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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 22-05-10 

Plats: Teams 

 

Deltagare: 

Håkan Broman, Sveaskog (ordf.) 

Roger Andersson, Södra 

Lars Björklund, Biometria 

Stefan Björ, Stora Enso 

Magnus Engberg, Biometria 

Per Ericsson, BillerudKorsnäs 

Björn Fredriksson, Holmen Skog 

Åke Forsgren, Metsäliitto 

Stefan Merum, Smurfit Kappa 

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 

Martin Åström, Biometria 

 

Frånvarande: 

Henrik Sakari, SCA 

 

§ 660 Mötets öppnande 

• Håkan B öppnade mötet. Samtliga kallade medverkade utom Henrik Sakari. 

• Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Stefan Björ och Per Ericsson. 

• Dagens agenda godkändes. 

• Ordförande påminde om de konkurrensrättsliga riktlinjer som gäller för Biometrias råd och 

kommittéer, se bifogat dokument. 

 

§ 661 Föregående protokoll – genomgång och kommentarer 

Föregående protokoll godkändes. 

Kommentarer: 

Teknikpresentationer 

• Radarbolaget - torrhaltsbestämning: Håkan B informerade att utvecklingsarbetet fortgår. 

• Teknosavo – noggrann travmätning med laserskannrar för effektiv mätning av kontrolltravar: 

Lars B informerade att Teknosavo jobbar på en demoanläggning i Finland. 

 



  Anteckningar 
   
  Datum 

  2022-05-10 

§ 662 Sortimentskoder i VIOL 3 

På föregående möte lyftes frågan om sortimentskoder för olika vedlängder, och i ett vidare 

perspektiv, hur kommer sortimentskoder att fungera i VIOL 3? Finns det behov av fler 

branschgemensamma överenskommelser om hur VIOL 3 ska användas? 

 

Magnus Engberg beskrev hur den tänkta grundstrukturen med sortimentskategorier och 

handelssortiment ser ut (presentationen bifogas protokollet). Principer kring detta är bland annat: 

• De handelssortiment (eller dess sortimentskategori) som ska mätas in och redovisas via 

VIOL måste finnas i kontrakten i VIOL. 

• Destinerat handelssortiment är det som mäts in och redovisas. 

• Inget stöd i VIOL just nu för att, utöver sortimentet, uttrycka beställningsegenskaper i 

kontrakt eller destinering 

• Varianter måste läggas upp som handelssortiment 

• Biometria tar fram förslag på x antal branschgemensamma handelssortiment. Detta förslag 

går att utveckla med fler varianter om behov finns i branschen 

• Möjlighet till företagsspecifika handelssortiment om så önskas 

 

Av ”igenkännandeskäl” kommer det att finnas en ID-variabel med samma beteckning som nuvarande 

sortimentskoder, t.ex 100-1 för barrmassaved i fallande längder. Denna ID-variabel är dock inte 

nödvändig av några systemtekniska skäl. 

 

Vad gäller olika standardlängder konstaterades inledningsvis att frågan är näst intill avgränsad till 

importved. Inom Sverige är det, med några få undantag, 3 m som gäller för standardlängd. För 

standardlängder är det i grundversionen skissat med ett handelssortiment per trädslag/trädslagsgrupp 

med ID-variabel 13x-x. Detta handelssortiment är då främst tänkt för 3-m-ved, men kan 

systemmässigt användas för valfri standardlängd. Det kan kompletteras med fler 13x-x-sortiment för 

andra standardlängder när/om behov ses. Efter en längre diskussion konkluderades dels att detta är 

tillräckligt inför starten av VIOL 3, dels att information till berörda mätare om eventuellt avvikande 

standardlängd får ordnas via andra dokument (affärsvisa mätningsbestämmelser, arbetsrutiner etc). 

 

Kommittén vill ändock påpeka att grundstrukturen för handelssortiment kommer att beröra 

alla företag, och vill därför skicka fråga till RMR om hur beslut rörande denna fattas. 

 

På fråga om det kommer att finnas handelssortiment för olika grader av färskhet svarade Magnus E 

att färskhet kommer att vara en mätegenskap som kan vara prispåverkande. Dvs på samma sätt som 

andra kvalitetsegenskaper. 
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§ 663 Kollektiv för c-flis i VIOL 3 

Martin Åström redogjorde för hur kollektiv för c-flis ska fungera i VIOL 3. 

 

Skillnader mot VIOL 2: 

• Torrhalten är alltid bestämd vid första redovisning i V3 (baserat på proverna från senaste 365 

dagar). Inga retroaktiva förändringar av kvantitet i lager i V3. I V2 kan torrhalten uppdateras 

i efterhand, vilket ger retroaktiva kvantitetsuppdateringar.  

• Ovanstående gäller även importerade volymer i ”båtkollektiv”. Därför fördröjs redovisningen 

av båtens vederlagsvolym i V3. Redovisningen skapas efter att båtens prov behandlats. 

Båtkollektiv i V3 fungerar därför som i V2. 

• Handelsmåttet är Ton torrvikt eller M3S i V3.  Råa ton utgår.    

• Möjlighet i V3 att använda olika stickprovsfrekvenser för torrhalt och sållning, dvs att sålla 

viss andel av torrhaltsproverna. I V2 utförs sållning för varje torrhaltsprov. 

• I V2 finns två typer av fraktionsmodeller:  Den ”nya” Värdefaktormodellen och den 

traditionella ”XYZ-modellen”.  I V3 slås de samman till en gemensam modell. 

 

Likheter med VIOL 2: 

• Retroaktiv omräkning avseende sållningsprov är valbar i V3. Det ger retroaktiv 

värdeuppdatering.  

• Samtliga ca 30 fraktionsmodeller i V2 kan överföras till nya V3-formatet. Kunderna behöver 

inte vidta några åtgärder vid övergång från V2 till V3.  Värderingarna av sållningsproven är 

samma i V3 som i V2. Undantaget är Värmlandsmodellen (reducering av decimalantal).  

 

Under utredning: 

• I V2 sker retroaktiv omräkning månadsvis. I V3 gäller just nu att omräkning utförs bara en 

gång – vid kollektivets avslut. Det skall förmodligen ändras till något som liknar V2. 

 

Fråga om larm vid vikande fliskvalitet 

I Biometrias mätplatsstöd kommer det att införas en validering mot uppsatta rimlighetsvärden 

(störningsgränser) för varje mätmetod. Viktandelen för varje fraktion i ett flisprov valideras mot 

larmgränserna på en mätplats.  Larm ligger alltså per mätplats - fraktionsklass – inte per 

fraktionsmodell-fraktionsklass. Mätaren får då ett larm när en eller flera av fraktionerna är utanför 

störningsgränserna och kommer då, omgående, att ta kontakt med leverantören av flisen och påpeka 

avvikelsen. På så sett får vi en snabb återkoppling mellan leverans och utfallet av genomförd 

sållning. 

 

§ 664 Mottagningskontroll vid mätningsomfattning 4 (MO 4) 

Lars B beskrev en fråga som kommit från Biometrias mätare. MO 4 betyder att varken 

kvalitetskontroll eller trädslagsfördelning ska göras. Men är det rimligt att berörda mätare helt ska 

blunda när MO 4 avtalats och det dyker upp nåt som är helt galet? Frågan gäller även MO 2 som inte 

heller ska ha någon kvalitetskontroll. 
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Kommittén var enig om att mätarna i samband med mottagningskontroll, och när MO 2 eller MO 4 

beställts, ändock ska reagera på mätningsvägransorsaker som är starkt process-störande. Exempel på 

sådana är sten, sot och kol. Hur detta ska gå till får specificeras i lokala arbetsrutiner. 

 

 

§ 659 Nästa möte 

Onsdag 14 september kl 10-12 

 

Justerat: 

 
 

  

Håkan Broman Stefan Björ Per Ericsson 

 


