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Anteckningar RMR:s massavedskommitté / RMRs arbetsgrupp för prima-sekunda 

Datum: 12 november 2018 

Plats: Skype 

 

Närvarande: 

Roger Andersson, Södra (ordf) 

Stefan Björ, StoraEnso 

Lars Björklund, SDC/VMU 

Håkan Broman, Sveaskog 

Fredrik Hansson, VMF Qbera  

Johnny Johansson, SDC/VMU  

Stig Jonsson, BillerudKorsnäs 

Sven Jägbrant, SDC/VMU 

Ulf Klensmeden, StoraEnso 

Mats Larsson, Holmen Skog 

Torbjörn Näslund, VMF Nord 

Lars Persson, SDC 

Henrik Sakari, SCA Skog 

Monika Strömgren, SDC/VMU 

Anders Svensson, VMF Syd 

Martin Åström, SDC 

 

Frånvarande: 

Åke Forsgren, Metsä Forest 

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 

 

 

§ 498 Mötesformalia 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagens agenda godkändes. Till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll valdes Håkan Broman och Fredrik Hansson. Johnny Johansson åtog sig 

att vara sekreterare för mötet. Föregående protokoll godkändes med följande kommentarer: 

§495, Fördelning på trädslag och dimension vid travmätning - redovisning av kontrollresultat, 

bordlades och kommer inte heller att hinna presenteras vid detta möte. Även §497, Lagringsröta 

i samband med stockmätning av stickprov, måste anstå till senare. 
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§ 499 Klassning i prima-sekunda 

Lars B inledde med en kort genomgång av anteckningarna från arbetsgruppens senaste möte som 

grund för dagens diskussioner. 

 

Anpassningar i VIOL 2  

Lars P beskrev resultatet av den analys som utförts av ev. hinder för införande av prima-

sekunda-klassning i VIOL 2. Ett antal saker som behöver åtgärdas har framkommit, och arbetet 

med att åtgärda detta har inletts. Bedömningen är att det kommer att kunna utföras i tid så att 

införandedatumet inte ska behöva ändras. Några konkreta exempel på viktiga anpassningsbehov 

som nämndes var obligatorium för vissa uppgifter i mätplatsstödet, samt klartexter i 

uthandlingar. 

 

Fortsatta tester får visa hur hantering av ex.v. VO och kollektiv ska göras under övergångsfasen. 

Ett förslag som Lars P framförde redan nu var att ta med befintliga bruttoomräkningstal när 

kollektiven omstartas 1 aug 2019. 

 

Importmätning och -redovisnimg 

Efter ingående diskussioner enades mötet om att Lars B inledningsvis beskriver 

frågeställningarna. Dessutom tillsattes en arbetsgrupp för att reda ut de frågor som fr.a. berör 

mätmetoder och rötredovisning för importen (där även hänsyn ska tas till framtida 

automatiseringsmöjligheter). Gruppen ska bestå av Roger, Lars B, Lars P, Stig samt helst även 

representanter från Holmen och Sveaskog. Lars B åtog sig att snarast sammankalla gruppen, så 

att klargöranden finns till dess att vinterns utbildningar startar. 

 

Mötet uttalade dock ett antagande att importredovisningen ska vara oförändrad per den 1 augusti 

2019, eftersom mätning och redovisning skiljer sig helt från prima-sekunda-modellen. 

 

Bokmassaved 

Föreslogs att bokmassaveden ska omfattas av samma regler som lövmassaved i övrigt. VMU 

åtog sig att initiera dubbelklassning på ett urval av hittills bildmätta travar från Nymölla. Antalet 

kontrolltravar är lågt men dessa kan ändock användas för att simulera prima-sekunda-klassning.  

 

Infoaktiviteter 

Lars B redovisade tidplanen med informationsaktiviteter och presenterade ett infobildspel. Mötet 

betonade vikten av en gemensam grund för informationen, och beslöt att den Login-artikel som 

ska ingå i decembernumret får fungera som mall. Den ska läggas ut på SDCs hemsida, och 

dessutom ska redan etablerade infokanaler hos ex.v. resp. VMF nyttjas för att länka dit. Nästa 

RMR-möte kommer också att diskutera kommunikationsplanerna. 

 

Mötet beslöt vidare att det i bildspelet ska göras ett par revideringar: Omformulera text i bild 15 

samt stryk sista meningen i bild 17. 
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Mötet efterfrågade mer underlag för prissättning, även i form av regionala/mätplatsvisa 

skillnader. Lars B klargjorde att kompletterande dubbelklassning kan göras men påpekade att 

sådana analyser p.g.a. det lilla utfallet sekunda kräver ett stort material som underlag. 

 

Resultatet från dubbelklassningen av de ca 4000 travar som genomfördes i våras skickas ut igen, 

och dessutom kommer resultaten från dessa att redovisas mer utförligt i den slutrapport som ska 

färdigställas. Önskemål om fortsatta/utvidgade undersökningar tillställs Lars B för 

vidarebefordran in i Biometrias nya organisation.  

 

§ 500 Xylometermätning. 

Punkten diskuterades inte p.g.a. tidsbrist. 

 

§ 501 Färskhet  

RMR kommer att besluta om hanteringen av denna fråga vid nästa möte. Förslag finns om att det 

ska ingå i Biometrias VP för 2019. SDCs styrelse har uttryckt att det vore önskvärt med 

lösningar innan 1 augusti 2019, men ev aktiviteter kommer troligen att konkurrera med 

utvecklingen av VIOL 3. 

 

§ 502 Status Fjärrmätning / Mabema / CIND  

Lars B inledde med att kort informera om två utvecklingsprojekt som båda bygger på 

AI/Machine learning. 1. Bestämning av travmått (vedlängd och travhöjd) för SDC-rigg, utfört av 

konsultföretaget Forefront. 2. Omvandling av vikt till volym med hjälp av information om 

mättidpunkt, lagringstid, sortiment, plats etc. Kan ses som nästa generation av 5:2-

mätning.Analyserna utförda av Mittuniversitetet. Båda projekten uppvisar mycket lovande 

resultat. 

 

Roger fyllde på med Mabema som nyligen godkänts för gransågtimmer och automatisk 

dimensionsfördelning på kubb.  

 

Ulf fortsatte med att CIND har mätningstekniskt godkänts för automatisk mätning av travad 

volym (lådvolym) på sortimentsgruppen bränsle- och massaved i fallande längd. 

Funktionalitetsgodkännande återstår (f.n. problem med ”samlastningsfunktion”), men planering 

för utrullning pågår, liksom förberedelser för test av automatisk dimensionsfördelning på 

sågkubb. 

 

§ 503 Övervakning av mätning/provtagning C-flis 

P.g.a. tidsbrist kommenterades bara att en lösning är på gång för Nymölla. 
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§ 504 Samordning av minimilängd och -diameter på massaved 

Torbjörn hann bara i korta ordalag referera till RGNs senaste (och sista) möte där anhängare av 

de olika alternativen vad gäller minimilängd för massaved i fallande längder fördelade sig jämnt. 

Flera ledamöter sade sig vara öppna för båda alternativen. 

 

§ 505 Kommande möten  

Arbetsgruppens nästa möte:  

Skypemöte fredag 14 december 2018, kl. 15:00 – 16:00 

 

Massavedskommitténs nästa möten: 

Skypemöte, torsdag 7 februari 2019, kl. 10:00 – 12:00. 

Fysiskt möte (plats bestäms senare), 9 maj 2019, kl. 08:00 – 17:00. 

 

 

 

 

Justerat via e-post: 

 

 

 

  

Roger Andersson                                                    Håkan Broman          Fredrik Hansson 


