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Johnny Johansson, SDC 

Lars Persson, SDC 

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 

 

 

§ 447 Öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagens agenda godkändes. 

 

§ 448 Val av justeringsmän och sekreterare för mötet 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Henrik Sakari och Håkan Broman. Lars 

Björklund valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 449 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Vad gällde § 442 ”Färskhet - 

datumregler” konstaterades att det ännu inte tagits fram något komplett förslag på datumregler. 

Kommittén hoppas få se ett förslag på nästa möte.  
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§ 450 Sortiment och produkter i VIOL 3 

Nils-Erik Flemström inledde med att föredra planerna för VIOL 3 med avseende på sortiment 

och produkter, presentationen bifogas protokollet. Mats Larsson menade att det, om många 

aktörer har specifika önskemål, kan bli för många handelssortiment och produkter, vilket då blir 

oöverskådligt och skulle kunna försvåra exempelvis lägesbyten. Kommittén instämde med Mats 

att branschen bör samordna sig med målsättningen att harmonisera och begränsa antalet 

handelssortiment till några få inom respektive sortimentskategori (barr/löv). 

 

Det diskuterades huruvida även andra egenskaper än trädslagsblandningar skulle kunna generera 

handelssortiment/produkter. Vad gäller dimensioner var svaret att kraven kan vara olika inom 

olika sortiment. 

 

Kommittén konstaterade avslutningsvis att ”information om VIOL 3” bör vara en stående punkt 

på massavedskommitténs dagordning. 

 

§ 451 Klassning i prima-sekunda 

Lars Björklund informerade om nuläget. RMR tillstyrkte på möte 3 maj att det fortsatta arbetet 

inriktas på det så kallade alternativ 2. Detta baseras på skilda gränsvärden för olika orsaker 

(orsaksgrupper). Alternativ 1 baserades på en summering av alla vrakorsaker. Tills vidare behålls 

den tidplan som innebär en beslutsprocess under hösten 2017. 

 

För närvarande pågår eller planeras: 

Dubbelklassning. Dubbelklassning har bedömts nödvändig med avseende på (1) ändrade 

tillredningsregler och (2) rötarea istället för omräkning till rötavdragsvolym. Preliminärt ska 60 

travar från Nord och Syd dubbelklassas under augusti. 

SCA-försök vid Östrand. Försöket utförs på barrmassa från egen skog. Skördarlagen instrueras 

att låta rötved få följa med i barrmassaveden. Preliminär start 1 augusti. Ska ge ca 20 

stickprovstravar under augusti.  

Analyser på existerande datamaterial.  Avser exempelvis omvandling från rötvolym till rötarea 

samt förekomst av fel trädslag, torrstockar och övergrova stockar. 

 

§ 452 Fjärrmätning-travmätning 

Fredrik Hansson beskrev den pågående utrullningen inom Qbera. Det handlar främst om CIND-

anläggningar. Han gick igenom ett antal problem/erfarenheter som uppdagats: 

 Motljusproblem på vissa platser 

 Vid bågkörning genom CIND-anläggningar försämras resultaten 

 Handskrivna vältlappar kan vara svåra att läsa av 

 Övre bankbredden kan variera kraftigt 

 Vissa trädslagsfördelningar svåra att se i bilderna 

 Vad gäller färskhet är det bara riktigt gammal ved som kan särskiljas 
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Inom Nord sker fortsatt utbyggnad främst i Norrbotten. Första CIND-anläggningen blir i Murjek. 

 

§ 453 Fjärrmätning c-flis 

Utveckling av det som kallats ”Flismätning i Fotoweb” eller ”övervakning av flismätning” har 

pågått sedan hösten 2015. Systemet är tänkt att installeras i Obbola med koppling till 

mätcentralen i Östersund. Det tänkta systemet har två huvuddelar: 

1. Övervakning av provtagning och provhantering med hjälp av videokameror 

2. Granskning av flisens kvalitet med hjälp av stillbildskameror 

Vad gäller punkt 1 kan SDC:s övervakningsportal användas. Det är en existerande SDC-tjänst 

som kan hantera valfritt antal kameror. Övervakningen skulle kunna bestå av en kamera vid 

mätbryggan i vilken hela fordonet syns, och en kamera i den lokal där provet hanteras. Vad 

gäller punkt 2 har SDC under ledning av Sverker Groth gjort inledande tester med fotografering 

från olika positioner. Bilder från dessa kan användas för att bedöma vilken form av granskning 

som kan utföras. 

 

Nuläget: En flödesplan för mätningen i Obbola upprättas. Denna ska beskriva hur fordonen ska 

köra och vad som görs var. SCA beställer ”övervakningsportalen”. SDC-VMU, Lars Björklund, 

tar ansvaret för instruktioner och funktionalitet. I det ingår att beskriva vad som ska uppnås, 

ansvarsförhållanden etc. Detta kan leda till att instruktioner behöver ändras. När arbetet kommit 

tillräckligt långt aktiveras den sedan tidigare utsedda funktionalitetsgruppen. 

 

Det påpekades att utbildning av chaufförer blir en viktig del i det tänkta systemet. 

 

§ 454 Begärd ommätning 

Lars B informerade att VMU/VMK fått i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för 

”begärd ommätning”. Senast juni 2018 ska SDC:s styrelse kunna ta beslut. 

 

§ 455 Torrhaltsprognoser och Smart märkning 

Torrhaltsprognoser 

Information från Magnus Ulin, SDC: Frågan hanteras av Logistikrådet. Rådet vill med 

utgångspunkt från Skogforsks material och provverksamhet vid Kappa gå vidare med ett 

examensarbete. Syftar är att, kopplat till råvaruleveransen, indikera torrhalten hos den 

inkommande råvaran för mottagaren. 

 

Smart märkning 

Ingen ny information. 
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§ 456 Effektmål massavedsmätning 

Någon längre diskussion hanns inte med. Istället uppmanades deltagarna att med utgångspunkt i 

det material som togs fram i samband med RMR-seminarium i januari (bifogas protokollet) 

bedöma effektmålen och skicka detta till Lars Björklund senast sista augusti. Lars sammanställer 

insänt material inför kommitténs möte 15 september så att resultaten kan föredras muntligt vid 

RMR:s möte 18 september. 

 

§ 457 Övriga frågor 

Xylometermätning 

Torbjörn informerade om en planerad studie där VMF Nord tillsammans med SCA ska studera 

xylometermätning. Xylometermätningen ska då ingå i ett tvåfassamplingsystem. Målsättningen 

är att kunna minska på mängden stockmätning. Inspiration är hämtad i Finland. 

 

Rapport från Skogforsks virkesmätningsprojekt 

Mats L föreslog att på nästa möte ha en rapport från, och diskussion kring, Skogforsks tvååriga 

virkesmätningsprojekt. Kommittén instämde. 

 

Mätbegrepp vid travmätning 

Lars B informerade att det från SDC:s nomenklaturansvariga påpekats att begreppet stocklängd 

bör avgränsas till stockmätning. För travmätning bör något annat begrepp väljas. Fredrik H 

föreslog vedlängd. Kommittén var enig att man inte ville se en återgång till begreppet travbredd. 

 

 

§ 458 Möteskalender 2017 

 Skypemöte fredag 15 september kl 13-15 

 

 

Justerat: 

 

 

 

  

Roger Andersson Henrik Sakari       Håkan Broman 

 

 


