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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 210914 
Plats: Teams 
 
Deltagare: 
Håkan Broman, Sveaskog (ordf.) 
Roger Andersson, Södra 
Fredrik Hansson, Biometria 
Lars Persson, Biometria 
Lars Björklund, Biometria 
Stefan Björ, Stora Enso 
Björn Fredriksson, Holmen Skog 
Per Ericsson, Billerud-Korsnäs 
 
§ 636 Mötes öppnande 
Håkan öppnade mötet 

§ 637 Upprop 

Samtliga kallade medverkade utom Åke F, Henrik S, Stefan M och Magnus N. 

§ 638 Val av sekreterare 

Fredrik Hansson åtog sig att vara sekreterare för mötet. 

§ 639 Val av justeringspersoner 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Stefan Björ och Björn Fredriksson 

§ 640 Godkännande av dagordning 

Dagens agenda godkändes. 

§ 641 Föregående protokoll 

Råvaruegenskaper (HB) 
Håkan har rapporterat vad kommittén kommit fram till hittills till RMR. RMR är nöjda och hur 
vi hanterat frågan för att få något att hända. Uppdraget är tills vidare färdigt. 
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Redovisning andel som mäts per mätningsomfattning (LP) 
Som det framkommer av bifogade bilder så har inte användningen hittills motsvarat de 
förväntningar som ställdes vid framtagande av en förenklad travmätning av massaved. 
Att industriprocessen kräver uppgifter om inkommande trädslag kan vara en bidragande del 
tillsammans med att det kan ta tid att förändra affärsprocesserna. Bildspel bifogas. 
 
Kontroll prima-sekunda – hur går det till? (FH) 
Fredrik gick igenom arbetssätt för uppföljning ab prima-sekunda i bild. Bildspel bifogas till 
protokollet. Stefan B påpekade att han gärna ser att detta återrapporteras kontinuerligt vilket 
mötet höll med om. 
 

§642 Klykor i massaved (LB) 

Lars gick igenom tankarna om att utesluta klykor vid volymbestämning enligt utskickat material. 
Diskussioner har bl.a. förts med Åke Forsgren som uttryckts sitt gillande.  
 
Mätningsinstruktionsgruppen föreslår, via Lars, att de nuvarande klykreglerna för bestämning av 
volym tas bort. 
 
Alla är positiva till den föreslagna ändringen, men beslut fattas inte förrän mer data inkommit. 
 
Beslut: Lars presenterar ytterligare data från studie i Husum, och även från fler platser, 
vid nästa möte. Lars håller i detta. 
 
§ 643 Övriga frågor 
Woodtech pilotanläggning (LB) 
Woodtech har uttryckt intresse att sätta upp en pilotanläggning i Sverige. Lars har då påpekat att 
man i så fall från Woodtech måste stå för alla kostnader. Frågan är då om det i Sverige finns 
någon som är intresserad att vara markvärd för detta? 
 
Ingen anmälde spontant något intresse. Rapport från Woodtech bifogas protokollet. Håkan 
rapporterar till RMR. 
 
Torrhalt 
Radarbolaget driver ett projekt för torrhaltsbestämning av sönderdelat material. Håkan bjuder 
eventuellt in Patrik Ottosson till nästa möte. 
 
§ 644 Kommande möten 
Teams onsdag 17 november 1000-1200. 
 
§ 645 Mötets avslutning 
Håkan B tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 
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Justerat: 
 
 
 

  

Håkan Broman Stefan Björ Björn Fredriksson 
 


