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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 210211 
Plats: Teams 
 
Deltagare: 
Håkan Broman, Sveaskog (ordf.) 
Roger Andersson, Södra 
Fredrik Hansson, Biometria 
Lars Persson, Biometria 
Lars Björklund, Biometria 
Stefan Björ, Stora Enso 
Åke Forsgren, Metsä Forest 
Björn Fredriksson, Holmen Skog 
Per Ericsson, Billerud-Korsnäs 
Stefan Merum, Smurfit Kappa 
Magnus Norrby, Sågverken i Mellansverige 
Henri Sakari, SCA 
 
§ 612 Mötes öppnande 
Håkan öppnade mötet 

§ 613 Upprop 

Samtliga kallade medverkade. 

§ 614 Val av sekreterare 

Fredrik Hansson åtog sig att vara sekreterare för mötet. 

§ 615 Val av justeringspersoner 

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

§ 616 Godkännande av dagordning 

Dagens agenda godkändes. 

§ 617 Föregående protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§618 Nollklassning massaved (LP) 

Lars Presenterade hur man kan jobba med s.k nollklassning (bildspel bifogas och som inspelning 
på SP). I fortsättningen ska detta kallas ”ingen klassning” och inte nollklassning för att inte 
förväxla med timmermätningens nollklassning. Den styrs via mätningsomfattning d.v.s. vad skall 
utföras i samband med mätningen. Information går nu ut hur detta kan utföras. Gör man inget nu 
händer heller inget. Man måste informera inom sin organisation att om man inför en viss 
mätningsomfattning kommer heller ingen information om ex.v. klass eller trädslagsfördelning. 
Justeringar måste även göras i mallar på mätplatserna. 

§619 Råvaruegenskaper - lägesrapport (HB) 

Håkan berättade om att man har haft ett möte och i det korta perspektivet tittar man på hur man 
ska kunna få ut information till trucken med befintligt system. Man kommer även att ha 
diskussioner med Skogforsk (Digipulp) och Lars Jonsson Biometria angående färskhetshantering 
i Viol 3. 

§620 Kontroll prima-sekunda vid bryggmätning (LB) 

Lars drog bakgrunden till hur man skulle kunna jobba med kontroll av prima-sekunda vid 
mätplatser där man fortfarande har manuell bryggmätning. På ett stort antal ställen visade det sig 
vara svårt att få till förstahandsalternativet med fotografering av kontrolltravar på ett 
arbetsmiljömässigt säkert sätt varför idén med fotografering övergivits.  
 
VO Mätningskvalitet har tagit över frågan. Främsta idén nu är kampanjvis kontrollmätning vid 
besök på samma sätt som man gör med kontroll av m3s. 
 
Stefan Björ – hur stor andel mäts vid brygga? Ingen hade svar på den frågan. Till nästa möte 
skall Biometria presentera hur stor andel av massaveden som mäts vid brygga.  

§ 621 Automatisk mätning m3s (FH) 

Lågt intresse och tveksamhet till att Biometria lägger ned några utvecklingsinsatser inom detta. 
Fredrik frågar de som inte har vågar hur de ser på behovet till nästa möte. 
 
§ 622 Övriga frågor 
Vedförbrukningsstatistik (LB) 
Lars B presentade arbetet med redovisning av vedförbrukning inom landet. Frågan har bollats 
mellan olika instanser men har nu åter landat hos Biometria. En del uppgifter är osäkra när man 
enbart använder Viol-data varför man även fortsättningsvis behöver skicka ut enkäter till 
massabruken. Lars B gick igenom den förenklade enkät som skickas ut. Med det nya förfarandet 
hoppas Lars B att rapporten ska vara klar till 31 mars. Åke F menar att de tidigare 
balansområdena för hans del var bättre. Han påpekade också att rapporten över 
vedförbrukningsstatistik är värdefull. Han frågade även hur de övriga tycker om kvaliteten på 
datat. Stefan B tycker att totalvolymen är bra, men trädslagfördelningen kan vara lite svajig. 
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§ 623 Kommande möten 
Teams 6 maj kl.10-12  
 
§ 624 Mötets avslutning 
Håkan B tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 
 
Justerat: 
 
 
 

  

Håkan Broman Stefan Björ Björn Fredriksson 
 


