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Sammanfattning av resultat  
Resultat i kortform för de tre FoUoI-områden som projektet varit aktiv inom: 

1. Tvärmatade avsyningssystem (sågverk) 

Ett nytt koncept kallat multivariat egenskaps- och kvalitetsstyrning mot kund har 
vidareutvecklats och testats i projektet. Resultaten visar att metodiken kan förbättra ett 
sågverks sortering med 10-20%. Det innebär att fler plankor i de högre kvaliteterna kan 
försäljas till kund från samma sågning och med bibehållen eller t o m förbättrad 
kundnöjdhet. Tester har också gjorts med en industriell kund i form av ett hyvleri som kund 
också här med lovande resultat. 

Fyra datainsamlingar och lika många vetenskapliga artiklar har producerats i ämnet där 
konceptets potential granskats. I projektet har nödvändiga prototypprogram utvecklats, 
testats och använts vilket underlättar vidareutveckling av konceptet och fortsatta studier i 
framtida projekt.  

2. Längsmatade avsyningssystem (manufakturindustri)  

I en simuleringsstudie påvisades viktiga faktorer i förädlingskedjan för produktion av 
fingerskarvade produkter. Studien visar vikten av att ta in fakta från hela träförädlings-
kedjan och att beslut tidigt på råvarusidan påverkar utfallet mest.  Viktigaste faktorer var 
trädens växtplats, storlek på stock och storlekskrav på kviststorlek. Stockkvalitet och 
stockinläggning vid sågning var mindre viktiga faktorer för volymsutbytet av fingerskarvade 
ämnen. 

3. Egenskapsspecifik avsyning 

Hållfasthetsklassning av virke: I arbetet fokuserat på sakfrågan om NIR (Near Infra Red) 
i kombination med annan optisk skanning skulle kunna förbättra detektion och klassificering 
av hållfasthetsklassat virke visades att med hjälp av NIR kunde precisionen i klassificeringen 
nå ungefär samma nivåer i precision som industriell hållfasthetsbedömning med dynamisk 
excitering. Tekniken är ändå lovande då virkesegenskaper som påverkar hållfasthet, såsom 
tjurved, kunde identifieras och visualiseras. Andra egenskaper som är viktiga 
hållfasthetsindikatorer, såsom egenfrekvens och densitet, kunde predikteras med 
multivariata modeller baserade på NIR-spektraldata. Utförarna anser tekniken har god 
potential för bättre prediktion med mer riktade variabler, som speglar de spatiala 
variationerna i varje planka, t.ex. runt kvistar, vilket blir ämnet för ett eventuellt 
fortsättningsprojekt. 

Bark i flis från sågverk: Inom projektet har en prototyp till mätrigg tagits fram/ 
vidareutvecklats av RISE som skall möjliggöra kontroll av bark på stockens mantelyta efter 
barkning. Syftet är att förbättra kvaliteten av producerad flis till massaindustrin. Prototypen 
färdig för att testas. Skarpa tester av prototypen hanns ej med under projekttiden.  

 

 

 



 

 
 

Organisation: 

TräCentrum Norr 
Författare: 

 
Utgåva: 

1.0 
Status: 

Klar 
Dokumenttyp: 

Slutrapport delprojekt 
Filnamn: 
181217 Slutrapport projekt 

Avsyning_Olof Broman.doc 

Datum 

2019-01-15 
Sida: 
3(15) 

Innehållsförteckning 

Innehåll 

Sammanfattning ................................................................................................................... - 2 - 

Innehållsförteckning ................................................................................................................. 3 

Sammanfattning ........................................................................................................................ 4 

1 Inledning ................................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och mål................................................................................................................................ 4 

2 Metoder och genomförande ................................................................................................... 5 

3 Resultat, slutsatser .................................................................................................................. 9 

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål ................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3.2 Övriga resultat.......................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilagor ..................................................................................................................................... 14 

 
 



 

 
 

Organisation: 

TräCentrum Norr 
Författare: 

 
Utgåva: 

1.0 
Status: 

Klar 
Dokumenttyp: 

Slutrapport delprojekt 
Filnamn: 
181217 Slutrapport projekt 

Avsyning_Olof Broman.doc 

Datum 

2019-01-15 
Sida: 
4(15) 

 

Sammanfattning 
 

1  Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

Vid tillverkning träprodukter använder träindustrin kamerabaserad avsyningsutrustning för 
materialstyrning och kvalitetsklassificering i hela kedjan från såg till slutprodukt. Utmaningen 
är att med avsyning kunna bemästra den stora biologiska variation som trämaterialet har 
och styra lämpligt material till rätt produkt och kund. Det bakomliggande skälet till detta 
delprojekt är att sågverk och träförädlande företag ofta erfar att de inte får ut den kvalitet 
som förväntas och att det är svårt att styra sina processer mot kundernas önskemål, 
specifika kundpreferenser eller produktkrav. Orsaken är att trämaterialets inneboende 
variation (varje stock, planka, bräda är unik) alltid skapar en produkt med sömlösa gränser 
mellan kvalitetsklasser oavsett vilket mätetal eller egenskap man använder som bas. Detta 
ställer höga tekniska krav och krav på inbyggd intelligens i de avsyningssystem som används.  

Träindustrin ser en potential i att förbättra dagens system och att det är viktigt för att de ska 
kunna utvecklas och klara av den höga konkurrens som finns från internationella aktörer och 
alternativa material. Därför har det inom ramen för TiiN satsats FoU-resurser med långsiktiga 
mål att stödja/nå/förbättra materialeffektiva processer, god lönsamhet och produkter som 
är eftertraktade.   

Inom delprojektet har arbete gjorts inom följande fyra aktivitetsområden: 
 

A. Multivariat egenskaps-kvalitetsstyrning för tvärmatade brädskanners (område 1) 
B. Förbättrad materialstyrning med hjälp av längsmatad avsyning (område 2) 
C. NIR-teknik och optisk skanning för förbättrad hållfasthetsklassificering (område 3) 
D. Teknik för detektering och mätning av bark i flis på sågverk (område 3) 

 
Mest resurser i form av FoU-tid har i projektet lagts på den första aktiviteten A. 
 

1.2  Syfte och mål 

Övergripande mål med delprojektet har varit  att förbättra förutsättningarna för maskinell 
avsyning för att stärka konkurrenskraften och tillväxten för träbranschen och dess 
maskinleverantörer. Syftet är att vidareutveckla teknik och processer för ökad 
avsyningskvalitet och för att möta specifika kundkrav och kundpreferenser.  
Långsiktigt ger förbättrad avsyning i träförädlingsprocesserna högre kundtillfredsställelse 
och mindre slöseri med råvara. Detta bedöms öka efterfrågan och ge ökat värde för 
svenskt/norrländskt kvalitetsvirke samt bibehållen eller ökad lönsamhet för företagen. Detta 
bör/kan också leda till incitament för nyetablering av innovativa regionala kunskapsföretag 
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inom området och växtkraft inom träproduktproducerande SME företag, 
utrustningsleverantörer och kunskapsföretag.      
 

2  Metoder och genomförande 

Nedan redovisas de aktiviteter som gjorts under projektets gång för respektive område. 

A. Multivariat egenskaps-och kvalitetsstyrning för tvärmatade brädskanners 

Värdsågverk för detta nya koncept har under projektet varit Kåge såg (Norra Skogsägarna), 

där ett prototypprogram redan inför projektstart installerats vid dess justerverk. Vid 

projektstart var konceptet nytt och oprövat men där tidigare förstudier visade att genom 

införande av multivariatsortering så kan halten korrekt klassificerade plank för en specifik 

kund öka med tiotals procent. Konceptet bygger på att använda all  information från befintlig 

brädskanners avseende främst kvistar och övriga vedegenskaper som ”sätter” grund-

kvaliteten hos ett virkesstycke tillsammans med kundens preferens för att etablera 

statistiska modeller, som sedan kan användas vid sortering mot denna kund. Vid användning 

av dessa modeller vid online-drift är hypotesen att de skall ge ett robust kvalitetsförslag för 

varje planka som passerar skannern baserat på dess generella utseende, fördelning av kvist 

och  innehåll i övrigt. Gränser avseende förbjudna defekter (kan läggas på i efterhand) 

hanteras som vanligt i ett sågverks skanneranläggning. Följande aktiviteter har gjorts i 

projektet (kronologisk ordning) för att arbeta vidare på konceptet och påvisande av dess 

potential: 

A1. Online-program (utveckling): Prototypprogrammet för brädskannern har 

vidareutvecklats till att  kunna hantera fler rådatavariabler. Förutom kvistar av 

typen frisk, torr och svart har även röt- och barkdragskvist samt bark och 

barkdrag lagts till då det visats vara viktigt för vissa kunder. Förutom ovan typer 

av kvistar och barkegenskaper nyttjas information om position, storlek och var 

på plankan i längsled (zonindelning) varje egenskap är belägen. Idag genererar 

prototypprogrammet 3564 beskrivande variabler som nyttjas för träning av 

statistiska PLSDA-modeller för en kundsortering. 

 

A2. Plankbild-program (utveckling): Ett prototypprogram har tagits fram för att sy 

ihop skannerns 12 färgbilder till för människan användbara bilder. Detta var inte 

trivialt då råbilderna från skanners enbart har syftet att detektera fel inte att vara 

bra för inspektion av mänskligt öga.  Stort arbete har lagts ned på att få så bra 

färgbilder av de skannade plankorna som möjligt. Dessa behövs för visuell 

återkoppling vid modellframtagandet (se A3) samt vid användande av ett 

intervjustöd för kund (se A8). 
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A3. Visualiseringsverktyg (utveckling): För sågverkspersonal, dess kunder och mer 

specifikt de som tränar statistiska modeller enligt ovan behövs ett 

visualiseringsverktyg off-line, som visar utseendet på den kvalitet som 

modellerna sorterar fram. Verktyget har  utvecklats  så att det kan visa både 

verkliga plankbilder från skannern men också förenklade bilder med defekter 

(här kvistrelaterat). Utvecklingen har gjorts i dialog med användare (sågverk och 

kund).  

 

A4. Utfallstudie1. Exportsorting; Tidigt i projektet gjordes en datainsamling  som var 

en repetition (exakt lika) av en tidigare genomförd förstudie (Berglund et.al)  för 

att validera utfall, användbarhet och potential för multivariatsortering tillämpat 

på exportsortering (O/S, V och VI). Samma kund som var med i tidigare gjord 

förstudie kvalitetsbedömde testets skannade plank. En jämförelse av utfall och 

kundtillfredsställelse mellan kundkalibrerad multivariatsortering och regelstyrd 

sortering för en exportprodukt gjordes. Arbetet omfattade  märkning av 400 

plankor, skanning, datalagring och genomgång med kund. Träning av 

multivariatmodeller, utfallsanalys och blindtest med samma kund utfördes. För 

att ytterligare påvisa möjligheterna med konceptet gjordes en motsvarande 

studie fast med en kund med än mer specifika krav i form av en industriell 

vidareförädlare (se A5). 

 

A5. Utfallstudie 2. Industriell kund – hyvlad innerpanel; Frågeställningen och det  

intressanta var huruvida konceptet kunde användas för en produkt /industrikund 

med specifika krav. Valet föll på ett hyvleri som köper plank, klyver dessa i tre 

delar för produktion av innerpanel. Svårigheten ligger i att man i detta exempel 

sorterar på den information (en plankas ytegenskaper) och nyttjar plankans inre 

egenskaper – vid klyvning och hyvling av innerpanel ses mycket lite av 

ursprungsplankans synliga vedegenskaper.  En jämförelse av utfall och 

kundtillfredsställelse mellan multivariatsortering och regelstyrd sortering för 

försökets (samma) plankor gjordes. Datainsamling omfattade ID-märkning av 

plank, skanning med datalagring av defektfiler och bilder vid såg. Hos kund 

följdes materialet med full spårbarhet genom vidareförädlingsprocessen. 

Samtliga panelbrädor kvalitetsgranskades manuellt. Datat bestod av 308 plankor 

som blev 924 panelbrädor. 

 

A6. Utfallsstudie 3. Industriell kund – hyvlad innerpanel (smutsigt virke); 

    En tvillingstudie till A5 gjordes  för att studera hur modellerna (konceptet) skulle 

klara av smutsigt virke (här damm, virke lagrat under 1,5 år utan täckning). Datat 

bestod av 310 plankor som blev 930 panelbrädor. 
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A7. Utfallsstudie 4. Online-test Industriell kund – hyvlad innerpanel; 

Modeller tränade i A5 användes för en onlinetest 20181109 vid Kåge såg. Testet 
gjordes för att för första gången kunna följa upp om huruvida den befintliga 
skannern kunde använda sig av modellerna för aktiv sortering av plankor i 
normal och full drift. En större kvantitet om ca 60 m3 (2300st) plankor sorterades 
med den nya tekniken (modeller tränade). Ett liten delmängd av försökets data 
bestående av 284st plankor id-märktes och skannades i försökssyfte för en 
kommande kvalitativ uppföljning av sorteringsresultat avseende sortering m h a 
PLS-metodik. Utfall av allt material skall följas upp vid den industriella kunden 
(Lundgrens hyvleri i Brattby) så snart som möjligt(utanför projekttiden). 
Färgbilder av de 284 plankorna är framtagna (A2) och har använts för intervjuer i 
syfte att testa kundintervjustödet som utvecklats i projektet, se A8. 

 

A8. Intervjustöd-program (utveckling); Konceptet innebär nya möjligheter för den 

kvalitetsdialog som sker mellan såg och dess kund.  Kvalitativ 

preferensundersökning och kvantitativ uppföljning gjordes förbesvara följande 

frågeställningar: Går det att använda skannerns bilder av plank och brädor i 

stället för att bläddra igenom paketen tillsammans med kund när man ska samla 

in kundens facit/preferens. Om det skulle gå skulle det starkt underlätta och 

minimera ett annars tidsmässigt tungt moment och underlätta inhämtandet av 

”facit” dvs hur kunden väljer vilken råvara de vill köpa. Kundens svar används för 

träning av multivariata modeller. Ett enkelt intervjustöd har utvecklats och ett 

första test är gjord. Två kvalitetssorterare har bedömt 284 plankor IRL samt dess 

bilder och analys. 

 

B.  Förbättrad materialstyrning med hjälp av längsmatad skanning  
 

Råvarans betydelse för vidareförädling och snickeriproduktion är av stor betydelse. 

Längsmatad skanning används ofta inom vidareförädling vid t ex. kvalitetsinspektion och 

råvarustyrning i början av sina processer, kvalitetskontroll i slutet av produktionslinan och 

inte minst vid produktion av fingerskarvade produkter. Tidigare studier har påvisat att 

produktion av fingerskarvade snickeriprodukter är mer känsligt för ingående råvara än man 

tidigare trott. Om man för en given produkt använder dåligt val av råvara  sjunker utbytet 

och produktiviteten tydligt. Följande generella studie gjordes i projektet. 

 

B.1  Råvarans betydelse för utfallet av fingerskarvade slutprodukter: 

En simuleringsstudie gjordes med hjälp av stambanken och ett av LTU utvecklat 

program för simulering av sågning och fingerskarvning. Syftet var att studera 

kopplingen mellan egenskaper på stocknivå och olika faktorer (beslut) i 

förädlingskedjan och dess påverkan på volymsutbytet.  
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C.  NIR-teknik och optisk skanning för hållfasthetssortering 

Hållfasthetsklassificerat virke är en stor och viktig produkt för i stort sett alla sågverk i landet 
där byggbranschen är kund och kravställare. Dagens metoder för hållfasthetsbedömning ger 
låga korrelationsnivåer, r² värden på kring 0,7, mot den verkliga hållfastheten. Det finns ett 
generellt behov av mätmetoder som ger högre precision i mätningarna.  
 

C.1  Förstudie: NIR-teknik och optisk skanning för förbättrad hållfasthetssortering 
Projektetarbetet bestod i analys av tidigare insamlat data kompletterat med 
fokus på om NIR (Near Infra Red) i kombination med annan optisk skanning 
kunde förbättra detektion och klassificering av virke avseende hållfasthet.  
 
SP, Innventia och Luleås Tekniska Universitet har genomfört en förstudie där 
man undersökte om nära-infrarött (NIR) data kan bidra till säkrare 
hållfasthetsbestämning av virke. För att göra det behövdes förutom NIR-data, 
dels data som konventionellt används i sågverk för att göra hållfasthets-
uppskattningar, dels referensdata från mekanisk provning. Data samlades in från 
100 granplankor med dimensionen 3600*150*45 mm3. Analys och rapportering 
gjord. 
 

D.  Teknik för detektering och mätning av bark i flis på sågverk 

Vid normal sågverksproduktion är flis en viktig sidoprodukt då den säljs vidare för 
massatillverkning. För dessa processer är bark starkt negativt för papperets kvalitet. 
Sågverken uttrycker behov av mätmetoder som möjliggör kontroll av bark på stockens 
mantelyta efter barkning som gör att man kan förbättra kvaliteten av producerad flis till 
massaindustrin. Skiss och tankar till en prototyp (RISE) till laserbaserad mätmetod för 
ändamålet fanns vid projektets start.  
 
D.1  Utredning: teknik/metodik för detektering av bark i sågverksflis 

 
Litteraturgenomgång, intervjuer med sågverk, utrustningsleverantörer och 
värdsågverk, Bergkvist Insjön, gjordes för att diskutera kravspecifikation och 
utformning av en prototyputrustning. Prototypsystemet vidareutvecklades och 
har utformats för att kunna utvärdera effekten av en respektive flera 
mätriktningar. Arbetet med installation och tester hanns ej med pga sjukdom. 
Plan framtagen tillsammans med värdsågverket för installation av 
mätrigg/prototyp.  Förhandlingar pågår med värdsågverk om tidpunkt och villkor 
för prototypinstallation.  
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3 Resultat, slutsatser 

Då projektarbetet bedrivits inom flera områden redovisas här kortfattat resultaten per 

område A-D. För innehåll, syfte och vad som gjorts se 2 Metoder och genomförande. 

A. Multivariat egenskaps-och kvalitetsstyrning för tvärmatade brädskanners 

Från de utfallsstudier som genomförts inom aktiviteterna A4-7 för att testa och utvärdera 
multivariatsorteringskonceptet har följande publikationer hittills producerats: 

1. Exportsorting (A4), 400 plankor;   
Customer adapted grading of Scots pine sawn timber-  a multivariate method approach (2017) 
av Olofsson L., Broman O., Fredriksson M., Skog J., Sandberg D. Part of: 23rd International wood 
machining seminar, proceedings : 28. - 31. 5. 2017, Warsaw, Poland, s. 360-361, Warsaw 
university of life sciences, 2017. 

2. Industriell kund – hyvlad innerpanel (A5), 308 plankor;  
Multivariate Product Adapted Grading of Sawn Softwood Timber for an Industrial Customer, Part 
1: Method Development av Olofsson L., Broman O., Skog J ., Fredriksson M., Sandberg D. Artikel 
skickad till journaltidskriften Wood Material Science and Engineering. 

3. Industriell kund – hyvlad innerpanel, smutsigt virke (A6), 310 plankor; 
Multivariate Product Adapted Grading of Sawn Softwood Timber for an Industrial Customer, Part 
2: Robustness to Disturbances av Olofsson L., Broman O., Skog J ., Fredriksson M., Sandberg D. 
Artikel skickad till journaltidskriften Wood Material Science and Engineering. 

4. Online-test industriell kund – hyvlad innerpanel (A7), 284 + 2300 plankor; 
 Datainsamlingvid sågverket gjord. Plan för uppföljning vid hyvleri klar. Uppföljning kommer att 
presenteras i forskningstidskrift när denna är gjord. 

 
Viktiga resultat från utfallstudierna ovan: 

- Försågning mot en given kund som köper klassisk exportsortering (O/S, V och VI) kan 
korrektheten i klassificering (sortering) öka med 10-20 %. Det innebär att fler plankor i 
de högre kvaliteterna kan försäljas till kund från samma sågning och med bibehållen 
eller t o m förbättrad kundnöjdhet.  

- Vid sågning och kvalitetssortering mot ett hyvleri (som nyttjar plankens inre delar 
genom klyvning och därefter hyvling) är resultaten också lovande. Ett exempel på 
leveransscenario får åskådliggöra konceptets potential; Användande av ett för både såg 
och hyvleri rimligt tröskelvärde för en modell tränad mot hyvleriets preferens gav 
följande gensvar: 

o 70% av plankorna som passerade skannern (sågbatchen) gick till leverans 
o 86% av alla A-plank (enligt kund), som fanns i sågbatchen, hittades av 

sorteringskonceptet och fanns med i leveransen. 
o Halten godkända (A-kvalitet) panelbrädor efter klyvning och hyvling vid 

hyvleriet blev 75%. 
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Resultatet får anses lovande men kan säkerligen förbättras. Mer data och en aktiv 
uppföljning kommer att ske med det data som samlats in i online-testet i slutet av detta 
projekt, se aktivitet A7. 

- Resultaten från testerna med förorenat virke (här damm flatsidorna) visar att 
multivariatkonceptet är robust för denna typ av skanningsploblem. Utbytet i form av 
klassificeringskorrekthet sjönk med endast 4% och kan hänföras till att skannerns 
detektion av defekter försämrades, ej att modellerna var känsliga för denna typ av 
störning. 

 
 
För att möjliggöra tester av konceptet med Multivariat egenskapsstyrning och sortering har 
programvaruutveckling inom aktivitet A1-3 resulterat förbättrade program. Resultaten 
beskriv här kortfattat: 
 
On-Line-program 
 

 
Bild 1. Gränssnitt On-Line proram (vä). Skärmdump inställning av tröskelvärde vid test (hö) 
 
On-Line-programmet tar emot skanners detekterade vedegenskaper (defekter) och skapar 
en större mängd beskrivande variabler associerade till ursprungsegenskaperna. Förutom 
kvistar av typen frisk, torr och svart har även röt- och barkdragskvist samt bark och barkdrag 
lagts till då det visats vara viktigt för vissa kunder. Förutom ovan typer av kvistar och 
barkegenskaper nyttjas information om position, storlek och var på plankan i längsled 
(zonindelning) varje egenskap är belägen. Idag genererar prototypprogrammet 3564 
beskrivande variabler som nyttjas för träning av statistiska PLSDA-modeller för en 
kundsortering. För varje ny skannad plank eller bräda räknas dessa 3564 värden ut och 
används som indata till den tränade modell som valts för en sortering. Modellen ger ett 
prediktionsvärde som levereras i samma stund tillbaka till skannersystemet. Överskrider 
prediktionsvärdet det för kunden satta tröskelvärdet är den OK för leverans. Gränser 
avseende förbjudna egenskaper tex. sprickor, vankant, blånad etc hanteras som vanligt inom 
befintligt skannersystem. 
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Plankbild-program:  
Ett prototypprogram har utvecklats i projektet för att sy ihop skannerns 12 kamerors 
färgbilder till användbara bilder för konceptet. Detta var inte trivialt då råbilder från 
skannrar i allmänhet enbart har syftet att detektera fel och inte att vara bra för inspektion av 
mänskligt öga, se Bild 2. 
 

 
Bild 2. Flatsida och kantsida från 6 kameror. Slutresultat av sömnad till användbara plank-
bilder i mitten. 
 
De färdiga plankbilderna följer de verkliga plankornas längd och har så bra färg och kontrast 
som förutsättningarna medger då bilderna skall bedömas av mänskligt öga vid 
modellframtagandet (A3) samt vid användande av intervjustödet (A8). 
 
Intervjustöd-program:  
Konceptet innebär nya möjligheter för den kvalitetsdialog som sker mellan såg och dess 
kund.  Exempelvis kan en framsorterad kvalitet visas för kunden före lagd beställning (Så här 
ser vår kvalitet XX ut…). Vill kunden skapa en alldeles egen sortering är tanken att använda 
det Intervjustöd, ett program som utvecklats i projektet. I dagsläget visar interjustödet en 
planka i taget där kunden tar ställning till om det är rätt kvalitet för denne, se Bild 3.  
 

 
Bild 3. Bildintervjuprogram som visar bilder av verkliga plankor och kunden väljer vilka denne 
vill köpa. Notera att det är lika viktigt att veta vilka plankor som kunden inte vill ha. 
 
Frågor kvar att besvara är om inspektion av skannerns bilder av plank och brädor kan 
användas i stället för att bläddra igenom paketen tillsammans med kund när man ska samla 
in kundens facit/preferens. Om det skulle gå skulle det starkt underlätta och minimera ett 
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annars tidsmässigt tungt moment och underlätta inhämtandet av ”facit” dvs hur kunden 
väljer vilken råvara de vill köpa. Kundens svar används för träning av multivariata modeller. 
Ett första test är gjord där två kvalitetssorterare har bedömt 284 plankor IRL samt dess bilder 
med hjälp av Intervjustödet.  Analys pågår. 
 
Visualiserings -program:  
Ett visualiseringsverktyg har utvecklats ämnat för sågverkspersonal, dess kunder och mer 
specifikt för de som tränar de statistiska modellerna (Bild 4). Verktyget används off-line och 
använder sig av defektfiler från skannern samt färgbilder från utvecklat Plankbild-program 
(ovan). 
 

 
Bild 4. Gränssnitt för Visualiseringsprogram  
 
Olika sätt att sortera en viss kvantitet plank kan enkelt jämföras  och användaren kan 
bedöma/få grepp om utseendet på den kvalitet som modellerna sorterar fram. Utfall i antal 
plank som godkänts visas och om kundpreferensdata finns för det visade partiet kan utfallet 
enkelt också granskas genom Missclassification tables. Verktyget har  utvecklats  så att det 
kan visa både verkliga plankbilder från skannern men också förenklade bilder med defekter 
(här kvistrelaterat). Utvecklingen har gjorts i dialog med användare (sågverk och kund). 
 
Konceptet kommer att utvecklas vidare i framtida projekt. 
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B.  Förbättrad materialstyrning med hjälp av längsmatad skanning  
Inom aktiviteten B1 studerades kopplingen mellan egenskaper på stocknivå och olika 
faktorer (beslut) i förädlingskedjan och dess påverkan på volymsutbytet för fingerskarvade 
produkter. Publikation:  

 
Factors affecting volume yield in a forestry-wood value chain -  A simulation study based on CT 
scanning (2017) av Fredriksson M., Broman O. Part of: In proceedings of the 11th International 
Conference “WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM”, Brasov, Romania, 
May 2017 

 
Resultaten visar att trädens växtplats (bonitet, ståndortsindex, höjd över havet och latitud), 
stockens storlek och storlekskrav på kvistar har stor betydelse för volymsutbytet av 
fingerskarvade produkter. Stockens kvalitet vid inmätning och inläggningsnoggrannhet vid 
sågning var mindre viktiga faktorer. Studien visar vikten av att ta in fakta från hela 
träförädlingskedjan och att beslut tidigt på råvarusidan påverkar utfallet.   
 
 

C.  NIR-teknik och optisk skanning för hållfasthetssortering 
I arbetet med NIR (Near Infra Red) i kombination med annan optisk skanning skulle förbättra 
detektion och klassificering av hållfasthetklassat virke har följande publikation gjorts: 
  

Hållfasthetsbestämning av virke med en NIR-kamera (2017) av Sheepers G.,Olsson J., Lycken A ., 
Grahn T., Lundqvist S-O., Hagman O. Rapport, RISE 

 

Resultat i korthet: Virkesegenskaper som påverkar hållfasthet, såsom tjurved, kunde 
identifieras och visualiseras. Andra egenskaper som är viktiga hållfasthetsindikatorer, såsom 
egenfrekvens och densitet, kunde predikteras med multivariata modeller baserade på NIR-
spektraldata. Inledande modellförsök visar att det går att prediktera global E-modul med 
multivariata modeller baserade på NIR-spektraldata med ungefärlig samma precision som 
industriell hållfasthetsbedömning med dynamisk excitering. De NIR-data som användes i 
modelleringen var dock bara medelvärden över hela plankan. Därför finns det god potential 
för bättre prediktion med mer riktade variabler, som speglar de spatiala variationerna i varje 
planka, t.ex. runt kvistar, vilket blir ämnet för ett eventuellt fortsättningsprojekt. 
 

D.  Teknik för detektering och mätning av bark i flis på sågverk 
 
Inom projektet har en prototyp till mätrigg tagits fram/vidareutvecklats av RISE som 
möjliggör kontroll av bark på stockens mantelyta efter barkning som skall förbättra 
kvaliteten av producerad flis till massaindustrin. Skarpa tester av prototypen hanns ej med 
under projekttiden.  
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