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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 191025 
Plats: Sundsvall resp. Skype 
 
Deltagare: 
Roger Andersson, Södra (ordf) 
Fredrik Hansson, Biometria 
Lars Björklund, Biometria 
Lina Hellberg, Biometria 
Stefan Björ, StoraEnso 
Håkan Broman, Sveaskog (Skype) 
Åke Forsgren, Metsä Forest (Skype) 
Anders Ångman, Holmen Skog 
Henrik Sakari, SCA Skog 
Stefan Merum, Smurfit Kappa (Skype) 
Stig Jonsson, BillerudKorsnäs (Skype) 
 
Frånvarande: 
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 
 
§ 544 Mötesformalia 
Ordföranden Roger Andersson förklarade mötet öppnat.  

§ 545 Upprop 

Samtliga kallade medverkade utom Magnus Norrby. 

§ 546 Val av sekreterare 

Fredrik Hansson åtog sig att vara sekreterare för mötet. 

§547 Var av justeringspersoner 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Stefan Björ och Anders Ångman. 

§548 Godkännande av dagordning 

Dagens agenda godkändes. 

§549 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
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Anders Ångman upprepade frågan om att man vill kunna söka ut orsakskod till sekunda eller 
utskott och hur det i så fall går till. Fredrik Hansson lovade att ta upp frågan internt.  
 
Magnus Haapaniemi har svarat följande: ”Det går att göra för ordinarie mätning om man tar 
fram rapporter i BI för detta. Er distriktschef kan generera dessa när rapport för detta tagits 
fram.” 
 
Deltagarna uppmanade Biometria måste se över hur man ansluter till Skype – externer har ofta 
problem att komma in i mötena. Ibland går det inte alls och andra gånger fungerar inte ljudet. 
Lina Hellberg tar upp frågan med intern IT inom Biometria. 

§550 Återkoppling gårdagens studiebesök och diskussioner 

Under dag 1 fick deltagarna möjlighet att besöka FMC Sundsvall och se hur det praktiska arbetet 
går till samt ställa frågor till mätarna på plats. 
 
Det dök upp frågor hur arbetet med transportörsavlämning fortlöper. Enligt Jens Eriksson finns 
utbildning färdig på webbportalen (Väx hos oss) och anmälan sker än så länge via blankett som 
hanteras av Jens. Det finns fortfarande en del oklarheter om vem som ska ansvara för 
anmälningarna – antingen åkerierna själva eller uppdragsgivarna.  
 
Leif Haglund, chef FMC, och Christer Forsmark, kontrollmätare FMC Sundsvall, presenterade 
hur läget ser ut avseende fjärrmätning och hur det jobbar praktiskt.  
 
Leif berättade att i dagsläget finns tre driftsatta fjärrmätningscentraler som jobbar i klusterform 
(Sundsvall, Östersund, Varberg). Verksamheten omfattar idag 54 fotoriggar (Cind, 20 st, 
Bildriggar 35 st varav 1 malpåse).  
 
Volymen omfattar ca 20–22 miljoner m3fub rundved per år. Antalet mätare som jobbar vid de 
olika fjärrmätningscentralerna är ca38+4, och erbjuder mätning under dygnets alla timmar sju 
dagar i veckan. 
 
Dessutom finns tre anläggningar från Mabema (Braviken, Värö, Alvesta), men dessa sköts än så 
länge lokalt, ej via fjärrmätning. 
 
Man har tagit fram särskilda hjälptabeller/kalkylark som fjärrmätarna kan utnyttja.  
 
I Munksund och Obbola har man även flismätning via fjärr. 
 
Christer presenterade resultat avseende automatisk skrymvolymmätning utförd i Vallvik där 
funktionen varit igång sedan mars 2019. Resultaten ligger väl i paritet med det som uppnåtts vid 
manuell bildmätning. Han beskrev också hur kontroll av prima/sekunda fungerar. Det saknas 
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idag ett vettigt kontrollverktyg, men Lars Björklund har fått uppdraget att ta fram en enklare 
modell innan årsskiftet.  
 
Bedömningen från mätarna är att prima/sekunda inte gör att mätningen går så mycket snabbare 
än tidigare. Volymmätning tycks vara det som trots allt tar längre tid. 
 
Den preliminära volymen går att få fram direkt, men den slutgiltiga kommer inom 1-2 dagar. 
 
Det dök upp en fråga angående ledtiderna ut vid fjärrmätning och om det skiljer det sig mellan 
de olika FMC? Henrik Sakari upplever inte ledtiderna som problematiska.  
 
Åke Forsgren frågade om man kan man få fram uppgifter hur bra fjärrmätning är generellt för 
ex.v. barrmassaved (systematisk avvikelse, spridning) inför eventuell investering? Fredrik 
Hansson rekommenderade att prata med Leif Haglund om detta. 
 
Några önskemål som framfördes av såväl mätare som kommittéledamöterna var att: 

 I bild kunna mäta eventuellt övergrova stockar 

 Införa spärrar i Iris för orimliga värden för vissa parametrar. 

 
Leif berättade att särskilda koordinatörer på FMC kontinuerligt kollar eventuella orimligheter i 
mätresultaten. De ändrar vid behov dessa innan månadsskiften. 
 
Håkan Rönnbäck presenterade resultat begärd ommätning i bild. Det sker ett stadigt inflöde av 
denna typ av kontroll. Sedan 1 augusti har nio kontroller begärts varav i fem fall Biometria 
befunnits mätt så fel att de varit betalningsskyldiga. 

§551 Prima-sekunda 

a) Erfarenheter från första månaderna 
Lars Björklund presenterade resultat gällande utfall prima/sekunda. Barr ca 96% prima, gran 
98% och löv/björk 98%. 
 
Lars tror att andelen Prima kan komma att öka ytterligare p.g.a. att ex.v. fel trädslag och 
övergrovt kommer hanteras bättre redan i skogen. Kan man dessutom få till ett mätverktyg för 
övergrovt skulle det hjälpa ytterligare. 
 
Rötytebedömningen har en tendens att underskattas i bildmätningen vilket kan åtgärdas med 
utbildning. Det kan i sin tur leda till högre andel sekunda vilket skulle motverka den annars 
positiva bedömningen ovan. 
 
Åke Forsgren berättade att stickproven av löv i Husum visar att vrakandelen i fjol låg på 4,7 % 
och idag 8,2 %. Mätarna upplever att tillredningen blivit något sämre. Ingen annan har tittat på 
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detta närmare, men det behöver bevakas. Åke känner sig ”blind” om nu stickprovsmätningen 
upphör. 
 
Roger Andersson vill att man som kund ska kunna följa dessa resultat i BI självständigt och fick 
medhåll från samtliga. Både vad gäller ordinarie mätning och kontrollmätning/stockmätning. 
Frågan tas upp med Joakim Marmelid med hur tankarna går inför Viol 3, men även VO 
Mätningskvalitet. Detta är ett starkt önskemål från kommittén.  
 
Fredrik frågade Magnus Haapaniemi, VO Mätningskvalitet efter mötet och fick följande svar: 
”Önskvärt, men inte möjligt i dagsläget m a p att spärrar måste byggas upp i systemet för ens 
egen huvudkod. Om inte så har vi släppt in parter rätt in i uppföljningssystemet med risk för 
virkesstyrning. Däremot är det möjligt att följa upp kontrolltravarna generellt utan uppdelning 
per leverantör. Man kan alltid kontakta sin DC för att få rapporter från BI i den omfattning man 
önskar.” 
 
Beslut: Rapporter tas fram av Biometria till nästa möte hur det ser ut gällande både 
ordinarie mätning och stockmätning av kontrolltravar. 
 
b) Eventuella utvecklingsbehov framåt 
Se ovan 
 
c) Kontroll 
Lars Björklund berättade att så kallade Super-users utses som ska mäta om kvalitet i bild i väntan 
på systemstöd från Sundsvall, vilket skjutits upp. Man ska låta någon av dessa i ett 
inledningsskede i bild kontrollmäta några hundra kontroll/stickprovstravar och från detta ta fram 
exempel på hur kontrollresultat kan presenteras. Detta tror man ska vara klart innan årsskiftet. 
 
För platser där man fortfarande mäter vid brygga ska man testa fotografering av travar i både 
dagsljus och med belysning. Fotografering måste kunna ske på ett arbetsmiljömässigt godkänt 
sätt och ska kvalitetsmässigt vara jämförbara med de som tas vid bildmätningsriggar. Även dessa 
fotografier skall skickas till Super-users. 
 
En kampanj påbörjas nu där kontrollmätare besöker bryggmätningsplatser för coachning/kontroll 
avseende prima/sekunda för kvarvarande bryggmätplatser. Arbetet planeras och utförs av VO 
Mätningskvalitet. Det ska gå till så att kontrollmätarna besöker bryggmätningsplatser och 
”kontrollmäter” efter ordinarie mätning. Alla platser ska besökas inom några månader, men är 
inte tänkt att permanentas som kontrollmetod. 
 
Kommittén trycker på att det är viktigt att även de som i liten utsträckning bryggmäter skall 
omfattas av detta. 
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§552 Fjärrmätning (nulägesrapport Cind, Mabema, Foto-rigg) 

Fredrik Hansson berättade att integrering av Mabema till fjärrmätning skall ske vid release i 
december.  
 
Installationstester av skrymvolym pågår, men flera har misslyckats på senare tid. Idag finns sex 
platser som tillämpar automatisk skrymvolym. 
 
Cind aviserar att 1) testa automatisk diameterfördelning hösten 2019 samt 2) automatisk m3fub-
mätning våren 2020. 
 
Utveckling av AI tillsammans med Bildriggar (f.d SDC-riggar) för att nå skrymvolym pågår, i 
övrigt inget nytt att rapportera. 
 
Roger Andersson bedömer att VMK snart kommer att verka för typgodkännande av automatisk 
diameterfördelning även för grövre diameterklasser för Mabema. 
 
Anders Ångman berättade att Holmen aviserat att fyra platser med Cind-riggar för automatisk 
m3fub beställts (Vännäs, Hallstavik, Braviken, Linghem). Mabema i Braviken kommer att 
avvecklas. 

§553 Färskhet: Har Biometria något att rapportera? 

Inget nytt har hänt i frågan. Fortfarande mars 2020 som gäller enligt Oskar Cederlöf.  
 
Henrik Sakari har tryckt på att detta är mycket viktigt i samband med prioriteringsplanering för 
Biometria. Han påpekade att man vill ha med denna information i samband med 
leveransavisering – info ska finnas inför mätningen. Om det sker via skördardata, vältlapp eller 
VO spelar inte så stor roll – bara det finns. Henrik påpekar att man vill ha denna information som 
ett obligatorium från samtliga leverantörer. 

§554 Mätningsinstruktioner 

Lars B inledde med att gå igenom de sortimentskoder som finns. 
 
a) Mätning av små travar 
Justering har gjorts i travmätningsinstruktionen med anledning av hur man ska kunna mäta små 
kvantiteter av främst grov massaved. 
 
b) Grov massaved sortiment18 
Stockens maxdiameter ska vara i intervallet 600 – 1250 mm under bark. Minsta kvantitet för 
inmätning är en stock. Om trave på fordon är delad måste sortimentet ”grov massaved” lastas 
överst. Detta för att möjliggöra särhållning vid lossning. 
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Beslut: Kommittén rekommenderar RMR att fatta beslut enligt förslag ovan. 
 
c) Torrstock – sortimentskod 19 
Sortimentskod 19 har tidigare, inom före detta Qbera, använts för inmätning av virke med 
vrakandel 15-25 %, dvs mycket dåligt virke. Med införandet av prima-sekunda faller denna 
användning. SS 19 blir då ”ledig” för annan användning. 
 
Idag står det under 3.2 Fel trädslag, torrstock att ”Virkesleverans innehållande torrstockar kan 
om så avtalats mätas in som eget sortiment. I sådant fall tillåts obegränsad mängd torrstockar, 
se bilaga 1.” I bilaga 1 till instruktionen föreslås följande skrivning: 
 
Sortimentskod 19 (torra stockar) 
I sortiment 19 får torra stockar förekomma i obegränsad omfattning. Sortiment 19 ska, i 
jämförelse med sortiment 1600, användas när det inte finns behov av att särskilja en sågbar 
andel av volymen. 
 
Beslut: Kommittén rekommenderar RMR att fatta beslut enligt förslag ovan. 
d) Skogsröta: Omvandlingstal från rötarea till rötvolym 
I den nuvarande instruktion finns olika omvandlingstal mellan rötyta och rötvolym beroende på 
trädslag och var i landet man befinner sig. 
 
Uppdraget gavs till instruktionsgruppen att utreda om man kan enas om ett gemensamt 
omvandlingstal för hela landet. Man kom då fram till att rekommendera att från och med 
införandet av VIOL 3 tillämpa omvandlingstalet 27 liter/dm2 för all massaved. 
 
Motivering: 

 Omvandling till rötvolym tillämpas efter införandet av prima/sekunda främst för båtimport. 
Koppling till norra/södra Sverige saknas då. Även för inhemska tågkollektiv kan uppdelning 
norra/södra komplicera. 

 Skillnaden mellan ”barrtalen” 25 och 27 är marginell. Även för lövträdslag blir förändringen liten 
i förhållande till spridningen kring dessa omvandlingstal. 

 Att ha samma tal för all massaved förenklar dels företagens affärer, dels utveckling och 
underhåll av VIOL 3. 

 
Beslut: Kommittén rekommenderar RMR att fatta beslut enligt förslag ovan. 
 
e) Lagringsröta: Frågan om flera lagringsröteklasser 
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. Kommittén beslöt då att ge instruktionsgruppen att till detta möte formulera 
ett konkret förslag att ta ställning till. 
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Förslag från instruktionsgruppen: Efter kontakt med Billerud-Korsnäs vill vi dra tillbaka 
förslaget. Klassen 10-33 % lagringsröta förekommer i sådan omfattning att ett avskaffande skulle 
störa Billerud-Korsnäs affärer. Klartexten bör dock ändras från ”sekunda” till ”lagr röta 10-33”. 
 
Beslut: Kommittén beslutar att inte införa någon förändring. 
 
f) Lagringsröta vid bildmätning 
Lars presenterade några exempel och det diskuterades om man skulle kunna avgöra lagringsröta i 
bild. Kommittén anser att information om avverkningstidpunkt/ålder kommer lösa detta på sikt 
och representanter från Biometria informerade att man inte anser det vara möjligt att avgöra 
förekomst av lagringsröta i bild. 
 
Önskemål att eventuellt låta mottagningskontrollen kunna, som service, larma och be chaufför 
att lägga av virket på anvisad plats framfördes. FMC:s mottagningskontroll skulle på så sätt 
kunna hjälpa till med virkesstyrning inom mottagningsplatsen även om inte formell 
mätningsvägran/klassning till utskott kan göras tillräckligt säkert från distans 
 
Det finns redan en möjlighet att kampanjvis låta en mätare på plats kontrollera på plats för att 
styra bort misstänkt lagringsskadad ved. 
 

§555 Prioriterade frågor för Massavedskommittén 

Henrik berättade att man haft ett andra prioriteringsmötet där han medverkade. Nettolistor från 
de olika råden hade tagits fram och från detta formulerades en gemensam prioriteringslista för 
samtliga råd. Denna kommer att presenteras vid möte senare i höst. En omständighet som 
försvårar är att utveckling av Viol 2 upphör från årsskiftet vilket påverkar vad vi kan och inte 
kan göra.  
 
Många punkter i prioriteringslistan är av utredningskaraktär eftersom implementering kan ske 
först i Viol3 och alltså inte påverkas.  
 
Från massavedskommittén finns följande med: 

 Färskhet – skall införas 

 Kontrollmätning i bild – utreds 

 
Listan bifogas med protokollet. 
 

§556 Övriga frågor 

Avveckling kollektiv 
Planen är att de flesta kollektiven skall vara avvecklade till årsskiftet. Några få specifika 
kommer, efter beslut av Biometria, rulla vidare även efter detta. 
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Åke menade att borttagandet av kollektivomräkningen känns som att backa 20 år. Det borde 
kunna finnas en möjlighet att även i Viol 3 kunna använda kollektiv. Kommer det kunna fungera 
i framtiden? Lars menade att så länge ex.v. bränsleved och sågtimmer använder sig av kollektiv 
verkar det konstigt att det inte skulle kunna fungera för massaved?  
 
Fredrik har efter kontakt med Magnus Haapaniemi fått reda på att det handlar om ett 
principbeslut tagit i RMR avseende massaved. Magnus svarar följande: ”Biometria avgör om 
kollektiv skall finnas kvar på några mätplatser. Det har Biometria redan gjort vilket innebär att 
20 kollektiv är kvar en tid framöver. Dessa ska avskaffas då tiden är mogen för detta. Det är 
också möjligt att ansöka om att kollektiv skall vara kvar. För detta krävs särskilda anledningar 
vilket ska kommuniceras med Biometria. Det är dessutom en förutsättning att både säljare och 
köpare är överens i denna fråga.” 
 
Beslut: Bjud eventuellt in Magnus Haapaniemi för klargörande till nästa möte om svaret 
ovan inte är tillräckligt.  
 
Nollklassning 
Stefan Björ vill att frågan om nollklassning utreds. Biometria tar den till RMR via Mats Hansson 
eller Torbjörn Näslund. Är frågan nedprioriterad i 6-månadresperspektivet? Eventuell 
nollklassning av massaved vill Henrik minnas att det inte kan införas före Viol 3. 
 
§557 Kommande möten 
Skype fredag 7 februari 10-12 
Skype fredag 15 maj 10-12 
 

§558 Mötets avslutning 

Roger tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 
 
 
 
Justerat: 
 
 
 

  

Roger Andersson Stefan Björ Anders Ångman 
 


