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Jag kan se min morfar framför mig. I sin ungdom på 1920-talet jobbade 
han som skogshuggare i trakterna kring Vittangi. Allt han hade att tillgå  
var handredskap, och det var häst och släde som gällde. 

Morfars tid - och vår egen

Tänk om min morfar hade kunnat åka tids- 
maskin och titta in i dagens industriella skog- 
träkedja!

”Voj, voj!” skulle han nog mycket förvånat ha 
utbrustit på sin tornedalsfinska, och stoppat 
händerna i fickorna på sina vadmalsbyxor. 

Det är mycket som hänt med skogsbruket un-
der hundra år, och hela träbranschen fortsätter 
att utvecklas starkt. I detta nyhetsbrev vill vi 
presentera några aktuella godbitar, kanske 
passande att inta tillsammans med en kopp 
kaffe på kontoret eller i din karantänlya. 

Ibland visar det sig när timret röntgas vid 
virkesmätningen att det inte duger till den slut-
produkt man tänkt sig. Attans! Tänk om man 
kunde förutse den inre strukturen redan ute 
i skogen? Då skulle processen från aptering, 
genom sågverket och ut till slutkunden bli 
mycket mer effektiv. Projektet Mera Rätt Råva-
ra, som är först ut att bli beskrivet, undersöker 
om man kan göra detta genom information 
om växtplatsen, och resultatet är intressant!

CT WOOD är ett helt nytt och spännande 
forskningsprogram. Med det ”digitala sågver-
ket” och med röntgenteknik kombinerad med 
annan mätteknik har sönderdelningen och 
sorteringen i sågverket fått sig en ordentlig 
skjuts de senaste åren. CT WOOD kommer 
att fokusera på datortomografi för att ta vara 
på nyheterna och stärka kompetensen på om-
rådet. Säkerligen kommer projektet att få stor 
betydelse i branschens framtida utveckling.

Coronakrisen då? Lyckligtvis verkar vi 
träbranschen höra till dem som tar sig igenom 
pandemin utan alltför stora förluster och ned-
dragningar. En viss nedmattning i konjunkturen 
syntes visserligen redan före utbrottet, och 
export och import har påverkats negativt. Men 
inom Sveriges gränser har däremot byggvaru-
handeln ökat kraftigt. 

Nu när förutsättningarna förändras från vecka 
till vecka är det extra viktigt att jobba för att 
förändra branschen långsiktigt och tillämpa 
de innovationer och den kunskap som TCN:s 
projekt tar fram.

Bror Sundqvist
Verksamhetsledare  
TCN

Jag hoppas i framtiden kunna få tänka 
tillbaka utan bitterhet och slippa säga: 
”Det borde vi ha gjort! Varför tänkte vi 
inte på det?” Kanske blir det då min 
tur att utbrista ”Voj, voj!”, som morfar 
gjorde på sin tid.

TräCentrum Norr
är en centrumbildning vid Luleå tekniska 
universitet som jobbar för att öka samver-
kan mellan forskning och träindustri/nä-
ringsliv. TCN vill främja kunskapsöverföring 
och på så sätt skapa nytta och tillväxt för 
branschen.

TCN har funnits sedan 2006 och har hittills 
genomfört och stöttat 180 projekt med 
totalt 163 miljoner kronor.

TCN har 14 medlemmar i träbranschen: 
Sveaskog, Setra, SCA, Norra Skog,  
Holmen, Sågverken Mellansverige, SÅGAB 
- Sågverken Norrland, Derome, Martinsons, 
Lindbäcks, Skellefteå Kommun, Piteå  
Kommun, Luleå Tekniska Universitet  
och RISE.
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Information om växtplatsen kan avslöja hur trädet som ska avverkas 
ser ut inuti. 

–Vi har tagit fram en matematisk modell som stämmer med timmer-
sorteringens röntgenbilder, och våra försök visar att den kan använ-
das för att förutsäga hur stocken ska nyttjas på bästa sätt av indu-
strin, säger Dan Olofsson, projektet Mera Rätt Råvara (MRR) 2.0.

Växtplatsen avslöjar insidan

–Bäst hade förstås varit om skördaren 
förutom att mäta längden och diametern 
kunde röntga timret på stället – men dit 
har vi inte hunnit ännu, säger Dan, som 
sedan några veckor är anställd som ut-
vecklingsingenjör på Stenvalls Trä i Sikfors, 
Piteå. Dan har varit aktiv i projektet sedan 
2017, men tidigare som anställd av samar-
betsparten RISE. Projektet stöds också av 
Sveaskog, Rema Sawco och TCN.  

MRR 2.0 har som första delmål att verifiera 
en flervariabelsmodell, som tagits fram 
tidigare. Delmål två är att fastställa hur stor 
del av spridningen av inre egenskaper på 
träd från en och samma avverkning som 
beror på variation inom växtplatsen. 

Dan beskriver arbetet så här:

–Vi har jobbat med skogar som är avsed-
da för ”lamina”, en sorts produkter avsedd 
för Japanexport, och valde ut några med 
en rotstock inom toppdiametern 179–221 
mm med olika karaktär. Vi matade in in-
formation om ålder, tempsumma, bonitet, 
bärighet, lutning, gallrings- och gödslings-
förhållanden på växtplatsen – sammanlagt 
sju parametrar – i en algoritm; en matema-
tisk flervariabelmodell.  Resultatet vi fick 
av det jämförde vi sedan med resultatet av 
röntgen för att se om det stämde. 

Trots att bara ett fåtal avverkningar har 
gjorts har man kunnat hitta ett samband:

–Målet var att minst 83 procent av de 
apterade rotstockarna skulle ha blivit det 
de var avsedda för, och det uppfyllde fyra 
av de första fem avverkningarna med råge; 
93, 97, 98 och 99 procent. En avverkning 
nådde dock inte upp till målet, och enligt 
vad vi kunde se var en av orsakerna den 
interna spridningen inom avverkningen. 
Standardavvikelsen låg där på närmare 20, 
medan de andra låg på 15. 

–Därför gjorde vi ytterligare avverkningar på 
områden som verkade vara mer homogena. 
Resultatet av den sista har kommit in nu, 
och det styrker tidigare resultat, det vill säga 
att variationen inom en avverkning som bäst 
kommer att ligga på 15 i spridning (stan-
dardavvikelse). Men vi fortsätter att samla in 
data, och förhoppningsvis kan vi i framtiden 
få in stockarnas inmätning mer automatiskt, 
så att arbetet blir mindre tidsödande och 
fler avverkningar kan analyseras.

Framöver ska projektet fokusera på annat 
än ”lamina”; man har bland annat pratat 
om friskkvistprodukter. Kan man prediktera 
var gränsen mellan friskkvist och svartkvist 
går i trädet? Och hur ser produktutfallen ut i 
gallringar? Behövs en annan aptering där? 

MRR 2.0
Projekt: Mera Rätt Råvara (MRR) 2.0

Deltagare: Stenvalls Trä, Sveaskog, 
RISE, RemaSawco

Total budget: 1 275 000 kronor

TCN:s insats: 545 000 kronor

Projekttid: 2019-05-01 till 2020-11-01

DAN OLOFSSON
Gör: Utvecklingsingenjör på Stenvalls 
Trä. Tidigare: Woodeye, RISE, SCA. 

Bor: i Luleå med hustrun Josefina, 
som är arkitekt. I SVT- programmet 
”Hemma hos arkitekten” syns Dan 0,8 
sekunder i avsnitt 5 och 6. Två barn, 
14 och 16 år.

Övrigt: Var hårdsyntare under gym-
nasietiden i Kalix. Gillar fortfarande 
Depeche Mode och Erasure.

–Man kan komma en bit på väg genom att prediktera slutprodukten med hjälp av växtdata, 
men man behöver också mer mätning innan trädet skall avverkas, konstaterar Dan Olofsson.



En storsatsning på forskning kring datortomografi och digitalisering 
inom träindustrin inleds nu i Skellefteå.
–Det kan bli en otroligt bra bas, som fortsätter att utveckla både trä- 
industrin och Campus Skellefteå, säger forskningsledaren Johan Oja.

Datortomografi på trä har studerats 
och utvecklats i Skellefteå ända sedan 
1980-talet, när stockar kånkades upp 
till datortomografen på Skellefteå lasa-
rett. Bland annat har Johan Oja bidragit 
till kunskapsuppbyggnaden genom att 
doktorera på ämnet ”X-Ray Measurements 
of Properties of Saw Logs”. Detta tillsam-
mans med närheten till ett utvecklat träin-
dustrikluster och det faktum att Skellefteå 
kommun satsar mycket på träbyggnad 
gör staden till ett naturligt val av centrum 
också för projektet CT WOOD. 

Att stärka forskningen och den personella 
kompetensförsörjningen runt den trämeka-
niska industrin är angeläget inte minst med 
tanke på framtidens bioekonomi.

–Men om vi ska kunna bygga mer i trä och 
hitta nya tillämpningar för trä så måste vi 
också vara konkurrenskraftiga, poängterar 
Johan. Genom datortomografi kombinerad 
med nya digitala verktyg och ny mätteknik 
kan vi styra den industriella processen 
bättre och göra den mer lönsam. Dator- 
tomografitekniken har de senaste åren 
utvecklats mycket och blivit industriell 
samtidigt som Artificiell Intelligens (AI) har 
gjort det möjligt att hantera och analysera 
stora datamängder på ett bra sätt.

Projektet kommer att innebära tillsättning 
av nya forskartjänster, och på Campus ska 
en ny datortomograf installeras till hösten. 
Exakt var man i övrigt ska satsa har ännu 
inte hunnit bestämmas. 

–Det finns massor av idéer, försäkrar 
Johan. Ett exempel är ett påbörjat projekt 
med hållfasthetssortering med datato-
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JOHAN OJA
Gör: Teknisk chef för Norra Timber, 
forskningsledare på LTU och medlem i 
TCN:s styrelse

Största merit: Tilldelades Schweigho-
ferpriset tillsammans med Stig Grund-
berg och Anders Grönlund 2007.

Bor i: Örviken (Skellefteå) med hustrun 
Malin.

Kuriosa: Johan är en hängiven foto-
graf och fjällvandrare. I lurarna ljuder 
Nick Cave och Dolly Parton.

CT WOOD satsar på Skellefteå

CT WOOD
Projekt: CT Wood (CT står för  
Computed Tomography, dvs.  
datortomografi)

Planerad projekttid: 5 + 5 år

Finansiärer: Kempestiftelserna, 
Luleå tekniska universitet, Skellefteå 
kommun, Svenskt Trä, Norra Skog 
(f.d. Norra Skogsägarna + Norrskog), 
SCA, SÅGAB - Sågverken Norrland, 
Setra, Sveaskog, TCN.

Projektledare:  
professor Dick Sandberg

Budget: 12 miljoner kronor per år. 
Årligt stöd från TCN: 300 000 kronor

Kalendarium TCN
9 juni 12.30 – 16.30: ÅRSSTÄMMA  

Teams-möte alternativt Konferensrum 
Eken, A126, på Campus Skellefteå. 

Vi bjuder på föreläsning om  
KRAV PÅ KLIMATDEKLARATION VID 
UPPFÖRANDE AV BYGGNADER,  
som införs 2022. Lyssna på Thomas  
Johansson, projektledare på Boverket.
 

REFERENSGRUPPSMÖTEN  
via Teams eller på Campus Skellefteå:
• MATERIAL & PROCESSER: 

25 aug, 20 okt och 15 dec kl. 10.
• INDUSTRIELLT  TRÄBYGGANDE: 

26 aug, 21 okt och 16 dec kl. 10. 

10 nov: HALVÅRSSTÄMMA
21 april 2021: ÅRSSTÄMMA

Norra Skog var först i Sverige med att installera en CT-logg vid ett sågverk.

mografi, som redan nu visar på mycket 
intressanta resultat. Ett annat projekt 
handlar om estetiska egenskaper hos trä 
och undersöker sätt att ta fram kundens 
preferenser. 

Man räknar också med att frågor kommer 
att uppstå när datortomografer nu börjar 
användas mer industriellt.

I dagarna skrivs alla medlemsavtal under, 
och sedan ska en organisation dels med 
ett partsråd med de finansierande med-
lemmarna, dels med en operativ styrgrupp 
på LTU sättas samman. Johan gläder sig 
över att projektet kommer igång. 

– Vi är världsledande på detta område, 
och det ska vi fortsätta vara! 

Johan Oja ser fram emot att få fortsätta 
arbetet med att stärka Sveriges ledande 
position på CT-området.
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