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Sammanfattning 

Detta ettåriga projekt startade med en workshop där en brukargrupp av intressenter 

formerades och där gruppen beslöt att vi skulle lägga kraft på två delprojekt. 

 I delprojekt 1,  Multivariat egenskaps-kvalitetsstyrning för tvärmatade brädskanners , 

indikerar resultaten att genom införande av multivariatsortering så kan halten korrekt 

klassificerade plank (enligt kund) öka från 63% rätt (befintligt system) till 87% rätt 

klassificerade plank i tre kvaliteter. Resultaten var så intressanta att projektgruppen beslöt 

att lägga resurser på utveckling av ett prototypprogram som skall kunna göra det möjligt att 

industriellt testa konceptet. Beslutet togs trots tillgänglig utvecklingstid var knapp. 

Skannerleverantören FinScan visar starkt intresse och har anpassat sin programvara till 

prototypprogrammet. En första version av programmet är idag installerat vid Kåge såg. 

Program och nyttan av konceptet måste testas, utvärderas och arbetsmetodik utvecklas. Vi 

tror alltså att för sågverk som i framtiden använder multivariatsorteringen kan värdeutbytet 

öka samtidigt som kundtillfredsställen bibehålls eller ökar. 

I delprojekt 2,  Förbättrad materialstyrning med hjälp av längsmatade skanners,   har vi 

dokumenterat och följt träråvaran (105 stockar) hela vägen från stock till färdig 

fingerskarvad möbelkomponent och erhållit ett datamaterial med full spårbarhet. Fokus i 

delprojektet har varit på avsyningsoperationen i komponentfabriken och råvarans betydelse 

för utfallet i denna del samt senare led.  Resultaten visar att stocktyp har stor betydelse för 

möbler med hårda krav på kvist medan betydelsen minskar när kvistkraven minskar. 

Skillnader för två olika postningar som testades (2X och 3X postning) avseende volyms- och 

kvalitetsbyte var inte lika påtagligt. Vid komponentfabriken var det ingen skillnad men 2X-

postningen hade mer kvarvarande fel i slutproducent-ledet. Innovativ Vision AB har stött 

projektet med kunskap och de har gett LTU Träteknik sin simuleringsprogramvara för att 

användas till optimeringsstudier. Några delresultat redovisas i denna rapport. 

Datainsamlingen, analys av volyms- och kvalitetsutbyte samt vrakorsaker i de olika 

processtegen presenteras i kommande artikel.  

Även om det finns mer FoU arbete inom båda delprojekten att utföra så vill projektledningen 

påstå att vi uppfyllt de mål som sattes upp vid projektets start. LTU Träteknik avser lämna in 

en ansökan till TCN om fortsatt arbete inom avsyning med fokus på dessa två viktiga 

inriktningar. Under våren 2015 skall vi samla brukargruppen till en ny workshop där 

genomförda projekts resultat lyfts fram där arbetet fungerar som språngbräda till att 

generera nya intressanta delprojekt i ämnet avsyning.   

Intresserade uppmanas kontakta: olof.broman@ltu.se, LTU Träteknik, 070-3212662. 



 

Bakgrund 

Träindustrin använder kamerabaserad avsyningsutrustning vid tillverkning av träprodukter 

för materialstyrning i kedjan från såg till slutprodukt. Tidigare förstudier och projekt visar att 

kamerabaserad avsyning är både nödvändig och nyttig, men har behov av utveckling/ 

förbättring för att nå sin fulla potential. Det rör sig om allt från att implementera senaste 

kamerateknik och forskningsrön till att förbättra användargränssnitt och arbetsmetodik kring 

systemen. Utmaningen består att med avsyning kunna bemästra den mycket stora biologiska 

variation som trämaterialet har. Sågverken och de träförädlande företagen erfar alltför ofta 

att de inte får ut den kvalitet som förväntas och därmed sker alltför stor utsortering med 

dålig lönsamhet som följd.  

Projektet genomfördes under perioden 1 januari till 31 december 2014 med finansiering av 

Tillväxtverket och TCN.  

Mål 

Syftet med projektet var att bilda en användargrupp av företag intresserade av 

ämnesområdet avsyning/råvarustyrning och att utföra studier och utvecklingsprojekt som är 

angelägna för deltagande företag.  Det långsiktiga målet med FoU-insatserna var/är att 

förbättra förutsättningarna för maskinell avsyning för att stärka konkurrenskraften och 

tillväxten för träbranschen och dess maskinleverantörer. Nyttoeffekten för industrin består 

främst i ökad kunskap som kommer från forskningsprojektets olika delstudier men också 

från erfarenhetsutbyte inom industrigruppen. Projektets insatser i riktning mot 

teknikförbättring eller metodutveckling bör av industrin främst ses som framtida möjligheter 

till förbättringar av sina avsyningsprocesser. 

Projektets delar, aktiviteter och genomförande 

Projektet inleddes med en workshop tillsammans med nybildad brukargrupp bestående av 

industrirepresentanter med speciellt intresse och erfarenhet av området avsyning. I denna 

grupp ingår även utrustningsleverantörer och forskningsutförare. Utifrån presenterade 

historiska resultat och förslag till lämpliga FoU-insatser beslöt brukargruppen att under året 

satsa på följande två delprojekt. 

1. Multivariat egenskaps-kvalitetsstyrning för tvärmatade brädskanners (sågverk) 

Delprojektet handlar om att komplettera dagens regelstyrda kvalitetsklassificering av plank 

och bräder med en metodik för förbättrad/förenklad kundorderstyrd kvalitetsklassificering. 

Data från skannern (här exempel: FinScan) avseende kvistar nyttjas för att träna multivariata 

styrmodeller som sedan kan användas för kundorderstyrd kvalitets-klassificering.  Målet med 

delprojektet var att påvisa eventuell nytta med metodiken och i så fall lägga 

utvecklingsresurser på protypprogram och arbetsmetodik för vidare tester av konceptet. 



2. Förbättrad materialstyrning med hjälp av längsmatade skanners (Trämanufaktur) 

Delprojektet handlade om att följa råvara (105 stockar) hela vägen från stock till färdig 

möbelkomponent och innefattade avsyning med röntgen, 3D-mätning, samt WoodEye med 

fokus på det sista steget. Målet med projektet var att studera stocktypens betydelse för 

utfallet vid fingerskarvad möbelkomponent och att studera skannerinställningarnas 

betydelse för utfallet. Det insamlade datamaterialet skulle också användas för att utveckla 

och validera LTU:s kapsimuleringsprogram kopplat till Stambanken (röntgade stockar). 

 

 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Till resultat hör genomförd workshop med bildande av följande brukargrupp som varit aktiv i 

projektet. Vi avser arbeta vidare med brukargruppen i nästkommande projekt och under 

våren planeras en ny workshop där delprojektens resultat lyfts fram som språngbräda till att 

generera nya intressanta delprojekt tillsammans. Nya deltagare är välkomna. 

SÅGVERK: 
Setra, Malå Såg         Johnny Lindström 
SCA, Munksund        Dan Olofsson (arbetar nu på Innovativ Vision) 
Norra Skogsägarna, Kåge Såg    Joakim Larsson, Johan Oja 
Norra Skogsägarna, Sävar Såg   Johan Fredriksson 
Stenvalls Såg          Urban Wikström 
Bergkvists - Insjön Mikael Axelsson 
 
MANUFAKTUR: 
Norsjö Trä                        Frank Signarsson 
IKEA Industry Malå Nils Björk, Erik Renström 
IKEA Industry Lycksele                Magnus Eriksson 
Martinsons, Hällnäs Såg Björn Ögren, Adrian Eriksson 
 
LEVERANTÖRER: 
Innovativ Vision         Anders Kjell 
FinScan  Lars Juselius, Kalle Eskola 
 
FOU: 
LTU  Dick Sandberg 
LTU/TCN  Thomas Lundmark 
LTU  Olof Broman (projektledare) 
LTU                   Anders Berglund 
LTU  Micael Öhman 
LTU  Magnus Fredriksson 
LTU  Olle Hagman 
SP Trä  Anders Lycken 
SP Trä               Johan Skog 
SP Trä              Johannes Markström 
SP Trä  Fredrik Persson 

 



Resultat --- delprojekt 1 

Multivariat egenskaps-kvalitetsstyrning för tvärmatade brädskanners   

Förstudiens datainsamling visar att sorteringsriktigheten (enligt kund) genom införande av 

multivariat-sortering ökade från 63% rätt (befintligt system) till 87% rätt klassificerade plank 

i tre kvaliteter. Detta samtidigt som andelen sågat virke av högre kvalitet ökade. En 

uppföljande studie (blindtest) med samma kund gjordes och den konfirmerade resultaten. 

Mer kvantitativa resultat från förstudien, se Publikationer i projektet (nr 2). Resultaten var så 

intressanta att resurser har lagts i projektet för att utveckla ett prototypprogram som 

möjliggör framtida skarpa tester av metodiken vid ett sågverk. Skannerleverantören FinScan 

har anpassat sin programvara och SP Trä har på uppdrag av projektet utvecklat 

prototypprogrammet. Prototypen är installerad (december-14) och fungerar 

(programvarumässigt) men har inte körts med skarpa modeller än. Arbete pågår. Prototypen 

behöver utvärderas och vidareutvecklas. Figur 1 visar en översikt hur kvistdata överförs till 

prototypprogrammet, förädlas och används vid multivariat kvalitetssortering i en tänkt on-

linetillämpning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Prototypprogrammet Plankkvalitet on-Line (höger) använder information om de 

skannade kvistarna för att beräkna en stor mängd kvistbeskrivande variabler. Denna utökade 

kvistbeskrivning används för träning av multivariata sorteringsmodeller (tränade i off-line 

läge) kalibrerade mot kund. 



För en specifik dimension med tre kvalitetsklasser O/S, V och VI behövs det två verksamma 

multivariatmodeller för att klassificera nya plankor. Till varje modell hör ett enda gränsvärde 

som avgör hur den kommer att sorteras enligt modellen (dvs kvalitet).  

För att få en ide’ om hur detta med gränsvärden fungerar tar vi hjälp av figur 2. I figuren ses 

förstudiens 323 plankor som punkter färgade efter klasstillhörighet enligt kund.  Figuren 

illustrerar också att kundens kvalitetsklasser flyter in i varandra och inte är distinkt åtskilda 

(sett ur ett kvistutseendeperspektiv). Nämnda gränsvärden är illustrerade i form av 

streckade linjer. Ökas gränsvärdet t.ex. för O/S modellen så flyttas den grönstreckade linjen 

snett nedåt vänster och färre plank kommer att sorteras som O/S. En motsatt förändring 

kommer att sortera de (enligt kvist) mest O/S lika V-planken upp i O/S. Var gränsvärdena 

skall sättas kalibreras mot kund. 

Figur 2. Multivariat score-plot för förstudiens 323 plankor. Varje punkt är en planka och dess 

färg visar kvalitet enligt kund. Positionen av varje planka avgörs av dess kvistinnehåll. Två 

streckade linjer är inlagda för att åskådliggöra gränsvärdena som används vid multivariat-

sorteringen. 

Möjliga fördelar med multivariatsortering jämfört med klassisk regelstyrd sortering kan vara 

att: 

- Den utgår från generellt utseende avseende kvist istället för detaljer 

- Den är enklare att kalibrera mot enskild kund 

- Den är enkel att överblicka för operatör 

- Små justeringar (gränsvärden) är enkla att göra 

- Den inte lika känsligt för mätfel eller kvistar som är nära sin tillåtna gräns 

O/S 

V 

VI 



Möjliga nackdelar kan vara att: 

- Kundklassificering måste samlas in (enkel men tar en halvdag) 

- Allmän misstro mot statistiska modeller (pedagogik) existerar 

- Det troligen är att någon utomstående som måste träna de multivariata modellerna 

 

Till prototypprogrammet har ett tilläggs/visualiseringsverktyg börjat utvecklas som skall 

användas off-line och skall på sikt kunna hantera råbilder från skannern. En första version 

ses i Figur 3. 

 

Figur 3. Visualiseringsverktyg. Visar kvistutseende (här förenklat) för verkliga plank av 

utskottskvalitet (VI) sorterat enligt multivariatsorteringen vid ett givet gränsvärde. I 

framtiden hoppas vi på att kunna hantera skannerns bilder istället för enbart 

kvistbeskrivningen. 

Visualiseringsverktyget bedöms av projektgruppen vara bra vid följande situationer. 

- Vid framtagandet av modellerna. Att kunna säkerställa att modellerna gör rätt innan 

man implementerar dessa i skannern på sågverket. 

- Underlätta kvalitetsdialogen generellt med kund. Så här ser vår kvalitet ut idag…. 

- Vid insamlande av kunddatat. Kunden sorterar helt enkelt planken efter kvistutseende 

med hjälp av verktyget. Resultatet lagras automatiskt och man får på så sätt relevant 

data för att träna sina multivariatmodeller mot. Om detta kommer att fungera återstår 

att se men det skulle underlätta mycket då man slipper bläddra genom ett par paket 

med plank tillsammans med sin kund. Uppföljning krävs. 



Inom ramen för projektet har data för 400 nya plankor av dimensionen 38x150 har samlats 

in. Detta skall användas (i nytt projekt) för att i skarpt läge testa verkligt resultat mot bl.a. 

förstudiens resultat.  

En vetenskapliga artikel är publicerad i delprojektet, se publ. 2 

 

Framtida arbete - Multivariat egenskaps-/kvalitetsstyrning 

Vi ser en stor potential och ett brett användningsområde och föreslår fortsatt FoU-arbete. Vi 

tror alltså att för sågverk som använder multivariatsorteringen kan värdeutbytet öka 

samtidigt som kundtillfredsställen bibehålls eller ökar. Mycket arbete är gjort och 

prototypprogrammet är på plats. Prototypen måste emellertid användas, utvärderas och 

vidareutvecklas. Likaså arbetsmetodiken kring konceptet. Nedanstående punkter åskådliggör 

var vi står idag och det arbete som återstår: 

 Utfall i jämförelse med regelstyrd klassificering för ett antal exempelprodukter. Är 
det skillnad mellan exportprodukter (standard) och om kunden är en större 
industriell förbrukare med specifika kvalitetsbeskrivningar? 

 Uppföljning generellt: Genomförande i praktiken. Utfall, kundtillfredsställelse och 
lönsamhet. Möjliga konsekvenser och förändringar i strategi för sågverket. 

 Finns synergieffekter mellan användande av multivariatkonceptet och att styra 
materialval tidigare i processen (stockval)? 

 Praktiska spörsmål. Arbetsmetodik kring systemet. Andvändbarhet för 
systemansvarig och vidareutveckling av användargränssnitt.  

 Vidareutveckling av visualiseringsstöd för visning av kvalitet mot kund. Program-
varuanpassning hos skanningleverantör för att kunna använda bilder av brädor i 
visualiseringsstödet. 

 Förändrad kvalitetsdialog med kund. Tester och försök. Går det att använda bilderna 
av plank och brädor (visualiseringsstödet) i stället för att bläddra igenom paketen när 
man skall samla in träningsdata?  

 Jämförande studier; t ex blir utfallet jämnare (mer lika) mellan två sågverks 
skanningsanläggningar (samma leverantör) för ett och samma parti? 

 Behövs anpassning av konceptet för att passa andra skannerleverantörer? 

 Kan bildmaterialet som batch-vis samlas in i samband med skapandet av ny 
kundsortering/träningsdata användas för kommunikation av möjliga träkvaliteter 
mot andra helt nya kunder eller beslutsfattare (t ex arkitekter)? 

 

Är du intresserad av något specifikt resultat eller vårt framtida arbete och vill veta mer, var 

god kontakta: olof.broman@ltu.se, LTU Träteknik, 070-3212662. 

 

 



Resultat --- delprojekt 2 

Förbättrad materialstyrning med hjälp av längsmatade skanners   

I delprojektet har vi dokumenterat och följt träråvaran (105 stockar) hela vägen från stock till 

färdig fingerskarvad möbelkomponent och erhållit ett datamaterial med full spårbarhet.  

Stockarna skannades med 3D-mätning, log-skanner och ett urval av stockar skiktröntgades. 

De sågade plankorna kvalitetsbedömdes efter torkning, därefter gick materialet genom 

Hällnäs komponentfabrik där allt data från WoodEye skannern lagrades. Efter klyvning och 

hyvling vid Hedlunda Industri skannades komponenterna (WoodEye) och kvalitetsgranskades 

manuellt. Utbyte och kvalitetsfel dokumenterades. Fokus i delprojektet har varit på 

avsyningsoperationen i komponentfabriken och råvarans betydelse för utfallet i denna del 

samt senare led.  Stödet från Innovativ Vision AB, leverantör av WoodEye skannern, har varit 

gott och viktigt. De har också utan kostnad sett till så att LTU Träteknik fått tillgång till deras 

kapsimuleringsprogram vilket använts för simuleringar. De sågade plankorna har på så sätt 

kunnat köras genom komponentfabriken obegränsat antal gånger. Kvalitetskravens 

betydelse för utfallet av en produkt har därmed kunnat analyseras.  

Resultat: 

- Stocktyp har stor betydelse för volyms och kvalitetsutfall för studerad produkt. Vald 

möbelprodukt hade mycket höga krav på att inga svarta kvistar fick förekomma. 

Rotstockar var klart sämst, mellanstockar bäst tätt följt av toppstockar. Simuleringar 

gjordes med andra bl.a. kvalitetskrav. Till exempel för en storsäljande möbelprodukter 

med runda krav på de flesta defekttyper så var det i stort sett ingen skillnad i utfall 

mellan stocktyper. Sambandet mellan plankkvalitet (O/S, V och VI) och utfall i 

fingerskarvningslinjen var svagt. Generellt resultat är att komponentfabriken kan öka 

sitt utbyte genom att styra vilka stockar som skall gå till respektive möbelprodukt. 

Detta kan enkelt göras om man har eget sågverk genom manuell stocktypsklassning 

på timmergården eller automatiskt genom att nyttja skannern på timmerinmätnings-

stationen. Nackdelen är ökad logistik och mer att hålla ordning på. 

- Postningens betydelse (2X och 3X postning jämfördes) för utfallet vid 

komponentfabrik av denna högkvalitativa möbel var inte lika avgörande. 3X 

postningen gav likartade utfall utom för 3X postade toppstockar som gav lågt utbyte. 

Detta berodde på att många stockar i klassen var undermåliga i diameter. Däremot 

hade färdiga möbelkomponenter från 3X postade stockar konsekvent fler godkända 

färdiga möbelben hos slutproducenten Hedlunda. Skillnaden i godkännandegrad var 

9-16% till 2X-postningens nackdel. 

- Ett enkelt, ej så användarvänligt program har utvecklats som tar fram vad (vilka 

defekter) och hur mycket (volym av viss defekt) som faktiskt kapas bort per planka. 

Programmet använder resultat(rådata) som levereras av IV’s Defect_Writer, en 

specialtillämpning i WoodEye’s simuleringsprogram. Det har använts och kan 



användas för att mer i detalj kunna följa upp konsekvensen av olika inställningar 

(skanner-settings), för en given testbatch. Vårt insamlade data är hyfsat generellt och 

kan användas för att studera även andra produkters inställningar vilken kan vara en 

tillgång i framtida projekt. 

- Simuleringar har gjorts med inriktning på att optimera utbyte och komponenternas 

ingående ämneslängd samtidigt. Resultaten visar att ämnenas medellängd går att 

påverka med s.k. intern prissättning (i programmet).  Av generellt intresse är att 

halten riktigt korta ämnen kan minskas med bibehållet utbyte (hög halt av korta 

ämnen påverkar produktiviteten negativt). En artikel med inriktning mot optimering 

volym och medellängd är publicerad och presenterad vid en konferens i Tyskland, se 

Publikationer i projektet (nr 3). 

- Datat har också använts till att validera det kapsimuleringsverktyg som utvecklats av 

LTU till vår stambank av röntgade stockar (stockar från Sverige, Finland, Frankrike från 

skogliga försöksytor). Detta verktyg kan för framtida avsyningsprojekt och 

frågeställningar vara högintressant att använda. Fördjupad läsning om denna 

validering, se Publikationer i projektet (nr 1). I Figur 4 ses simuleringsverktygets 

gränssnitt vilket utvecklats i projektet. 

- Datainsamlingen, analys av volyms- och kvalitetsutbyte samt vrakorsaker i de olika 

processtegen presenteras i egen kommande konferensartikel (Kanada). 

Figur 4. Gränssnitt av utvecklat kapsimuleringsverktyg för röntgade stambanksstockar 



Framtida arbete - materialstyrning med hjälp av längsmatade skanners   

Tack vare arbetet under 2014 har vi nu en validerad och användbar simulator som fungerar 
med vår stamdatabas. Den ger goda möjligheter till simuleringsstudier där råvarans 
betydelse för utfallet i manufakturkedjan står i centrum. Vi har också Innovativ Visions 
simuleringsprogram, vilket gör att vi kan simulera/analysera insamlat industridata. Inom 
denna FoU gren inom avsyning blir det viktigt att brukargruppen beskriver sina problem och 
för oss utförare att formulera delprojekt som angriper dessa saker. 
Det kan röra sig om t ex: 
 

 Virkesdefekters priskänslighet. Jämförelser med olika kravbilder för en och samma 
slutprodukt. 

 Jämförelse av utfall mellan batch-produktion och produktion av flera produkter 
samtidigt. 

 Analys av kritiska settings: Säkerhetszoner, finskär, prissättning av längder, 
defektgränser m.m. 

 Detektion av enskilda defekter. Precision och tekniska utmaningar. 

 Senaste teknik, sensorer, kameror och belysning; vad kan dessa tekniska 
landvinningar tillföra? 

 Teori och praktik. Att efter simuleringsarbete med industridata, validera bästa lösning 
(inställningar) för en given produkt genom att göra skarpa tester. Sådan uppföljning 
av resultatet kommer att avslöja svagheter i testat system. Förväntat resultat; 
värdefull kunskap som pekar ut eventuell förbättringspotential. 

 Fortsättningsstudier i ämnet: Råvarans betydelse för fingerskarvade slutprodukter. 
Här kan LTU’s nya kapsimulator användas istället för att göra nya datainsamlingar. 

 Användarmässiga utmaningar och arbetsmetodik kring skannersystemen. Behov av 
teknikstöd, goda rutiner och förändringar. 

 

Är du intresserad av något specifikt resultat eller vårt framtida arbete och vill veta mer, var 

god kontakta: olof.broman@ltu.se, LTU Träteknik, 070-3212662. 

 

Publikationer i projektet 

1. Validating a cross cutting simulation program based on computed tomography scanning of 
logs; accepterad men ej ännu publiserad i European journal of wood and wood products. 

2. Customer adapted grading of boards using a multivariate method; publiserad i Scandinavian 
Journal of Forest Research 

3. Konferensbidrag av master-student Djordje Popovic: Optimizing the cross-cutting operation 
within a finger-joint components processing line using a research design method. Han 
presenterade detta i september vid 4th International Conference in Production Engineering 
and Management in Lippe, Tyskland. 

4. Ett konferensartikel skrivs: Effect of Wood Material Features on Yield in a Furniture Process. 
Kommer att presenteras vid 22nd International Wood Machining Seminar (IWMS-22) that will 
be held on June 14-17 in Quebec City, Canada. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om TräCentrum Norr 
TräCentrum Norr finansieras av de deltagande parterna 
tillsammans med medel från Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden (Mål 2), Länsstyrelsen i Norrbottens län 
samt Region Västerbotten. 
 
Deltagande parter i TräCentrum Norr är: Lindbäcks Bygg, 
Martinsons Trä, SCA Forest Products, Norra Skogsägarna, 
Sågverken Mellansverige, SÅGAB, Sveaskog, Plusshus, Luleå 
tekniska universitet, Skellefteå kommun och Piteå kommun. 

 




