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Datum: 2021-01-25 

Plats: Teams 

Deltagare: Lars Johansson (ordf), StoraEnso 
Nils Andersson, Sågverken Mellansverige 
Torbjörn Andersson, Södra 
Henrik Sjölander, SCA 
Magnus Sjödin, SCA 
Pierre Qvist, Vida 
Peter Åström, Sveaskog 
Jens Eriksson, Biometria 
Jacob Edlund, Biometria 
Magnus Engberg, Biometria 
Monika Strömgren, Biometria 
Lars Björklund, Biometria 
Maria Nordström, SkogForsk 
Johan Möller, Skogforsk 
 

Ej närvarande: Håkan Gard, Bergkvist Siljan 
Marika Sjögren, Holmen skog 
Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB  
Pär Emanuelsson, Moelven 
Peter Gunnarsson, Sveaskog 
Peter Holmström, Martinsons 
 

  

 Mötesformalia 
Ordförande Lars Johansson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Jens 
Eriksson utsågs till sekreterare och Nils Andersson till justeringsperson. 
Agendan godkändes med några övrigafrågor: 

- Instruktionsfrågor kubbmätning (Pierre Q). 
- Maxlängd travmätning timmer (Pierre Q). 
- Metalldetektion i mätram (Henrik S) 

 Föregående protokoll 
Inga synpunkter på föregående protokoll framfördes och detta protokoll lades 
till handlingarna. 

 Utfasning av toppformtalsmatris - status 
RemaSawco: JEd visade den ambitiösa utrullningsplan som RS har presenterat. 
Planen kräver stort engagemang från såväl RS som från Biometria för att 
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tidsschemat ska kunna hålla. Installationer sker kontinuerligt framåt på 
mätplatser med 3D-ramar, med eller utan röntgen. 
 
Gällande 9000-ramarna är läget oförändrat sedan föregående möte. 
Coronarestriktioner har gjort att tester inte kunnat utföras i önskad omfattning. 
Plan att testa vidare i början av april. 
 
JEd visade också en analysfil i Excel och förklarade vissa testmoment och 
hantering av barkfunktionalitet. 
 
Finnos:  Finnos har meddelat att det snart ska utföras tester på deras system. 
Kommer avisera en testplan i närtid. 
 
Microtec: Ett möte kommer att hållas den 4/2 med Microtec där mätningsfrågor 
i allmänhet och fubfrågor i synnerhet kommer att diskuteras. Microtec kommer 
därefter att presentera analys och dokumentation kring mätramsfub. 
 
Även på detta möte kom diskussionen upp angående skillnader mellan 
matrisfub och ny topp/rot-fub. Inga nya resultat presenterades men 
förhoppningsvis finns det tillgängligt till nästa möte. 

 Sågtimmerkollektiv 
MSt repeterade tidigare genomgång rörande sågtimmerkollektiv, se protokoll 
från 200525, 200820 och 201104 . Tidigare inriktningsbeslut kommenterades 
med lite nya bilder (se bif .ppt). 
 
Huvuddelen av diskussionen kring sågtimmerkollektiv rör kollektiv där 
travmätning är den ”enkla” mätmetoden. Även vägning används som ”enkel” 
mätmetod och LB redogjorde för att det pågår analyser av data från ”5-2 
perioden” (vägning – stockmätning). Det gäller då främst talltimmerdata. PÅ 
kommenterade med funderingar kring jämförelser mellan kustvirke och mer 
fjällnära virke.  

 Färskhet 
Frågan flyttad till övriga frågor. 

 Framtidens virkesmätning 
MN och JM, SkogForsk, redogjorde för hur arbetet fortskrider (se bif .ppt). 

 Övriga frågor 
Rotben PQ har föreslagit en skärpning av kravet på tolererad 

höjd på rotben från 15 cm till 10 cm. JEd och JEr ska till 
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nästa möte kolla upp hur vi ska kunna följa upp 
frekvensen i ordinarie- och kontrollmätning. 

 
Maxlängd: Dimensioner är dispositiva och kan avtalas utan 

begränsning. 
 
Slirskada/lyra:  Det har tidigare hänt att slirskada/öppen lyra som berör 

sågcylindern avtalats som ej tillåten. Det finns ingen 
möjlighet till det i den nya nationella 
sågtimmerbestämmelsen. 

 
Föroreningar: HS meddelar att SCA noterat noggrannheten i ny teknik 

avseende föroreningar, metall och sten. 
Röntgenfunktionaliteten är så väsentligt mycket bättre 
jämfört med magnetspolen att även mycket små 
metallföremål och stenar hittas och genererar vrak. JEd 
och JEr tar frågan ett varv till nästa möte. 

 
Hemläxa till samtliga:  
  

• Hur ser vi på färskhetsproblemet och vad vill vi göra åt det? 
 

• Hur kan/vill vi mäta sågtimmer framåt med ny teknik? 
 

• Hur ska gruppens arbete framåt se ut?  

 Nästa möte 
Nästa möte blir också det ett Teamsmöte och bestämdes till måndag den 23 april 
kl.13.00-16.00  
 
 
 
 
 
Vid protokollet:  
Jens Eriksson 

 

 
 
 
Justerat: 
Nils Andersson   Lars Johansson (ordf.) 


