 
och förutsätter att de finns med i virkesorden. Minsta kvantitet är deltrave som ligger överst för 
att kunna lossas separat. Förslag: Måste vara mätbart i vid bild- eller bryggmätning ex.v. vara 
minst ett varv (ca 4 stockar). Behöver sortiment 18 beskrivas på samma sätt som sortiment 16?  
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Stefan Björ: Vill INTE ha in sortiment 18, däremot kan Sydved (vissa mpl) acceptera. 
Undantaget är att ta emot 18 – inte tvärtom. Stefan poängterade också att det är viktigt att belysa 
hur vi bestämmer att eventuella övergrova stockar skall fångas. Mäta med gavelkamera? 
 
Lars Björklund: Behov att fastställa minsta kvantitet samt ex.v. mindiameter.  
 
Roger Andersson: Sydved och Södra bör delta i dessa diskussioner tillsammans med 
Instruktionsgruppen. 
 
Beslut från kommittén: Instruktionsgruppen lämnar förslag till kommittén. 
 

§534 Barkborreskadat/torrt virke - fungerar de nya SS-16-reglerna? 

Roger Andersson: Fungerar väl enligt inkomna rapporter. 
 
Johan Adolfsson: Sortiment16 omfattar 25-30 % av volymen så det är ett betydande sortiment i 
södra Sverige.  

§535 Mätning baserad på AI och vägning - redogörelse för det arbete som pågår 
tillsammans med Forefront 

Lars B: Forefront-projektet rullar på och ett spår är att nyttja vikt tillsammans med AI-data (5:2 
2.0). Bilder används tillsammans med vikt och skogliga data.  
 
Åke F: Positiv till att nyttja vikt.  

§536 Rapport från de första begärda ommätningarna i bild 

Jacob Granberg: Redogjorde för vad begärd ommätning innebär och hur det utförs. Analys görs 
travevis, men kravnivåerna avseende godkänd eller ej godkänd avser leverans, vilket ofta är tre 
travar. Hittills 1 av 3 som inte klarat kravnivåerna, men för litet data att uttala sig om generellt. 
 
Håkan B: Rapporterade om ett fall där mätaren gjort registreringsfel som korrigerats. 

§537 Uppdateringar Mabema, CIND, fjärrmätning 

Fredrik H: Utrullning av skrymvolym vid Cind-installationer under hösten vid ca 10 platser. 
 
Johan A: Integrering av Mabema i fjärrmätning planerat till 4:e releasen 2019. Det finns fyra nya 
beställningar under 2020-2021. Ny FMC i Varberg driftsatt sedan 1 augusti. 
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§538 Färskhet - rapport från Biometria angående pågående utveckling 

Lars B: Första avverkningsdatum från skördarfil implementeras mars 2020. Information om 
fällningsvecka från vältlapp är inte bemannat eller påbörjat.  
 
Henrik S: Detta måste ros i land innan sommaren 2020. Vi måste ha något bättre än idag.  
 
Stefan B: Avverkningstidpunkten är viktigt – vi har infört prima/sekundea och fjärrmätning – nu 
saknas 3:e benet! 
 
Stefan Merum: Driver frågan hårt, men en ej fått tillräckligt gehör. Hade hoppats på att det hade 
införts i samband med p/s. 
 
Beslut från kommittén: Detta måste prioriteras!! 

§539 Lagringsröta 

Vid mötet 2019-02-07 diskuterades förslag att för lagringsskada bara ha klasserna ”ej 
lagringsrötad” respektive ”lagringsrötad” (dvs att ta bort klassen med 10-33 % röta i tvärsnittet). 
Frågan bordlades då.  
 
Lars B: Har någon förankrat frågan? 
 
Åke: Tycker att man ska ta bort mellanklassen. 
 
Henrik S: Tycker att den ska förenklas och förordar att det bara finns en gräns. 
 
Beslut från kommittén: Instruktionsgruppen uppdras att till nästa möte formulera ett konkret 
förslag att ta ställning till. 
 
§540 Omvandlingstal från rötarea till rötvolym (skogsröta) 
Vid februarimötet skrevs ”kommittén rekommenderar att i VIOL 3 ha endast ett omvandlingstal 
från rötarea till rötvolym. Kommittén vill få återkomma med att rekommendera vilket tal det ska 
vara.” 
 
Beslut från kommittén: Instruktionsgruppen uppdras att till nästa möte formulera ett förslag att 
ta ställning till. 
 
§541 Höstens möten och träffar 
Förslag sedan tidigare att vid nästa möte studerar skarp mätning i nya 
massavedsklassningssystemet Prima/Sekunda på plats vid någon av fjärrmätningscentralerna. 
 
Sedan tidigare förslag med fysiskt möte den 24-25 oktober i Sundsvall. 
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§542 Övriga frågor 

Anders Ångman: Vi vill kunna söka ut orsakskod till sekunda eller utskott – fungerar det?  
Fredrik: Biometria tar med frågan. 

§542 Mötets avslutning 

Roger tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 
 
 
 
Justerat: 
 
 
 

  

Roger Andersson Stefan Björ Henrik Sakari 
 


