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1. Timmersortering 2. Sågning 3. Torkning 4. Kvalitetsbedömning 5. Leverans

Först: Arbetsmoment och materialflöde vid sågverk

Kund: Hur får jag tag i det trä jag önskar?



Såghuset

• Stor mängd material bearbetas per timme
• Ett vanligt sågverk producerar 2-300 000 m3 plank och brädor per år
• Använder högteknologisk mätteknik för styrning och beslut



Vilken kund vi sågar till bestäms tidigt

Optimering av utbytet av varje stock

Mätning, styrning & kontroll



Råjustering

Torkning



Blev det rätt kvalitet till kund?
Är kunden nöjd?

Skanning, defektkap, kvalitetssortering

Paketläggning

Strax leverans



Sågverk och träförädlande företag tycker att 
de inte får ut den kvalitet som förväntas och 
därmed sker alltför stor utsortering med 
sämre lönsamhet som följd. 

Mål
Att vidareutveckla maskinell avsyning och 
att stärka konkurrenskraften…

Bakgrund



Besvärligheter vid skapandet av kvalitetregel mot specifik kund:
– Att omföra subjektiva krav till objektivt mätbara egenskaper
– Just-på-gränsen-problematik för t.ex. kvistregler#

– Mätfel
– Kundkalibrering tar tid och upplevs knepigt. Justeringar görs sällan,   

blir ej någon riktigt bra kundanpassning.

#En fin planka med en enda för stor kvist blir nedklassad. ….Kund vill köpa
En ful planka med många kvistar där alla är mindre än specificerad gräns godkänns ….Kund vill ej köpa

Dagens kvalitetssorteringssystem är regelstyrda



Nytt koncept  till förbättrad kundanpassad virkeskvalitet: 

För ett parti plankor 300-500st:
1. Nyttjar ALL digital information från skannern
2. Kunden pekar ut vilka hen vill köpa

3. Statistiska diskriminantmodeller (särdrag) tränas med kundens val som facit
4. Modellerna används för sortering



• Ingen diskussion om storlek på kvist, vilken sida av virkesstycket eller 
sorter av olika kvistar som skall tillåtas. 

• Inget finlir i skannern (justeringar av defektgränser) behöver göras

Multivariatmetoden – värt att notera



Lovande resultat hittills (några tester)

• Förbättrad kundnöjdhet (10-20%) OCH samtidigt ökad 
levererad volym (5-10%) från ett givet parti plankor 1, 2

• Pågående: Onlinetest mot industriell kund (hyvleri)
• Pågående: Hur samla in kundens önskade kvalitet?

1. Berglund A., Broman O., Oja J., Grönlund A. (2015) Customer adapted grading of Scots pine sawn timber using a multivariate method. 
Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 30, no 1, p. 87-97

2. Olofsson L., Broman O., Fredriksson M., Skog J. (2017) Customer adapted grading of Scots pine sawn timber: a multivariate method approach. In: 
23rd International wood machining seminar: proceedings : 28. - 31. 5. 2017, Warsaw, Poland / [ed] Zbiec M & Orlowski K, Warsaw: Warsaw 
university of life sciences , 2017, p. 360-361



Resultat: Kvalitet som kunden (hyvleriet) kommer att få. 
Frågor: Är sorteringen bättre än tidigare?  Vilka fulingar har slunkit med?



Resultat: Plankor som sorterats bort. 
Frågor: Vilka plankor har klassats ned felaktigt, hur många?



𝛾𝛾𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝐶𝐶 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1 ∗ 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3 ∗ 𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏4 ∗ 𝑥𝑥4 +. . . +𝑏𝑏3564 ∗ 𝑥𝑥3564

Modell 1

Hitta kval. C

𝛾𝛾𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝐴𝐴 = 𝐵𝐵0 + 𝐵𝐵1 ∗ 𝑥𝑥1 + 𝐵𝐵2 ∗ 𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵3 ∗ 𝑥𝑥3 + 𝐵𝐵4 ∗ 𝑥𝑥4 +. . . +𝐵𝐵3564 ∗ 𝑥𝑥3564

Två modeller behövs

EX. Kunden vill köpa tre kvalitetsklasser

Modell 2

Hitta kval. A



Beslutsträd

Tre klasser ger två modeller 
som skall användas vid 
sågverket:

Modell 1: (kval C eller inte)

Modell 2: (kval A eller inte)Kval C

ja nej

ja nej

Kval A Kval B

*

*

* Till varje modell hör ett gränsvärde som väljs av sågverket
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Modell 1 

Modellens klassificering (kvalitetsförslag)
Man sätter ett gränsvärde som passar sågverk OCH kund

gränsvärde



Gränsvärdets betydelse kan visualiseras så här
ifall det är friskkvistig gran vi försöker sortera fram

gränsvärde



Resultat förstudie (323 plank)

Klassningsresultat enligt kund:

Rätt A B C
Regelstyrd sortering: 63 % 87 % 24 % 31 % 45 %   (323 st) 
PLS-DA: 87 % 92 % 28 % 41 % 31 %   (323 st)#

Rätt eller under-
skattad kvalitet

Fördelning ”sålda” plank i leverans

# Kommentar: 
13 st fler A-plank och 32 st fler B-plank sorteras fram från ett och samma 
parti (323 st) OCH med en nöjdare kund som resultat.   

Ref.



Uppföljning genom blindtest med kund
- Sortering enligt de två strategierna

Dubbelcheck. Kan det vara så bra?



Resultat blindtest
Överensstämmelse (antal i %):

Granskning enligt kund

Flyttning Gränsfall
Rätt Lägre Högre Lägre Högre

Regelstyrd sortering: 88 6 5 0 11
PLS-DA: 98 2  0 2 4

Högre värden än tidigare, alla tre!
Orsaken ligger i hur vi frågat:

Detta är A, vilka är godkända?
Detta är B, vilka är godkända?
Detta är C, vilka är godkända?

Minst förflyttningar (ändring av 
kvalitet) och gränsfall.

Slutsats
Från ett och samma parti som går genom skannern kan fler plankor sorteras fram
i de högre kvaliteterna och samtidigt få en kund som är mer nöjd med kvaliteten! 



Boardgrader, ett enkelt intervjustöd

Ide’ till förenkling av konceptet: 
1. Kunden går genom ett parti plank digitalt och sorterar dem i högar, efter preferens
2. LTU, RISE eller sågverket tränar modeller med detta som facit för denna kund
3. Sågverket använder modellerna

Godkänn
Underkänn
Gränsfall

Forskningsfråga: Hur bra blir modellerna med detta som facit?

FRAMTID: Pågående utveckling



Exempel: Förändrat utfall vid sågverk och hyvleri beroende på valt gränsvärde

Exempel
Gränsvärde 0,48 ger:
76% av partiets plank kommer att levereras från såg
76% av hyvleriets brädor kommer att vara A-kval

Hyvleri: halt A-brädor

Såg: Andel plank levererade

FRAMTID: Konceptet som stöd för kvalitetsdialogen med kund



FRAMTID:  Sågverket har en databas med skanner-
data och plankbilder för alla produkter





Affärsmässiga fördelar

Konceptet ”fungerar” och vi går vidare med metodutveckling och uppföljande 
studier.

Industriell kund:
Får se sin kvalitet före köp
Får se kvalitetsspridningen, även det som sorteras bort 

Säljare på sågverk:
Så här ser din valda kvalitet ut
Utfallet blir så här…. Priset….

Sågverket internt:
Direktrespons på vilket utfall det blir av viss sortering. 
Planerings- och beslutsunderlag

Slutsats

Dialog



Andra liknande studier påvisar också goda resultat:

1. Lycken;  Appearance grading of sawn timber, doktorsavhandling

2. Oja, Broman, Nyström;   Råvarustyrning för produktion av solida trägolv

Skrivna publikationer i TiiN-projektet :

3. Berglund mfl: Multivariat egenskapsstyrning för exportsortering

4. Olofsson mfl: Repetition och validering av resultat i Berglunds artikel ovan

5. Olofsson mfl: Multivariat egenskapsstyrning för industriell kund (hyvleri)

6. Olofsson mfl: Studium av robusthet. Känslighet för smuts

Studier i ämnet

1. Lycken A. (2006) Appearance grading of sawn timber. Doktorsavhandling/ Luleå University of Technology , ISSN 1402-1544 ; 2006:10
2. Oja J., Broman O., Nyström J. (2008) Modelling the connection between industrially measured raw material properties and end user 

preferences. In: Connection between Forest Resources and Wood Quality: Modelling Approaches and Simulation Software. IUFRO Working Party 
5.01.04 Wood Quality Modelling, June 8. - 14, Koli, Finland 

3. Berglund A., Broman O., Oja J., Grönlund A. (2015) Customer adapted grading of Scots pine sawn timber using a multivariate method. 
Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 30, no 1, p. 87-97

4. Olofsson L., Broman O., Fredriksson M., Skog J. (2017) Customer adapted grading of Scots pine sawn timber: a multivariate method approach. In: 
23rd International wood machining seminar: proceedings : 28. - 31. 5. 2017, Warsaw, Poland / [ed] Zbiec M & Orlowski K, Warsaw: Warsaw 
university of life sciences , 2017, p. 360-361

5. Olofsson L., Broman O., Sandberg D., Fredriksson M., Skog J. (2018) Multivariate Product Adapted Grading of Softwood Timber for an industrial 
Customer. Part 1: Method Development. Will be sent to journal soon.

6. Olofsson L., Broman O., Sandberg D., Fredriksson M., Skog J. (2018) Multivariate Product Adapted Grading of Softwood Timber for an industrial 
Customer. Part 2: Robustness to Disturbances. Will be sent to journal soon.




	Digitaliseringen underlättar ditt val�-digitaliserat bildprogram för att välja brädor ger kunden möjlighet att styra automatsorteringen på sågverket.
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Lovande resultat hittills (några tester)
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Gränsvärdets betydelse kan visualiseras så här�ifall det är friskkvistig gran vi försöker sortera fram
	Slide Number 18
	Uppföljning genom blindtest med kund�- Sortering enligt de två strategierna
	Slide Number 20
	Boardgrader, ett enkelt intervjustöd
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

