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Kapitel 1 - Inledning 

Syfte 

TimberNav är en applikation avsedd att hjälpa till med att dels prognostisera 

produktutfallet givet timmerklasser, postningar och en given timmerfördelning och dels 

att bestämma vilka timmerklassgränser och postningar som skall användas för att 

erhålla ett önskat produktutfall. 

 

Arbetsflöde 

Då SQL Server och applikationen installerats och databasen kopplats enligt "Kapitel 2 - 

Installation av applikationen" är det dags att importera in data till databasen. 

Arbetsordningen är väsentlig eftersom man i vissa steg t.ex. låser vilka 

timmerparametrar det går att lägga villkor på i timmerklassläggningen. De data man 

måste ha klart vid dataimporten framgår av "Kapitel 3 - Import av data till databasen". 

Vilket format data skall ha framgår av appendix indataformat för respektive typ av 

indata från sidan 64 och framåt. Den normala arbetsordningen då man vill börja 

simulera produktutfall och optimera sina timmerklasser är: 

1. Kontrollera att alla data som behövs finns tillgängliga och är i rätt format. 

a. Timmerdata från inmätningen 

b. Sågsimuleringsdata för samma stockar 

c. Timmerklasslista  

d. Timmerfördelning/ar  

e. Postningsandelar (kan även läggas in manuellt i applikationen) 

f. Produktbeskrivningar 

2. Lägg till ett nytt sågverk i TimberNav. 

Mer om hur du gör detta i - "Innan du importerar data".  

3. Importera timmerdata. 

Då man gör detta bestämmer man samtidigt vilka parametrar utöver de 

obligatoriska som man vill kunna lägga villkor på för applikationens 

timmerklassläggning. Applikationen har ID, sorteringsdiameter, längd och volym 

som initialt obligatoriska uppgifter som måste vara med för var stock. Utöver 

detta kan ett relativt stort antal andra parametrar läsas in. Var noggrann med 

dataformatet när du läser in data, t.ex. är ID numret alfanumeriskt i timmerdata 

och sågsimuleringsdata vilket innebär att 001 inte är lika med 1. Se mer om detta 

i "Import av Timmerdata" på sidan 10 och "Import av sågsimuleringsdata" på 
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sidan 14. Observera att efter första gången man valt att importera timmerdata i 

kombinationen sågverk/träslag är timmerparameterkolumnerna låsta. Detta 

innebär dels att vid import av ytterligare timmerdata måste samma fält finnas 

med och dels att vid import av timmerklasser måste villkor finnas med på alla 

valda fält, se "Import av Timmerklassdata" på sidan 16. 

4. Importera Sågsimuleringsdata 

är nästa punkt på att göra-listan. De obligatoriska fälten här är ID, Postning, 

Bitnummer, Produktnamn, Nominell bredd, Nominell tjocklek, längd och Volym. 

Indataformatet finns beskrivet i appendix Indataformat Sågsimuleringsdata på 

sidan 65. Observera att ID fältet är alfanumeriskt och att ID numren naturligtvis 

skall överensstämma med ID numren i timmerdata. Då det ofta kan handla om 

ett relativt stora antal rader (varje stock postas ofta till fyra eller fler produkter) 

så kan det vara bättre att dela upp data i fler filer som läses in efterhand. Om 

man väljer att importera från Excel så kan begränsningar i hur många rader Excel 

tillåter vara en orsak till att göra detta. 

5. Importera Timmerklasser 

blir nästa punkt på att göra-listan. Timmerklasslistan görs enklast i Excel innan 

den importeras in. Listan kolumner är Timmerklassens namn, Prioritet, 

Mindiameter, Maxdiameter, Minlängd, Maxlängd, Minvolym, Maxvolym samt 

min och maxvärden för alla i timmerdata valda parametrar. Det enklaste är att i 

normalfallet ange min till 0 och max till 999999 för samtliga kolumner och 

därefter ändra värdena för de klasser/parametrar man vill lägga villkor på. 

Systemet kräver att det finns uppfångning av stockar i hela intervallet 0 - 800mm 

med prioritet 0 som är den lägsta prioriteten. I klartext innebär detta att det 

måste finnas ett antal timmerklasser med prioritet 0 som fångar alla diametrar 

mellan 0 och 800mm. Dessa klasser skall helst inte ha några andra villkor satta 

som kan medföra att stockar sorteras bort. Indataformat och mer information 

om timmerklassimporten finns under "Import av Timmerklassdata" på sidan 16. 

6. Importera fördelningar 

är nästa steg. En fördelning speglar hur många stockar man förväntar sig skall 

falla ut i olika längd- och diameter intervall. Formatet för detta framgår av 

"Import av Timmerfördelningar" på sidan 17. Notera att man kan lägga in hur 

många fördelningar man vill i systemet. Detta innebär att man kan arbeta med 

olika tidsperspektiv genom att byta mellan olika fördelningar. En fördelning kan 

vara en veckofördelning, en annan en månads-, säsongs- eller årsfördelning.  
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7. Importera postningar 

Detta sista steg är inte helt nödvändigt att göra via en fil utan kan även göras i 

applikationen. Om man vill importera vilka postningar och andelar vardera 

timmerklass skall innehålla så framgår formatet av "Import av Postningsandelar" 

på sidan 18. Observera att postningsandelarna för varje timmerklass skall uppgå 

till 100 %. Postningarna måste dessutom naturligtvis överensstämma med de 

postningar som erhållits från sågsimuleringen. 

8. Aktiv diameter 

behöver bestämmas. En utgångspunkt är att börja med att skapa en aktiv 

diameter som heter "SorteringsDia" och sätta sorteringsdiameterns faktor till 1 

och de övrigas till 0. Notera att de faktorer som går att använda för att skapa en 

aktiv diameter är de som valdes som parametrar i timmerdata. Mer om detta 

och hur man går till väga för att skapa aktiva diametrar i "Hantering av Aktiv 

diameter" på sidan 39. 

9. Produktbeskrivningar 

Om man har villkor som avviker från TimberNavs defaultvärden avseende min- 

eller maxvolym eller det volymbaserade priset på de inlagda produkterna så kan 

man importera en lista med dessa villkor. Detta är frivilligt, det är även möjligt 

att editera värdena direkt i applikationen. 

10. Provberäkna 

Om alla ovanstående punkter är klara så skall applikationen nu vara klar för att 

beräkna utfallet. Innan du beräknar ska en aktiv diameter och en fördelning vara 

valda. Klicka på beräkna och avvakta resultatet. Mer om hur utfallet beräknas 

och tolkas under "Kapitel 4 - Beräkning av produktutfall och TimberNavs 

resultatpresentation" på sidan 20 och framåt. Om man får några felmeddelanden 

finns även dessa beskrivna i kapitel 5. Hur man sedan går vidare med optimering 

av timmerklasser och postningsandelarna i dem i "Kapitel 6 - Optimera 

timmerklasser" på sidan 50. 

 

 

I "Kapitel 8 - Genomgång med medföljande exempeldata" används de medföljande 

datafilerna för att från grunden skapa ett sågverk och importera det data som krävs. 

Vidare utförs ett antal förändringar på inläst data samt en beräkning. Slutligen visas 
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tillvägagångssättet att optimera timmerklassläggningen både med avseende på 

postningar och på klassgränser. En genomgång av detta exempel rekommenderas för att 

komma igång med användandet av TimberNav.  
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Kapitel 2 - Installation av applikationen 

Generella förutsättningar för installation 

För att installera applikationen behöver användaren vara lokal administratör på datorn. 

Detta gäller framförallt vid installation av en lokal SQL-server, som inte är möjlig om 

man inte är administratör, men även vid installation av applikationen krävs 

administratörsrättigheter då en del filer läggs in och registreras i Windows. 

Övriga systemkrav: 

 Windows XP Professional eller senare som t.ex. Vista eller Windows 7. 

Installationen skall vara uppdaterad framförallt med uppdateringar avseende 

DotNet miljön då applikationen använder DotNet framework 3.5. Applikationen 

är en 32 bitars applikation, men går att köra under ett 64 bitars operativ.  

 Minst 2 Gbyte ram rekommenderas. 

 Färgskärm (minst ca 19" rekommenderas). 

 Minst 400 - 500 Mbyte ledigt hårddiskutrymme. Merparten åtgår till SQL Server 

och dess databas. Om SQL Server är installerad på någon server i nätverket 

minskar kravet på ledigt hårddiskutrymme väsentligt.  

 SQL Server 2008 Express R2, Standard eller bättre (installation se nedan). 

 Microsoft Excel 2003 eller senare för att kunna titta på exporterade resultat. 

 

Installation av SQL Server eller SQL Server Express 

Vilken databasmotor man skall välja är beroende på om man avser att arbeta lokalt på 

en PC eller om man avser att ha flera samtidiga användare i systemet. Avser man att 

endast arbeta lokalt på en egen PC så är den enklaste lösningen att installera SQL Server 

Express lokalt. 

Om man antingen vill använda en redan befintlig server eller installera en server i sitt 

nätverk måste denna vara SQL Server version 2008 R2 eller senare. Observera att man 

även kan installera SQL Server Express på en server i nätverket och vara flera samtidiga 

användare av denna. 

SQL Server Express är en fri (gratis) version av SQL Server som har vissa begränsningar 

jämfört med den köpta versionen. De begränsningar som finns i Express versionen 

påverkar inte prestandan på något avgörande sätt i denna tillämpning så en enkel och 

billig startlösning kan vara att installera SQL Server 2008 R2 Express på någon server i 
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företagets nätverk. Givetvis kommer denna servers prestanda att påverka svarstiderna 

då applikationen körs varför man bör välja en relativt snabb maskin. 

Observera att applikationen inte tillåter mer än en samtidig användare per 

kombinationen sågverk/träslag. Det gå däremot utmärkt att två olika användare 

använder systemet samtidigt om de arbetar med t.ex. samma sågverk men med olika 

träslag. 

Den till applikationen framtagna databasen är en SQL Server-databas med version SQL 

Server 2008 R2 (100). Detta innebär att någon version av SQL Server 2008 R2 måste 

finnas tillgängligt för att applikationen skall kunna fungera. Serverns namn ställs in vid 

start av applikationen. 

Oavsett om servern är lokal eller finns någonstans på nätet arbetar applikationen med 

Windows Autentication, dvs. användarens Windows-inloggning avgör rättigheterna. 

Servern skall därför vara inställd så att den möjliggör detta. Om databasen inte ligger 

lokalt behövs dessutom en del arbete kring rättigheterna göras. Detta arbete ligger 

utanför innehållet i denna manual och om detta erfordras ber vi er kontakta SP Trätek. 

SQL Server Express finns, i skrivande stund, för nedladdning på adressen: 

http://www.microsoft.com/express/Database/ 

Om installationsprogramvaran skulle vara flyttad så ger en sökning på t.ex. Google 

adressen till nedladdningssidan. 

 Välj att installera 32 bitars-versionen med SQL Server Management Studio. 

Under installationen frågar installationsprogrammet någon gång vilken användare SQL 

Server skall använda för att logga in i systemet. Du kan då antingen välja att låta SQL 

server logga in som System account eller med din egen användare. Om du väljer att låta 

SQL server logga in med din egen användare så är det extra viktigt att du är lokal 

administratör på datorn. 

Då du installerar servern så välj att du vill logga på SQL server med din 

Windowsinloggning (Windows Autentication mode), se Figur 1 på sidan 7. 
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Figur 1. Inloggning SQL Server Management Studio 

Då SQL Server installerats placeras de i filen "TimberNav SQLDatabas 2010-11-19.zip" 

medföljande databasfilerna för TimberNav (SPTIMBCLASSSIM.MDF och 

SPTIMBCLASSSIM_LOG.LDF) i lämpligt bibliotek, t.ex. på den plats där SQL Server 

systemdatabaserna ligger. Dessa ligger vanligtvis i något bibliotek under c:\Program. I 

vissa fall kan det till och med av rättighetsskäl vara nödvändigt att placera filerna ihop 

med SQL Servers systemdatabasfiler. Det enklaste sättet att detektera var SQL Server 

har lagt systemfilerna är att starta SQL Server Management Studio och logga in på 

aktuell server (brukar vara <Datornamn>/SQLExpress om expressversionen av SQL 

Server används). Gå därefter in under trädet och leta reda på 

<Servernamn>/Databases/System Databases/master, se Figur 2.  

 

 

Figur 2. Genväg till masterdatabasen 
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Högerklicka och välj <properties>. I det fönster som nu kommer upp välj <files> till 

vänster. Den plats på vilken systemdatabaserna är lagrade framgår av "Path". Notera 

denna och stäng fönstret. Använd utforskaren för att flytta filerna till den valda platsen. 

Då filerna finns på plats, gå in igen i SQL Server Management Studio och högerklicka på 
”Databases” i trädet till vänster. Välj <Attatch> och klicka på ”Add”-knappen mitt i 
fönstret. Leta reda på filen SPTIMBCLASSSIM.MDF där du lagt den och klicka på <OK>. 
TimberNav databasen är nu ansluten till SQL Servern. 
 

Installation av applikationen 

För detta moment krävs administratörsrättigheter på datorn. Starta filen setup.exe och 

följ instruktionerna. 

Då installationen av applikationen är klar så starta utforskaren och sök reda på 

biblioteket som applikationen är installerad i. Om defaultvärden är använda så är detta i 

biblioteket <C:\Program\SP Trätek\TimberNav>. I detta bibliotek ligger filen 

MICROSOFTSOLVERFOUNDATIONREDISTSTANDARDEDITION.MSI 

Dubbelklicka på filen och installera tilläggsmodulen som används av applikationens 

optimeringsdel. 

Applikationen TimberNav är nu klart att starta. Första gången kommer inte Timbernav 

att hitta anslutningen till SQL Server varför man måste skriva dit denna i därför avsett 

fält, se Figur 3. Klicka på knappen till höger om fältet för servernamn och skriv in namnet 

på din server. Namnet är det servernamn som du loggade på med i SQL Manager när du 

installerade databasen, se 1 i Figur 1. Klicka därefter på <connect> i inloggningsfönstret 

så ansluter applikationen till dataservern. Efter detta väljer man vilket sågverk och vilket 

träslag man vill arbeta med. Observera att man inte kan välja samma kombination 

sågverk/träslag som någon annan redan är inloggad på. Första gången man ansluter 

måste man börja med att lägga in ett nytt träslag innan man loggar in. 
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Figur 3. Inloggning mot SQL Server från applikationen 

Förklaring till fälten i inloggningsrutan i Figur 3: 

1. Databasens namn som skall vara det namn som visas i figuren. 

2. SQL Serverns namn. 

3. Om applikationen inte lyckas logga in ges användaren möjlighet att ändra 

servernamn och databasnamn. En meddelande kommer då upp om att 

anslutningen misslyckats och en ”connect”-knapp visas på den plats där pilen 

pekar. Efter korrigering klickar man på <connect> innan man fortsätter.  

4. Här visas vilka som är inloggade i systemet. Det är aldrig möjligt för två personer 

att samtidigt vara inne och arbeta med samma kombination sågverk/träslag. I 

det fall det är ens egen inloggning som ligger kvar därför att man t.ex. stängt av 

sin dator utan att stänga ner TimberNav applikationen eller att något annat 

inträffat som medfört att man inte är utloggad så högerklickar man på raden och 

väljer <Ta bort denna rad> innan man fortsätter.  

5. Det sågverk man vill arbeta med efter inloggningen. 

6. Det träslag man vill arbeta med efter inloggningen. 

7. Skapar ett nytt sågverk utan data förberett för furu och gran 

8. Tar bort ett sågverk och alla data inklusive sparade versioner för båda träslagen. 

9. Loggar in och startar TimberNavs huvudfönster 

10. Avbryter inloggningen och avslutar programmet. 

11. Visar aktuell databasversion som bör överensstämma med pkt 12. 

12. Aktuell programversion. 
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Kapitel 3 - Import av data till databasen 
 

Innan du importerar data första gången 

Innan man börjar importera in data i systemet första gången så behöver man skapa ett 

sågverk att samla sina data i. Detta gör man på följande vis: 

 Starta TimberNav och se till att programmet hittar server och databas. Klicka på 

knappen <Nytt sågverk> i inloggningsfönstret. Om knappen inte är klickbar så 

tyder detta på att inloggningen mot servern inte fungerat.  

 Ange namnet på det sågverk du vill lägga till och tryck <OK>. Se till att det inte är 

ett namn som redan finns i systemet. 

 Välj det nya sågverket du la till ovan och valfritt träslag, tall eller gran och klicka 

på <Log on>. 

Du är nu redo att börja importera data till det nya systemet. Lämpligtvis väljer man att 

gör det i den ordning som framgår av "Arbetsflöde" på sidan 1. I övrigt framgår hur man 

importerar de olika data som behövs i de följande avsnitten. 

Observera att det inte får finnas några tomma kolumner eller rader i indatafilerna eller 

saknas några värden här och där. 

 

Import av Timmerdata 

Timmerdata hämtas normalt från sågens mätstation. Dataformatet som skall användas 

vid inläsningen framgår av Indataformat Timmerdata på sidan 64. Data kan läsas in 

antingen från en tabb-separerad fil eller från en Excel-fil. Data kan läsas in en gång eller 

flera gånger efter varandra, men det är alltid första inläsningen som låser vilka 

timmerparametrar som skall användas. Om en stock med ett ID som redan finns i 

databasen läses in så uppdateras databasen med de nya värdena, så att det alltid är den 

sista inläsningen som gäller. 
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Figur 4. Timmerimport första gången 

Figur 4 visar importfönstret som det ser ut första gången innan några timmerdata 

importerats för den valda sågverk/träslagskombinationen. De röda fälten är 

obligatoriska och måste vara angivna. 

Extraparametrarna skall anges som heltal och om man vill arbeta med högre precision 

än heltal medger så kan man multiplicera parametern med t.ex. 10 eller 100 och 

därefter använda heltalsdelen. 

Genom att klicka på <Öppna fil> kan en Excel eller tabb-separerad fil väljas. Om en 

Excel-fil väljs som innehåller mer än ett blad måste man dessutom ange vilket blad som 

innehåller timmerdata, se Figur 5. 

 

 

Figur 5. Timmerimport, val av Excelblad 

 

Efter detta kopplar man indatafilens kolumner med databasens som framgår av Figur 6. 

Knappen spara data blir tillgänglig först då de obligatoriska fälten har en koppling. Det 

görs dessutom, en kontroll av att inte samma indatakolumner använts mer än en gång. 

Om så är fallet går data inte att spara förrän detta rättats till. Tabellhuvudet redovisar 
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hur många rader som finns i indata och vad filen/bladet heter. Notera att t.ex. ovalitet 

inte används i Figur 6 och att de första två extrakolumnerna kommer att användas till 

Rotavsmalning respektive Toppvolym. Observera också att Postningsdiagonalen (DiaKa) 

är ett decimaltal och därför inte skall användas. Vill man läsa in denna kolumn måste 

den först avrundas till heltal i Excel eller annan editor. Då man är nöjd med sina 

kolumnval klickar man på <Spara data>. Applikationen sparar då de data som finns i filen 

till databasen. När alla data sparats får man ett meddelande om detta. Stäng därefter 

timmerimportfönstret. 

 

Figur 6. Timmerimport, val av indatakolumner 

 

Om man efter detta vill fylla på med ytterligare timmerdata eller av någon anledning vill 

uppdatera det data som redan sparats så klickar man ånyo på menyalternativet 

<Import> och väljer <Hämta stockdata>. I det fönster som nu kommer upp finns bara 

obligatoriska fält, se Figur 7. Detta innebär att samma parametrar som fanns med första 

gången timmerdata importerades måste vara med nu också. Detta är logiskt då man 

annars kunde få en situation då inte alla stockar hade samma information i systemet, 

vilket skulle ge märkliga sorteringsresultat vid timmerklassläggningen. Om den nya filen 

har samma kolumner som den man tidigare hämtat kan man använda knappen <Senaste 

kopplingarna> så slipper man koppla kolumnerna manuellt. Om man använder denna 

funktion måste man vara extra noggrann med att kontrollera att kopplingarna är 

korrekta innan man sparar data. 
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Figur 7. Timmerimport, indatakolumner då data redan finns i systemet. 

Då man klickar på <Spara data> kommer de stockar som inte tidigare fanns i systemet 

att läggas till och om det finns stockar vars ID nummer redan fanns i systemet så 

kommer data för dessa stockar att uppdateras istället. Då TimberNav sparat data 

kommer även nu en bekräftelse upp som anger att data är sparade så att man kan 

stänga fönstret. 

 

Om det skulle visa sig att man ångrat sitt val av timmerparametrar och vill lägga till fler 

eller ta bort sådana som nu finns där så måste alla data som hänförs till denna 

kombination sågverk/träslag tas bort. Sedan måste man börja om från början med att 

lägga in data i systemet. Man måste då vara medveten om att samtliga data försvinner, 

dvs. även sågsimuleringsdata samt information om postningar och produkter. Mer om 

hur det görs i "Ta bort data för sågverk/träslag" på sidan 49. Vill man rädda den 

information man redan lagt in innan man raderar data så kan man använda sig av 

versionshanteringen. Mer om detta under "Kapitel 7 - Versionshantering" på sidan 55. 
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Import av sågsimuleringsdata 

Sågsimuleringsdata hämtas normalt från en sågsimuleringsprogramvara som antingen 

kan tillhandahållas av SP Trätek eller från någon av ett par olika sågutrustnings-

tillverkare. Formatet skiljer en del mellan olika simuleringsprogram och kan behöva 

konverteras med hjälp av exempelvis Excel till det format TimberNav kan läsa. Formatet 

TimberNav kan läsa framgår av "Indataformat Sågsimuleringsdata" på sidan 65. De 

parametrar som är obligatoriska i sågsimuleringsdata är StockID, Postning, Bit nr., 

Produktnamn, Nominell bredd, Nominell tjocklek, Längd och Volym. Frivilliga 

parametrar är Kvalitet, Sågsimuleringsvärde, Extra kvalitet och Bit Position. Observera 

att StockID som tidigare nämnts är kopplade till stockarnas ID varför det måste 

överensstämma med dessa. Om man har tillgång till någon form av sågsimuleringsvärde 

på bitarna är detta en tillgång då man kan välja att arbeta med detta värde istället för 

volymbaserat värde vid utfallsberäkningar och optimeringar. Hur "Bit Positionen" anges 

framgår även detta av "Indataformat Sågsimuleringsdata" på sidan 65. 

 

 

Figur 8. Import av sågsimuleringsdata 

 

Vid import av sågsimuleringsdata klickar man på menyalternativet <Import>  <Hämta 

sågsimuleringsdata>. Det fönster som visas i Figur 8 kommer då upp och man öppnar 

antingen en tabb-separerad fil eller en Excel-fil med sågsimuleringsdata. Första gången 

man importerar data får man välja vilka parametrar man vill ha med och de 

obligatoriska parametrarna som måste anges är rosafärgade. 
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Då man är färdig med sin import och stänger fönstret kan man gå in i postningsvyn och 

se vilka postningsnamn som fanns i data och under produktvyn och se vilka produkter 

som fanns. Om produkterna inte fanns sedan tidigare har de nu fått defaultvärden på 

min- och maxvolymen samt relativpriset per m3, se mer om detta under framförallt 

"Produktvyn" på sidan 33. Om man vill fylla på med fler sågsimuleringsdata i efterhand 

så går detta bra. Alla fält kommer då att vara obligatoriska eftersom samma information 

måste finnas i allt sågsimuleringsdata. Om indatafilen har samma format som den 

föregående hade så kan knappen <Senaste kopplingarna> användas för att slippa fylla i 

alla kopplingarna för hand. Om funktionen används bör man extra noga kontrollera att 

kopplingarna blir korrekta. 

 

Utbyte av befintliga sågsimuleringsdata 

Om man vill byta ut redan inlagda data mot nya kan man välja att ta bort de redan 

inlagda data genom att kryssa i rutan <Radera alla gamla data före importen>.Om man 

gör detta tas följande data bort innan de nya värdena importeras: 

-Postningskombinationer 

-Postningsandelar i timmerklasserna 

-Produktinformation (min- och maxvolymer och det volymbaserade priset) 

-Sågsimuleringsdatat 

Under utbytesimporten återskapas alla postningar och produkter men timmerklassernas 

postningsandelar och eventuellt ändrade min-max och volymbaserade priser på 

produkterna måste manuellt eller via importfunktionerna ändras tillbaka till de önskade 

värdena igen. Postningskombinationerna tas bort helt och hållet varför dessa behöver 

återskapas efter importen. 
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Import av Timmerklassdata 

Timmerklassdata är det data som bestämmer hur stockarna skall sorteras. 

indataformatet framgår av "Indataformat Timmerklassdata" på sidan 66. Vid denna 

import måste alla i timmerimporten importerade parametrar ges min- och maxvärden. 

Postningsandelarna importeras inte vid detta tillfälle utan importeras separat alternativt 

matas in för hand. 

 

Figur 9. Timmerklassimport 

Timmerklasser kan läggas till i efterhand varför det inte är nödvändigt att lägga in alla 

via importfunktionen. Däremot är det viktigt att komma ihåg att hela diameter-

intervallet från 0 - 800 mm måste täckas in av timmerklasser med prioritet 0. I 

timmerklasser med prioritet 0 bör man heller inte lägga några krav på övriga parametrar 

så att det finns risk för att stockar skall kunna slinka igenom och förbli osorterade. Om 

man importerar timmerklasser mer än en gång från filer med samma format kan 

knappen <Senaste kopplingarna> användas för att slippa fylla i alla kopplingarna för 

hand. Om funktionen används bör man extra noga kontrollera att kopplingarna blir 

korrekta. 
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Import av Timmerfördelningar 

Timmerfördelningar skalar upp antalet stockar till det antal man vill att databasen skall 

innehålla för att spegla den timmerfångst man vill arbeta med. Applikationen stöder att 

arbeta med ett valfritt antal olika timmerfördelningar varför man kan välja att ha 

fördelningar för olika syften. Fördelningar anges alltid i stycketal vid import och 

formatet framgår av "Indataformat Timmerfördelningar" på sidan 67. Att tänka på vid 

import av fördelningar är att det krävs ett stort antal inmätta stockar om man har hög 

upplösning på längd-/diameterintervallen. Risken är annars stor att mycket få eller inga 

inmätta stockar alls faller ut i varje längd-/diameterintervall i den önskade fördelningen. 

Om så blir fallet blir det statistiska underlaget i applikationen mycket dålig då ett mycket 

litet antal stockar skalas upp för att spegla den önskade fördelningen. Om inga verkliga 

stockar alls faller ut i de intervall man önskar i fördelningen så har TimberNav 

överhuvudtaget inte några stockar att skala upp vilket kommer att resultera i att 

resultaten blir felaktiga. 

 

 

Figur 10. Import av timmerfördelning 

Välj menyalternativet <Import>  <Hämta timmerfördelning> så öppnas fönstret i Figur 

10 ovan. Öppna den fil du vill importera, ge fördelningen ett namn som skall vara unikt 

och klicka på <Spara data>. Då data sparats kommer ett meddelande upp om detta. 

Man kan nu välja att avsluta import av timmerfördelningar eller öppna en ny fil att 
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importera. Glöm inte att ange ett nytt namn på varje fördelning. Då man importerat en 

fördelning så blir denna automatiskt vald som aktiv vilket syns på huvudfönstrets list. 

 

Import av Postningsandelar 

För att underlätta och snabba upp att koppla Postningar till Timmerklasser finns det en 

möjlighet att direkt importera in en lista med vilka postningar och vilka postningsandelar 

timmerklasserna skall använda. Indata formatet framgår av "Indataformat 

Postningsandelar" på sidan 68. Observera att det är mycket viktigt att timmerklassernas 

namn överensstämmer fullständigt med de timmerklassnamn som finns i systemet och 

att även postningarnas namn till fullständigt överensstämmer med de namn som 

importerats in med sågsimuleringsdata.  

OBS! - Alla tidigare inlagda postningsandelar i alla timmerklasser kommer att tas bort 

innan den nya listan läggs in. 

 

 

Figur 11. Import av postningsandelar 

 

Notera i Figur 11 ovan att om postningsandelarna för någon timmerklass inte summeras 

till 100 % så rödmärks timmerklassen. Den rimliga åtgärden är att avbryta importen och 
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rätta felet i Excel eller liknande innan ett nytt försök görs att importera postnings-

andelarna. Efter att postningsandelarna importerats uppdateras huvudfönstret och en 

ny beräkning (se ”Beräkning”  på sidan 20) krävs innan resultatet av de nya inlagda 

postningsandelarna kan skådas. 

 

Import av Produktinformation 

För att underlätta import av min- och maxvolymer samt det volymbaserade 

kubikmeterpriset  på produkterna kan man välja att importera dessa från en extern fil. 

 

 

Figur 12. Import av produktinformation 

Det är onödigt att importera in värden för produkter där värdena överensstämmer med 

defaultvärdena. Om importdata innehåller produkter som inte finns i databasen 

kommer importfunktionen inte att använda dessa rader. 
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Kapitel 4 - Beräkning av produktutfall och TimberNavs 

resultatpresentation 

Beräkning 

TimberNavs huvudidé är att med hjälp av ett relativt litet antal inmätta och 

sågsimulerade stockar kunna simulera och efterlikna ett långt mycket större antal 

stockar som motsvarar timmerfångsten på ett sågverk med valbart tidsintervall. 

TimberNav kan sedan användas för att: 

 Simulera vad som händer med timmermängder i olika timmerklasser och vilket 

produktutfall man får då man ändrar timmerklassgränser och timmerklassvillkor. 

 

 Simulera vilka klassgränser och timmerklassvillkor man behöver sätta för att få 

fram specifika mängder av bestämda produkter. 

 

 Simulera inverkan av olika timmerfångster, antingen tidsbaserat (vecka, månad, 

årstid, kvartal, år osv.) eller baserat på virkesköp. 

 

 Simulera inverkan av olika sätt att bestämma sorteringsgrundande diameter på 

stockarna. Genom att prova olika faktorer för beräkning av den aktiva diametern 

kan utfallet av detta simuleras. 

  

 Optimera timmerklassgränser och i timmerklasserna ingående postningar med 

avseende på volymutbyte och värdeutbyte. 

 

 Kombinationer av ovanstående. 

Av ovanstående är underförstått att det är mycket väsentligt att det timmer man väljer 

ut för att använda i systemet måste vara så representativt som möjligt för att man skall 

få bra simuleringar. Det är naturligtvis också väsentligt att sågsimuleringsprogramvaran 

fungerar bra och speglar det produktutfall som fås i verkligheten med olika postningar. 

Den mängd timmerdata och sågsimuleringsdata som behövs för att kunna köra 

TimberNav kommer att variera beroende på bl.a. hur tät indelning man har i sina 

fördelningsmallar. Vill man ha många diameter- och timmerklasser så behöver man mer 

data än om man har en glesare indelning beroende på att man får färre stockar i varje 

intervall om det finns många intervall. Detta i sin tur kan medföra att i vissa intervall där 

det finns ganska få stockar blir skalfaktorerna väldigt stora då man skalar upp de verkliga 
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stockarna mot den önskade fördelningen. Det är då risk att dessa få stockar får en stor 

inverkan på resultatet och om dessa få stockar inte är tillräckligt representativa finns det 

risk för felaktigheter i utfallet. I de tester av systemet som gjorts har vi arbetat med ca 

1800 stockar vilket resulterat i att omkring 100 000 produktrader har behövt läsas in. 

Detta beroende på att sågsimuleringen behöver leverera resultat från ett antal olika 

postningar för var stock. Då varje postning ofta ger upphov till 4 eller fler produkter som 

faller ut så blir sågsimuleringsdata snabbt ganska stort. Det är väldigt svårt att ge 

rekommendationer om hur mycket timmer och hur många postningar de måste köras 

igenom med för att ett tillräckligt bra statistiskt underlag skall fås som kan importeras in 

i TimberNav, men gissningsvis bör det kanske ligga kring 2000 till 3000 stockar med 

tillhörande sågsimuleringsdata om man inte väljer en alltför fin fördelning. För att 

optimeringen ska fungera tillfredsställande är det också av stor vikt att varje stock är 

simulerad med alla postningar som är någorlunda vettiga för den stocken. 

När TimberNav beordras att beräkna sker följande: 

 TimberNav kontrollerar att det inte finns några diameterintervall som överlappar 

varandra inom samma prioritet och att hela diameterintervallet 0-800 mm är 

täckt av timmerklasser med prioritet 0. Det första för att det inte skall vara 

möjligt för stockar att kunna hamna i mer än en timmerklass. Det andra för att 

det inte skall vara möjligt för stockar att ha värden som medför att de inte passar 

in i någon timmerklass. Om något av villkoren inte är uppfyllda meddelas 

användaren och beräkningen avbryts. 

 

 TimberNav kontrollerar att alla timmerklasser har inlagda postningar och att för 

varje timmerklass de totala postningsandelarna summeras till 100 %. Om så inte 

är fallet avbryts beräkningen och användaren meddelas om vilken timmerklass 

det är som inte har postningarna rätt inlagda. 

 

 TimberNav klasslägger stockar. Alla stockar i databasen som tillhör den sågverk-

/träslagskombination man loggat in med sorteras en efter en in i 

timmerklasserna. Applikationen börjar med de timmerklasser som har högst 

prioritet och arbetar sig nedåt i prioritetslistan. Först kontrolleras den aktiva 

diametern (se Hantering av Aktiv diameter på sidan 39) på stocken mot 

timmerklassgränserna. Om stockens aktiva diameter ligger inom klassens 

diameterintervall kontrolleras de övriga villkoren. Om alla villkor är uppfyllda 

läggs stocken i klassen annars fortsätter TimberNav i klasslistan tills den hittar en 

klass där stocken passar in. Skulle ändå någon stock lyckas ha värden som 
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medför att den inte kan klassläggas så kommer användaren efter beräkningen 

att meddelas om hur många stockar det rörde sig om. 

 

 Då alla stockar lagts in i timmerklasser beräknas timmerutfallet. För varje längd-

/diameterintervall i den valda och aktiva fördelningen kontrollerar TimberNav 

hur många verkliga stockar som finns i databasen och hur många stockar som 

önskades i fördelningen. Utgående från detta beräknas en skalfaktor på varje 

stock som kommer att medföra att de befintliga stockarnas värden skalas om så 

att timmerutfallet kommer att motsvara det önskade i fördelningen. 

 

 Produktutfallet beräknas. För var timmerklass beräknas produktutfallet för de 

stockar som ligger i klassen. Produkter, volymer, längder osv.  hämtas från 

sågsimuleringsdata och skalas upp med hjälp av stockarnas skalfaktorer (se 

föregående punkt). Alla stockar i klassen "sågas" med alla i klassen ingående 

postningar. Då detta gjorts multipliceras de erhållna resultaten med de 

postningsandelar varje postning i klassen hade. Om någon stock i timmerklassen 

inte var sågad i någon av de postningar som valts i timmerklassen noteras detta 

och redovisas för användaren efter beräkningarna. Om detta inträffar beror det 

på att det saknas sågsimuleringsdata för stocken med den postningen. 

 

 Slutligen räknas alla resultat om så att de kan grupperas och användas i de tre 

vyerna: timmerklassvyn, postningsvyn och produktvyn. 

 

 Resultatet presenteras i de tre vyerna och eventuella felmeddelanden och 

varningar visas för användaren. Observera att då uppskalningen av data ofta är 

stor från de verkliga stockar till de stockantal och volymer som presenteras i 

vyerna så kan detta innebära att summa antal och volym kan skilja något mellan 

de olika vyerna. Detta beror på avrundningsfel och inte på beräkningsfel. 

Skillnaderna är mycket små och påverkar inte det totala resultatet av 

beräkningarna men kan uppfattas som ett skönhetsfel då man betraktar de olika 

vyerna och noterar att det finns små skillnader.  
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Timmerklassvyn 

 

 

Figur 13. Timmerklassvyn efter beräkning 

Timmerklassvyn är den första vyn som kommer upp då TimberNav startats och man 

loggat in. I det skedet har ännu ingen beräkning gjorts så de enda kolumnerna som finns 

med är Timmerklass, Min- och Maxdiameter och Prioritet. Dessutom kan det 

förekomma att några extra parameterkolumner kommer upp om man valt att man vill 

ha dessa med i inställningarna, se Inställningar på sid 38 (punkt 3). Det finns heller inga 

undernivåer (postningar och produkter) ännu. 

Generellt för alla vyer gäller att de gröna fälten är namnfält, de vita är sådana fält som 

är editerbara direkt i griden och de gula är sådana som endast går att läsa och som i de 

flesta fall är beräknade. i Figur 13 ovan har en beräkning gjorts varför undernivåerna 

Postning och Produkt samt ett antal beräknade kolumner kommit fram. Nivåerna 

Timmerklass, Postning och Produkt visas alltid med de karaktäristiska ikonerna som ses i 

Figur 13: En timmerstock för timmerklass, en postningsbild för Postning och en 

brädstapel för produkt. 

Förklaring av de olika delarna i Figur 13: 
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1. De fyra statusfälten som berättar: 

– Vilket sågverk och vilket träslag som användaren loggat in på SQL-servern med. 

– Vilken aktiv diameter som är vald. Om man vill lägga till nya 

diameterfunktioner som går att sätta som aktiva eller om man vill editera 

befintliga så kan man komma in i editorn för detta genom att antingen klicka på 

knappen direkt till höger om fältet eller genom menyalternativet <Verktyg>  

<Aktiv diameter>. Mer om detta under "Hantering av Aktiv diameter" på sidan 

39. 

– Vilken timmerfördelning man arbetar med som aktiv. För att välja vilken 

timmerfördelning man vill arbeta med klickar man på knappen till höger om 

fältet eller går in under menyalternativet <Visa>  <Visa Timmerfördelning>. 

Mer om detta under "Hantera fördelningar" på sidan 47. 

 

2. Knappar för start av beräkning och start av optimeringen. 

Då alla inställningar som behöver göras gjorts så är det här man startar 

beräkningen av utfallet av dessa. Då man gjort en beräkning kan man även 

fortsätta med att optimera resultatet. 

 

3. Knappar för att välja vilken vy man vill titta på, Timmervyn, Postningsvyn eller 

Produktvyn. 

 

4. Flikval för timmervyn, Tabell eller Grafisk vy. Tabellvyn är den som visas i Figur 

13 och den grafiska vyn framgår av Figur 15.  

 

5. Timmerklasskolumnerna. Vilka kolumner som finns och vad de står för finns 

redovisat i Tabell 1 på sidan 27. Notera att man har möjlighet att direkt i tabellen 

editera min- och maxdiameter samt prioritet. Efter de inställbara fälten 

redovisas eventuella tillvalda parameterkolumner, se mer i "Inställningar" punkt 

3 på sidan 38. Efter detta redovisas de beräknade fälten. Längst ned i 

Timmerklassvyn (syns ej i figuren) summeras timmervolym och stockantal. Även 

det totala volymutbytet för alla stockar och produkter räknas ut. 

 

6. Postningskolumnerna. Vilka kolumner som finns och vad de står för finns 

redovisat i Tabell 2 på sidan 28. Notera att postningskombinationer redovisas 

med en mörkgrön färg, se punkt 8 nedan.  
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7. Produktkolumnerna. Vilka kolumner som finns och vad de står för finns redovisat 

i Tabell 3 på sidan 28. För varje postning summeras produktvolym, produktantal 

samt totalt produktvärde. Värdet kan baseras på antingen sågsimuleringsvärdet 

eller på produktvolym × kubikmeterpris på produkten. Vilket värde som används 

ställs in i inställningarna, se "Inställningar" på sidan 38. 

 

8. Postningskombination. Postningskombinationer redovisas med en mörkare grön 

färg än de andra postningarna. Postningskombinationer skapas i Postningsvyn. 

Mer om detta under "Lägga till nya Postningskombinationer" på sidan 46. 

 

9. Knapp för att lägga till nya timmerklasser. Se "Lägga till och editera 

timmerklasser" på sidan 41. (För att editera timmerklasser från Timmerklassvyn 

högerklickar man på dem och väljer <Edit>. 

Efter att en beräkning gjorts finns det även en möjlighet att titta på utbyteskurvan 

för de enskilda stockarna i en postning i en timmerklass. Då beräkningen gjorts 

högerklickar man på den postning man vill se utbyteskurvan för. Efter en kort 

fördröjning kommer utbyteskurvan upp. Av denna framgår volymutbytet för alla 

stockar i timmerklassen som postats i denna postning, se Figur 14. 

 

 

Figur 14. Utbyteskurva för postning i sågklass. 
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Figur 15. Timmerklassvyn, grafiskt 

 

Den grafiska Timmerklassvyn redovisar timmerklasserna i grafiskt format. På den lodräta 

axeln finns prioriteten och varje prioritet har en egen färg. Diametern representeras av 

den horisontella axeln. 

Då musen förs över de olika timmerklasserna i grafen visas timmerklassens namn och 

diameterintervall längst ner i statusfältet.  

Fakta om grafen: 

 Det diameterintervall som skall visas i grafen som default går att ställa in i 

inställningarna, se "Inställningar" punkt 2 på sid 38.  

 Man kan förstora delar av grafen genom att hålla vänster musknapp nere och 

ringa in det område man vill förstora.  

 För att gå tillbaka håller man vänster musknapp nere och för musen snett uppåt 

vänster.  

 För att skjuta grafen åt olika håll så håller man ner höger musknapp och drar den 

åt det håll man vill. 
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Förklaring till Figur 15: 

1. Timmerklasser med prioritet 1, dvs. timmerklasser med en högre prioritet än 0. 

Detta innebär vid timmerklassläggningen att TimberNav alltid börjar med att 

försöka lägga stockarna i någon av dessa klasser. Om ingen klass finns där alla 

villkor uppfylls och detta alltså inte går fortsätter TimberNav ner till prioritet 0 

och försöker lägga in stocken i någon av dessa klasser istället. Om det funnits 

klasser med prioritet 2 eller 3 eller högre så hade applikationen börjat uppifrån 

och försökt lägga in stockarna. Observera att TimberNav inte accepterar några 

överlappningar på diametrar i samma prioritet. 

 

2. Timmerklasserna i prioritet 0. I denna prioritetsklass måste alla diametrar från 0 

till 800 mm finnas med. Om så inte är fallet kommer TimberNav inte att beräkna 

utfallet förrän detta åtgärdats. 

 

3. Två knappar, den ena för at kunna skriva ut timmerklassgrafen och den andra för 

att kunna ställa in grafen efter egna önskemål. 

 

Namn Datatyp Förklaring 

Timmerklass Alfanumeriskt Unikt namn på timmerklassen. 

Mindiameter Heltal 
Minsta tillåtna aktiva diameter på stockar i 
klassen. 

Maxdiameter Heltal 
Största tillåtna aktiva diameter på stockar i 
klassen. 

Prioritet Heltal Timmerklassens prioritet. 

Parameterfält  0...n Heltal Extra redovisade parameterfält. 

Timmervolym Flyttal 
Timmervolym i m3 baserat på den 
stockvolym som lästes in med timmerdata. 

Stockantal Heltal 
Det antal stockar som blev sorterade till 
klassen. 

Medellängd Heltal Stockarnas medellängd i cm. 

Volymandel % 
Den volymandel av alla stockars volym som 
hamnade i klassen. 

Styckandel % 
Den styckandel av alla stockar som hamnad  
i klassen. 

Volymutbyte % 
Timmerklassens volymutbyte = 
Produkternas volym / timmervolym. 

Tabell 1. Timmerkolumner i Timmerklassvyn 
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Namn Datatyp Förklaring 

Postningskombination Alfanumerisk 
Postningen eller postningskombinationens 
namn. 

Timmervolym Flyttal 
Timmervolym i m3 baserat på den 
stockvolym som lästes in med timmerdata. 

Stockantal Heltal Antal stockar som sågats i postningen. 

Medellängd Heltal Stockarnas medellängd i cm. 

Volymandel % 
Volymandelen stockar av alla stockar i 
timmerklassen som sågats med denna 
postning. 

Styckandel % 
Styckandelen stockar av alla stockar i 
timmerklassen som sågats med denna 
postning. 

Volymutbyte % Postningens volymutbyte. 
Tabell 2. Postningskolumner i Timmerklassvyn 

 

 

 

Namn Datatyp Förklaring 

Produktnamn Alfanumeriskt 
Produktens namn från 
sågsimuleringsdata. 

Produktvolym Flyttal 
Produktvolym i m3 från 
sågsimuleringsdata. 

Bitantal Heltal Antal bitar av produkten. 

Volymandel % 
Volymandelen av denna 
produkt relativt alla andra 
produkter i postningen. 

Styckandel % 
Styckandelen av denna 
produkt relativt alla andra 
produkter i postningen. 

Medellängd Heltal Bitarnas medellängd i mm 

Värde Heltal 
Produkternas värde. Valbart 
mellan sågsimuleringsvärde 
eller kubikmeterpris × volym . 

Volymutbyte % 
Definierat till Postningens 
volymutbyte × Volymandelen. 

Tabell 3. Produktkolumner i Timmerklassvyn 
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Postningsvyn 

 

 

Figur 16. Postningsvyn efter beräkning 

Postningsvyn sorterar data utgående från de postningar som används. Vid starta av 

applikationen är det bara postningarnas och eventuella postningskombinationers namn 

som syns i denna vy.  

Förklaring till Figur 16: 

1. Postningsnivån. Då applikationen just startats eller då någon ändring gjorts som 

kan påverka resultatet är det endast postningarnas och 

postningskombinationernas namn som syns. Övriga beräknade kolumner och 

nivåer kommer fram efter beräkning. De beräknade kolumnerna redovisas i 

Tabell 4 på sidan 31. 
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2. Produktnivån. Kolumnerna redovisas i Tabell 5 på sidan 31. 

 

3. Timmerklassnivån. Kolumnerna redovisas i Tabell 6 på sidan 32. 

 

4. Exempel på postningskombination. Notera den något mörkare gröna färgen. 

Man behöver inte genomföra någon beräkning för att titta på utbyteskurvorna, utan 

man kan redan från start se dessa för de olika postningarna genom att högerklicka på en 

av dem och välja <Visa utbyteskurva>. 

Notera att man inte kan visa utbyteskurvor för postningskombinationer då ju dessa 

består av flera postningar.  Utbyteskurvorna kan ge god information om vilka 

diameterintervall som ger det bästa utbytet för olika postningar (Se Figur 17) 

 

Figur 17. Utbyteskurva för alla stockar som går att såga i postningen 

 

I övrigt går det att lägga till, redigera eller ta bort postningskombinationer genom att 

högerklicka på dem och välja det bäst passande alternativet. Postningskombinationer 

kan även läggas till genom at klicka på <Lägg till postning> i vyns underkant. 



TimberNav - Manual den 3 december 2010 

-- Sida 31 -- 

Postningarna i sig härrör från sågsimuleringsdata och kan inte vare sig tas bort, läggas till 

eller ändras. 

 

Namn Datatyp Förklaring 

Postningens namn Alfanumeriskt 
Namn på postningen eller 
postningskombinationen. 

Timmervolym Flyttal 
Timmervolym i m3 baserat på den stockvolym 
som lästes in med timmerdata. 

Stockantal Heltal Antal stockar sågade i denna postning. 

Volymandel % 
Volymandelen av alla stockar som postats i 
denna postning. 

Styckandel % 
Styckandelen av alla stockar som postats i 
denna postning. 

Volymutbyte % Postningens volymutbyte. 
Tabell 4. Postningsvyns postningskolumner 

 

 

Namn Datatyp Förklaring 

Produktens namn Alfanumeriskt Namn på produkten. 

Produktvolym Flyttal 
Volymen av denna produkt i m3 från denna 
postning. 

Bitantal Heltal Antal bitar av produkten från denna postning. 

Volymandel % 
Volymandelen av denna produkt relativt alla 
produkter i postningen. 

Styckandel % 
Styckandelen av denna produkt relativt alla 
produkter i postningen. 

Medellängd Heltal 
Medellängden i mm av produkten från denna 
postning. 

Värde Heltal 
Produkternas värde. Valbart mellan 
sågsimuleringsvärde eller kubikmeterpris x 
volym. 

Volymutbyte % 
Definierat till postningens volymutbyte × 
volymandelen. 

Tabell 5. Postningsvyns produktkolumner 
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Namn Datatyp Förklaring 

Timmerklassens 
namn 

Alfanumeriskt 
Namn på timmerklassen. 

Mindiameter Heltal 
Minsta tillåtna aktiva diameter på stockar i 
klassen. 

Maxdiameter Heltal 
Största tillåtna aktiva diameter på stockar i 
klassen. 

Prioritet Heltal Timmerklassens prioritet. 

Produktvolym Flyttal 
Volym av denna produkt  i m3 från postningen 
sågade från denna timmerklass. 

Bitantal Heltal 
Styckantal av denna produkt från postningen 
sågade från denna timmerklass. 

Volymandel % 
Volymandelen av denna produkt som sågats 
från denna timmerklass av alla timmerklasser 
som postningen sågats i.  

Styckandel % 
Styckandelen av denna produkt som sågats från 
denna timmerklass av alla timmerklasser som 
postningen sågats i. 

Tabell 6. Postningsvyns Timmerklasskolumer 
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Produktvyn 

 

 

Figur 18. Produktvyn efter beräkning 

Produktvyn utgår från de produkter som finns i sågsimuleringsdata. I produktvyn kan 

min- och maxvolym samt relativt pris anges direkt i griden (de vita fälten i figuren). Vill 

man använda det relativa priset i måste detta även anges i inställningarna, se 

"Inställningar" punkt 1 på sidan 38. Det som inte syns i bild är att om man lagt villkor på 

min- och maxvolymer så kommer texten att vara röd på de produkter där det finns för 

lite volym (mindre än minvolym) och blå där det finns för mycket volym (större än 

maxgränsen), se Figur 19. 

Förklaring till Figur 18: 

1. Produktnivån i vyn. Vyn utgår från de produkter som finns i systemet. 

Kolumnerna redovisas  i Tabell 7. Produktvyns produktkolumner 

 

2. De editerbara fälten min- och maxvolym samt relativt pris. 
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3. Postningsnivån. Kolumnerna redovisas i Tabell 8. 

 

4. Timmerklassnivån. Kolumnerna redovisas i Tabell 9. 

 

5. Postningskombination. 

 

 

Figur 19. Exempel på produktutfall som varit större respektive mindre än det önskade volymintervallet 

 

 

Namn Datatyp Förklaring 

Produktens namn Alfanumeriskt Namn på produkten. 

Minvolym Heltal Den minsta volym man vill få fram av produkten 

Maxvolym Heltal Den största volym man vill få fram av produkten 

Relativt pris Heltal 
Det kubikmeterpris man vill sätta på produkten. 
Se även "Inställningar" punkt 1 på sidan 38. 

Produktvolym Flyttal Erhållen volym i m3 av produkten 

Bitantal Heltal Erhållet antal bitar av produkten 

Volymandel % 
Volymandelen av denna produkt relativt alla 
produkter. 

Styckandel % 
Styckandelen av denna produkt relativt alla 
produkter. 

Medellängd Heltal Produkternas medellängd 

Värde Heltal 
Produkternas värde. Valbart mellan 
sågsimuleringsvärde eller kubikmeterpris × 
volym. 

Tabell 7. Produktvyns produktkolumner 

 

Namn Datatyp Förklaring 

Postningens namn Alfanumeriskt 
Namn på postningen eller 
postningskombinationen. 

Produktvolym Flyttal 
Volymen av produkten som kommer från denna 
postning i m3. 

Bitantal Heltal 
Antalet bitar av produkten som kommer från 
denna postning 

Volymandel % 
Volymandelen av denna produkt  som postats i 
denna postning av alla postningar den postats i. 
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Styckandel % 
Styckandelen av denna produkt som postats i 
denna postning. 

Medellängd % Medellängden av bitarna från denna postning 
Tabell 8. Produktvyns postningskolumner 

 

Namn Datatyp Förklaring 

Timmerklassens 
namn 

Alfanumeriskt 
Namn på timmerklassen 

Mindiameter Heltal 
Minsta tillåtna aktiva diameter på stockar i 
klassen. 

Maxdiameter Heltal 
Största tillåtna aktiva diameter på stockar i 
klassen. 

Prioritet Heltal Timmerklassens prioritet 

Produktvolym Flyttal 
Produktvolym i m3 av denna produkt som sågats 
fram i denna postning från denna timmerklass.  

Bitantal Heltal 
Antal bitar av denna produkt som sågats fram i 
denna postning från denna timmerklass 

Volymandel % 

Volymandelen av denna produkt som sågats 
fram i denna postning och timmerklass relativt 
alla bitar av denna produkt som sågats fram i 
denna postning. 

Styckandel % 

Styckandelen av denna produkt  som sågats 
fram i denna postning och timmerklass relativt 
alla bitar av denna produkt som sågats fram i 
denna postning. 

Medellängd  
Medellängden av alla bitar ifrån denna produkt 
och postning som kommer från denna 
timmerklass 

Volymutbyte % 
Timmerklassens totala volymutbyte med denna 
postning. 

Tabell 9. Produktvyns timmerklasskolumner 
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Export av resultat  

 

 

Figur 20. Resultatexport till Excel 

De tre huvudvyerna: Timmerklassvyn, Postningsvyn och Produktvyn, kan enkelt 

exporteras till Excel. Export kan ske före eller efter att beräkning gjorts. Det är alltid de 

fält som är synliga i vyerna som exporteras, vilket medför att det endast är de icke 

beräknade fälten som exporteras om ingen beräkning gjorts. För att exportera vyerna 

använder man menyalternativet <Export>  <Export till Excel>. Man ges därefter 

tillfälle att välja det namn man vill ha på Excelfilen. Efter att filen sparats startar 

TimberNav Excel och öppnar filen, se Figur 20. Notera att dokumentet innehåller så 

kallade dispositioner, dvs. plus- och minustecknen i vänsterkanten, och dokumentet 

kommer att fungera ungefär som de olika nivåerna i TimberNavs vyer. Det finns även 

möjlighet att skriva ut timmervyns grafiska del. Detta görs genom att man klickar på 

<Skriv ut> till höger i den grafiska vyn. 
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Det går även att exportera data till Excel från TimberNavs optimeringsresultatfönster. Se 

mer om detta i "Exportera och spara resultat" på sidan 54. 
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Kapitel 5 - Att lägga till eller ändra data i applikationen 

Inställningar 

Inställningsmenyn nås från menyn <Verktyg>  <Inställningar>. Då inställningsfönstret 

öppnas visas en informationspanel. På denna sida ges information om: 

 Sågverk 

 Träslag 

 Fördelning 

 Aktiv diameter 

På de övriga flikarna kan följande inställningar göras: 

1. Beräkningar 

På denna flik bestämmer man om TimberNav skall använda de produktvärden 

som eventuellt erhållits från sågsimuleringen eller om man skall basera 

produktvärdena på virkesvolymen och ett kubikmeterpris som anges i 

produktvyn i huvudfönstret.  

 

2. Grafik 

På denna flik anger man mellan vilka diametergränsvärden graferna skall 

redovisa timmerklasserna i grundinställning. Värdet påverkar timmerklassvyns 

grafiska del, optimeringsresultatets timmerklassvys grafiska del och 

optimeringsresultatets differensvys grafiska del. Värdet kan, om så önskas, 

ändras direkt i vyerna till valbara värden. 

 

3. Visade fält 

På denna flik kan man bestämma vilka timmerparametervillkor som skall visas i 

timmerklassvyn. Om man ofta använder någon speciell parameter för att sortera 

ut stockar från eller till några speciella timmerklasser så kan man välja att visa 

den eller dessa kolumner direkt i timmerklassvyn. De är inte editerbara i griden 

utan endast i timmerklasseditorn, se "Lägga till och editera timmerklasser" på 

sidan 41. 

 

4. Diverse 

På denna flik kan man bestämma vilken rubrik man vill ha på timmervolymerna i 

de olika vyerna. Denna rubrik används inte för någon beräkning utan är endast 

till för att informera användarna om vilken timmervolym som importerats. 

Orsaken är att det inte är definierat vilken timmervolym som läses in med 
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timmerdata. Beroende på vilken volym detta är kommer mått som t.ex. 

volymutbyte att förändras, eftersom volymutbyte definieras som produktvolym 

genom timmervolym. 

 

På denna flik kan även en komprimering av SQL databasen göras vid behov. 

Efterhand som man lägger in och tar bort data från databasen kan denna växa 

och bli onödigt stor. Man har då en möjlighet att komprimera den här. 

 

Hantering av Aktiv diameter 

Innan man kan göra en utfallsberäkning i TimberNav måste man bestämma vilken 

diameter man vill använda vid timmerklassläggningen. Då man importerat de data man 

vill arbeta med kommer fältet för aktiv diameter att vara tomt, se Figur 21. 

  

 

Figur 21. Ingen Aktiv diameter vald 

 

För att skapa en ny aktiv diameter väljer man antingen menyalternativet <Verktyg>  

<Aktiv diameter> eller klickar på knappen till höger om fältet som pilen i figuren pekar 

på. Fönstret för aktiv diameter kommer nu upp med endast tomma fält.  
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Figur 22. Välj "Ny aktiv diameter" 

Öppna Namnlistan genom att klicka längst till höger på nedpilen i fältet och välj "Ny 

aktiv diameter. En ruta kommer nu upp i vilken man anger vilket namn man vill att den 

aktiva diametern skall ha. Då man trycker på <OK> kommer alla parameterfält man kan 

lägga faktorer på upp, se Figur 23. 

 

 

Figur 23. Ny aktiv diameter med ställbara parametrar 
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Man kan nu lägga faktorer på de olika parametrarna för att själv skapa den diameter 

man vill att TimberNav skall arbeta med. I exemplet har man valt att döpa den Aktiva 

diametern till "SorteringsDia" och satt faktorn för SortDia till 1.0. Man har dessutom valt 

att göra ett avdrag på diameter baserat på båghöjden genom att sätta en faktor -0.1 på 

denna. Man väljer därefter att spara den aktiva diametern och att använda den genom 

att klicka på respektive knapp i fönstret. Då man gjort detta kommer det nu att stå 

SorteringsDia i huvudfönstret för aktiv diameter. 

Om man nu väljer att gå in under menyn <Visa>  <Visa Stockar> så får man upp ett 

fönster där man ser hur den aktiva diametern beräknats, se Figur 24. Jämför den aktiva 

diametern med faktorerna ovan. 

 

Figur 24. Aktiv diameter beräknad med faktorer 

Man kan skapa hur många valbara aktiva diametrar man vill i TimberNav. Då man vill 

byta vilken som skall användas går man in i Aktiv diameterfönstret och klickar upp den 

man vill använda i listan. När man fått upp den i fönstret så att man ser de olika 

faktorerna, klickar man på <Använd> så blir den vald och kommer att visas i 

huvudfönstrets fält för aktiv diameter. Man kan sedan alltid gå in under menyn <Visa> 

 <Visa Stockar> och kontrollera de faktorer man lagt in så att de blir som man tänkt 

sig. 

 

Lägga till och editera timmerklasser 

Normalt importeras timmerklasserna från en tabb-separerad fil eller en Excel-fil men 

man kan i applikationen både lägga till timmerklasser, ta bort timmerklasser och ändra 

olika villkor i dem. För att det skall gå att lägga in timmerklasser i systemet krävs det att 

man importerat både timmer- och sågsimuleringsdata innan man gör det då man för att 

skapa timmerklasser behöver veta vilka parametrar man kan lägga villkor på och vilka 

postningar som förekommer i sågsimuleringsdata. 
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Lägga till en ny timmerklass 

Om man vill lägga till en ny timmerklass så öppnar man timmerklassvyn och klickar på 

<Lägg till Timmerklass> längst ned till vänster i vyn, se Figur 25. 

 

 

Figur 25. Lägga till ny timmerklass 

 

Man får då upp ett litet fönster där man anger vad man vill att den nya timmerklassen 

skall heta, se Figur 26. 

 

Figur 26. Namnge ny timmerklass 

 

När man gjort detta kommer huvudfönstret för editering av timmerklasser upp. Ett antal 

värden och är inlagda som default. I vissa fall kan applikationen även ha lagt in 

postningar i den nya klassen. I Figur 27 nedan ses ett exempel på hur det kan se ut då 

fönstret öppnas. Editera de värden som skall ändras och tryck <OK>. Observera att om 

man hade gjort en beräkning innan man lade till timmerklassen så kommer alla 

beräkningsresultat att tas bort från vyerna eftersom den nya timmerklassen kommer att 

påverka dessa. Om alla övriga krav för en beräkning är uppfyllda så behöver man bara 

göra en beräkning igen då man är klar med inläggningen av timmerklasser för att se 

resultatet av det man gjort. 
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Figur 27. Fönster för editering av timmerklass 

Figurförklaring: 

1. Min- och maxdiameter för timmerklassen. Anger intervallet som den aktiva 

diameter för en stock skall ligga mellan för att stocken skall kunna sorteras till 

denna klass. Anges i hela millimeter. Klassernas diameterintervall får inte 

överlappa varandra inom samma prioritet. För prioritet 0 skall alla diametrar 

mellan 0 och 800 mm vara täckta av timmerklasser för att förhindra att stockar 

slinker igenom. 

 

2. Timmerklassens prioritet. Anger i vilken timmerklassordning TimberNav kommer 

försöka hitta en klass att lägga stockarna i. TimberNav kommer att börja med att 

lägga var stock i den högsta förekommande prioriteten. Om det inte finns någon 

klass med denna prioritet där stocken uppfyller alla villkor som krävs, så 

fortsätter TimberNav med att se om det finns någon timmerklass bland dem 

med nästa lägre prioritet där stocken passar osv. Notera som nämnts i 

föregående punkt att det måste finnas timmerklasser som täcker hela intervallet 
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0 - 800 mm med prioritet 0. 

 

3. Postningslista med postningsandelar. Alla timmerklasser måste ha postningar 

inlagda för att man skall kunna beräkna produktutfall. Om någon timmerklass 

inte har totalt postningar med en total andelssumma 100 % kommer det ett 

felmeddelande om detta när man försöker beräkna. Lägg till postningar genom 

att klicka på knappen <Lägg till Postning>, välj en postning genom att klicka på 

nedpilen i postningsnamnfältet. När de postningar som timmerklassen skall 

postas till har valts så ska man se till att stockandelarna summeras till 100 %. När 

summan blir 100 % så grönfärgas summafältet (5). Se även Figur 28. 

 

4. Postningslistans summafält för stockandelarna. Timmerklassen går inte att spara 

om inte summan här är 100 %. 

 

5. Genom att trycka på denna knapp lägger man till postningar till timmerklassen. 

 

6. Här anger man alla andra timmerklassens villkor som längdintervall osv. Alla 

parametrar man valde att importera med timmerdata finns med här. Om man 

vill ändra timmerklassvillkoren så är det här man gör det. Observera att man inte 

bör lägga extra villkor på timmerklasser med prioritet 0 då detta kan medföra att 

stockar inte hittar in i någon klass. 

 

 

Figur 28. Ifylld postningslista i timmerklassens editeringsfönster 
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Editera en befintlig timmerklass 

Om man vill ändra postningsandelar eller andra villkor i en timmerklass kan detta göras 

antingen från timmerklassvyns grid eller från timmerklassvyns grafiska del. Man öppnar 

editeringsfönstret från genom att högerklicka på den timmerklass man vill ändra och 

därefter välja <Edit>, se Figur 29. 

 

 

Figur 29. Högerklicka i griden för att editera eller radera timmerklass 

 

Om man har den grafiska delen av timmerklassvyn öppnad så öppnar man 

timmerklassen för editering genom att högerklicka på klassen i grafen. 

Editeringsfönstret som öppnas är identiskt med det som öppnas då man lägger till nya 

timmerklasser och förklaras i avsnittet "Lägga till en ny timmerklass" ovan. Observera 

att även vid ändring av timmerklasserna behövs en omberäkning för att 

beräkningsresultatet skall överensstämma med timmerklasserna. Av denna anledning 

tas alla beräkningsresultat bort efter att någon timmerklass ändrats. Vill man ta fram 

dem igen så klickar man på beräkna i huvudfönstret. 

 

Radera en befintlig timmerklass 

Om man vill radera en befintlig timmerklass så högerklickar man på den i 

timmerklassvyns grid och väljer <Ta bort>, se Figur 29. Efter en kontrollfråga tas 

timmerklassen och eventuella beräkningsresultat bort.  
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Lägga till nya Postningskombinationer 

TimberNav kan hantera så kallade postningskombinationer. Postningskombinationer är 

ett sätt att efterlikna det sätt på vilka ompostningsbara sågar arbetar på. En 

postningskombination består av flera olika i sågsimuleringsdata förekommande 

postningar som tillsammans får utgöra en postningskombination. Dessa 

postningskombinationer kan sen läggas in i timmerklassernas postningslistor som vilken 

annan postning som helst. När utfallsberäkningen görs kommer TimberNav att välja att 

posta varje stock som skall postas med en postningskombination med den postning i 

kombinationen som ger bästa totala produktvärde. 

För att skapa en postningskombination så öppnar man postningsvyn och klickar på 

<Lägg till Postning> längst ned till vänster i vyn. 

 

Figur 30. Lägg till postningskombination 

 

 

Figur 31. Fönster: Ny postningskombination 
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Ett fönster öppnas nu som ser ut som det första fönstret i Figur 31. Ge kombinationen 

ett namn och välj vilka postningar som skall ingå genom att i tur och ordning välja dem i 

listrutan och klicka på <Add>. Om du gör fel så markera postningen igen och klicka på 

<Delete>. 

 

Editering av produktvillkor 

De produktvillkor som kan ändras är min- och maxvolym samt produktens relativa 

kubikmeterpris. Det sistnämnda värdet används endast om man i inställningarna gått in 

och valt att applikationen skall arbeta med volymbaserat pris istället för värde från 

sågsimuleringen. Mer om hu man redigerar produktvillkoren under "Produktvyn" på 

sidan 33. 

 

Hantera fördelningar 

Fördelningar läses in från antingen en Excel-fil eller från en tabb-separerad fil, se 

"Import av Timmerfördelningar" på sidan 17. Man kan importera in ett valfritt antal 

fördelningar i databasen. 

 I timmerfördelningsfönstret kan man inte ändra några värden utan det enda man kan 

göra härifrån är att byta timmerfördelning och att kontrollera att den valda 

timmerfördelningen har rimliga intervall och värden. 

För att öppna fönstret och välja ut en fördelning att sätta aktiv väljer man antingen 

menyalternativet <Visa>  <Visa Timmerfördelningar> eller så klickar man på den lilla 

knappen till höger om Timmerfördelningsfältet i huvudfönstret. Om det redan finns en 

aktiv fördelning vald kommer denna nu upp med "Antal"-fliken vald. Annars är griden 

och namnet tomt. 

 

Det finns tre flikar: 

 Den första är den som kommer upp då fönstret öppnas och speglar intervallerna 

och det önskade antalet stockar i varje intervall. 

 

 Den andra fliken visar samma intervallfördelning men visar andelen stockar i 

varje intervall. 
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 Den tredje fliken har fortfarande samma intervallfördelning men visar det 

verkliga antalet stockar som finns i databasen i var intervall. 

Den sista fliken är tänkt för att kunna kontrollera att man har importerat tillräckligt med 

timmer för att det skall finnas ett rimligt statistisk underlag för att kunna arbeta med 

den aktuella timmerfördelningen, se Figur 32 och Figur 33 nedan. 

 

Figur 32. Timmerfördelning, Antal per intervall 

Om man vill byta timmerfördelning (förutsätter att man importerat in mer än en) så 

väljer man fördelning i listrutan längst upp till vänster i Figur 32 och klickar därefter på 

<Använd>. 

Om man av någon anledning skulle vilja ta bort en fördelning så väljer man ut den i 

listrutan till vänster så att den laddas i fönstret. Därefter väljer man <Radera 

fördelningen>. 
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Figur 33. Timmerfördelning, Verkligt antal per intervall 

 

 

Ta bort data för sågverk/träslag 

 

Om man av någon anledning skulle vilja tömma alla data för den aktuella sågverk-

/träslagskombinationen så kan man göra detta.  Orsaken till att man kan vilja göra det är 

till exempel att man vill använda andra timmerparametrar än dem man valde första 

gången man importerade timmerdata eller om man på något vis fått in felaktiga timmer- 

eller sågsimuleringsdata i databasen. Efter att man tömt den aktuella sågverk-

/träslagskombinationen så måste man börja om från början med att importera in 

timmerdata, sågsimuleringsdata osv. enligt till exempel "Arbetsflöde" på sidan 1. 

När man bestämt sig för att tömma alla data så går man in under menyalternativet 

<Verktyg>  <Reset database>. Man måste också svara ja på en kontrollfråga innan 

data tas bort. 

Efter att data tagits bort är det klokt att stänga ner applikationen och starta om den på 

nytt för att vara säker på att alla inställningar tagits bort. 
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Kapitel 6 - Optimera timmerklasser 

Optimeringsinställningar 

För att starta optimeringen klickar man på knappen <Optimera> i övre högra hörnet av 

huvudfönstret. Innan detta görs måste man ha utfört en beräkning. Vid 

knapptryckningen visas en dialogruta i enlighet med Figur 34 där ett antal 

optimeringsinställningar ska väljas.  

 

Figur 34. Dialogfönster vid start av optimering 

Förklaring till fälten i Figur 34: 

1. Kryssruta för optimering av klasser. Om denna är ikryssad kommer optimeringen 

göra en klassgränsoptimering och steglängder kan fyllas i. Annars görs enbart en 

postningsoptimering av de förinställda klasserna och steglängder kan inte ändras 

eftersom de då inte används av programmet. 

2. Steglängder vid optimering av klasser. Mer information om detta under rubriken 

Optimera klassgränser nedan.  

3. Värdeökning till följd av optimering av klassgränser jämfört med värdet innan 

optimering. Uppdateras löpande under klassgränsoptimering. 

4. Avbryt klassgränsoptimering för att erhålla den hittills bästa lösningen av 

timmerklassläggningen. Det dröjer en kort stund innan optimeringen har 

avslutats och resultatet lästs in. Postningsoptimering kan inte avbrytas i förtid. 

5. Starta optimeringen. 

6. Återgå till huvudfönstret. 

7. Statuslist som visar en animation medan optimering körs. Tiden för en 

optimering kan inte på förhand uppskattas. 
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Postningsoptimering 

När enbart en postningsoptimering görs hålls klassgränserna statiska och programmet 

väljer postningar samt postningsandelar i varje klass som dels maximerar värdet på alla 

producerade produkter och dels uppfyller alla min- och maxkrav på produktvolymer. 

Programmet har möjlighet att för varje klass välja bland samtliga postningar som finns i 

databasen och därför finns ingen anledning att spendera tid på att manuellt lägga in alla 

tänkbara postningar i respektive klass. Se enbart till att postningsandelarna i varje klass 

summeras till 100 % så att man kan genomföra en beräkning innan optimering. Vilka 

postningar som är optimala för varje klass väljer optimeringen helt själv. Om det finns 

minst ett val av postningar och postningsandelar för varje klass som uppfyller kraven på 

produktvolymer kommer programmet att hitta en lösning. Om det däremot inte finns 

någon lösning kommer programmet att meddela detta och inga postningar väljs. Det 

kan bero på ett antal saker att ingen lösning hittas, men den mest troliga är att 

produkternas volymkrav är för hårt ställda. Prova att justera dessa för att sedan 

optimera igen. En annan tänkbar orsak till att ingen lösning hittas kan vara att indata 

inte är tillräckligt bra. Exempelvis måste det finnas simuleringsdata för tillräckligt många 

postningar för varje stock. Postningsoptimering kan till skillnad från optimering av 

klassgränser inte avbrytas i förtid. 

Postningsoptimeringen kan hantera ompostningsbara sågar med hjälp av 

postningskombinationer som beskrivs på sidan 46. Optimeringen kommer att använda 

alla de postningskombinationer som återfinns i postningsvyn (se sidan Fel! Bokmärket 

är inte definierat.) och i likhet med de vanliga postningarna behöver man inte manuellt 

lägga in postningskombinationerna i klasserna. Emellertid finns en begränsning som kan 

påverka optimeringens förmåga att hitta lösningar som uppfyller kraven på 

produktvolymer. När programmet beräknar utfallet av att såga en del av en klass med 

en postningskombination väljs för varje stock alltid den bästa postningen av dem som 

ingår i postningskombinationen. På så sätt är de produktvolymer som faller ut från detta 

på sätt och vis fixa. Optimeringen kan därför inte ändra hur stor del av 

postningskombinationen som sågas med de ingående postningarna i syfte att öka 

volymen av en viss produkt. I de fall där man sätter hårda krav på vissa produktvolymer 

kommer optimeringen troligen att öka andelen av timret som ska sågas med 

postningskombinationen istället för att ändra hur stor del av postningskombinationen 

som ska sågas med de ingående postningarna. I extrema fall där man satt riktigt hårda 

krav på produktvolymer kan det inträffa att optimeringen inte hittar en lösning på grund 

av detta. Totalt sett påverkar denna begränsning optimeringsresultatet troligen mycket 

lite.   
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Optimera klassgränser 

Vid optimering av klassgränser kommer optimeringen att hålla klassernas specialvillkor 

fixerade medan diametergränserna varieras. För att kunna förstå inställningen för 

steglängder (se Figur 34) måste man ha en grundläggande förståelse för hur 

optimeringen går till väga för att finna bättre klassgränser. I optimeringen görs först en 

postningsoptimering för de förinställda klassgränserna och optimalt värde sparas. Nu 

väljs steglängd 1 (se Figur 34) som exempelvis kan vara 5 mm och programmet ändrar 

en slumpmässig klassgräns plus minus denna steglängd. En ny postningsoptimering 

utförs och om det nya optimala totalvärdet på produkterna är bättre än innan 

förändringen av klassgränsen så godtas förändringen. Annars sätts klassgränsen tillbaka 

till föregående värde. Denna procedur upprepas till dessa att ingen förändring av 

klassgräns ger ett bättre totalvärde på produkterna. När man kommit så långt ändras 

steglängden till nästa i listan (steglängd 2 i Figur 34) och på samma sätt som tidigare 

försöker programmet hitta bättre lösningar. När ingen bättre uppsättning klassgränser 

kan hittas väljs slutligen steglängd 3 som aktuell steglängd och när denna är klar är 

också optimeringen klar. Exempelvis kan steglängd 2 och 3 väljas till 3 mm respektive 1 

mm. Tanken med att ha flera olika steglängder är att inledningsvis kunna göra en grov 

optimering där klassgränserna har möjlighet att förändras mycket för att sedan förfina 

den. På så sätt kan optimeringen hitta uppsättningar klasser som ligger långt ifrån de 

förinställda. Exakt vilka steglängder som är bäst att använda för ett specifikt sågverk är 

svårt att avgöra, men rekommendationen är att välja steglängd 1 relativt stor samt låta 

steglängd 2 och 3 vara mindre. Experimentera gärna för att hitta passande steglängder. 

Om en steglängd väljs till 0 mm kommer den inte att användas. 

Optimeringen kan avbrytas när som helst genom att klicka på knappen <Avbryt 

Optimering> i Figur 34. När knappen trycks in visas de då bästa funna resultaten av 

optimeringen efter en kort stund. Oftast sker den största förbättringen i början av 

optimeringsförloppet och eftersom värdeökningen visas löpande kan man välja att 

avbryta optimeringen när man ser att värdeökningen går långsamt. På så sätt kan man 

få en hyfsad optimering på kort tid. För att få bäst optimering bör man dock låta 

optimeringen pågå till dess den avslutas av sig själv. 

Vidare finns ett antal saker att tänka på när man ska optimera klassgränser. Det måste 

finnas en uppsättning postningar och postningsandelar för de förinställda klasserna som 

uppfyller produktkraven. I annat fall kommer programmet inte att hitta en lösning. Om 

detta sker kan problemet avhjälpas genom att minska på min- och maxkrav på 

produktvolymer. För att kunna optimera klassgränserna måste alltså användaren mata 

in en klassfördelning som fungerar någorlunda bra med de önskade produkterna.  
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Programmet tillåter att postningsandelarna för varje klass summeras till mindre än 

100 %. Det enda tillfället när detta sker är om användaren har angett väldigt hårda 

maxkrav på de olika produktvolymerna. Detta är naturligtvis inte eftersträvansvärt och 

om det sker visas en varningsruta där användaren uppmanas att se över ställda 

maxvolymer.  

Optimeringen kan förespråka klasser som är mycket smala och för att göra användaren 

uppmärksam på detta ges information om det förekommer klasser som är mindre än 5 

mm breda. Slutligen ges information efter optimering om vilka stockar som inte sågats i 

de postningar som optimeringen förespråkar. Om detta sker bör sågsimuleringsdata 

kompletteras med de namngivna postningarna. 

Resultat 

Optimeringsresultatet visualiseras på ett närmast identiskt sätt som beskrivs i kapitel 5 

med ett par skillnader. Det finns en så kallad differensvy där klassgränser och postningar 

från före och efter optimeringen kan jämföras. Differensvyn finns i tabellform samt i 

grafisk vy vilken visas i Figur 35.  I den grafiska vyn finns två dataserier som motsvarar 

klassgränserna före och efter optimeringen. Detta gör det enkelt att se vilka 

förändringar optimeringen har gjort. Det går att ställa in axlar och skala med ”Edit”-

knappen och de olika serierna kan aktiveras och avaktiveras genom kryssrutorna som 

återfinns under diagrammet.  

Resultatfönstret visar även värdeökning till följd av optimeringen samt volymutbyte före 

och efter optimeringen. Dessa siffror finns längst upp till vänster i resultatfönstret. 

 

Figur 35. Den grafiska differensvyn för optimeringsresultatet 

Förklaring till fälten i Figur 35: 
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1. Värdeökning jämfört med innan optimering samt volymutbyte före och efter 

optimering. 

2. Flikar för att gå mellan differensvyn i tabellform och grafisk form. 

3. Exportera vyerna till Excel. 

4. Spara timmerklassläggning i aktuell version och skriv över den gamla 

timmerklassläggningen. Ett meddelande kommer upp som frågar om man vill 

spara undan den gamla timmerklassläggningen i en ny version innan den skrivs 

över. 

5. Editera diagrammet. Exempelvis skala, axlarnas min- och maxvärde samt bredd 

på serierna. 

6. Kryssrutor för att visa/dölja serierna. 

Exportera och spara resultat 

Optimeringsresultatet kan exporteras till en Excel-fil genom att använda ”Excelexport”-

knappen i det övre högra hörnet. Samtliga vyer, men inte den grafiska vyn, sparas undan 

i olika flikar i Excel-filen. 

Genom att trycka på knappen <Spara> i övre högra hörnet sparas samtliga klasser och 

postningar i nuvarande version. På så sätt skrivs den tidigare timmerklassläggningen 

över med optimeringsresultatet. Innan detta görs får användaren välja att spara den 

gamla timmerklassläggningen i en ny version, se "Kapitel 7 - Versionshantering" på sidan 

55. 
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Kapitel 7 - Versionshantering 
 

 

Figur 36. Versionshanteringsfönster 

 

TimberNav har en inbyggd versionshantering som sparar eller lägger tillbaka 

dataversioner man arbetar med. Syftet är att man skall kunna gå tillbaka till en tidigare 

version om man provar och gör ändringar för att se vilka konsekvenser ändringarna 

medför. Framförallt i samband med optimeringsdelen av TimberNav är 

versionshanteringen intressant. Versionshanteraren sparar alltid den version som finns i 

huvudfönstret. Versionhanteringen startas antingen genom menyvalet <Verktyg>  

<Versionshantering> i huvudfönstret eller i samband med att man vill spara 

inställningarna efter en optimering (se nedan). 

Förklaring till Figur 36: 

1. Ny version 

När man klickar på denna knapp får man upp en namnruta där man får ange ett 

namn på den nya versionen och klicka <OK>. En ny version skapas nu och det nya 

namnet kommer upp i listrutan till vänster. Efter detta kan man valfritt lägga till 

en beskrivning av den nya versionen och spara denna. Se punkt 4 nedan. 

 

2. Med denna återkallar man en gammal version som då blir den aktuella. 

Observera att om man har gjort några ändringar i systemet så kommer dessa att 
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försvinna i samband med att den sparade versionen återkallas. 

 

3. Med denna knapp tar man bort redan sparade versioner. Då en sparad version 

tar mycket utrymme i databasen är det klokt att att bort versioner som inte 

kommer att användas. 

 

4. Med denna knapp sparar man beskrivningen till de olika versionerna. För att 

ändra en beskrivning så klickar man på den version vars beskrivning man vill 

ändra. Den befintliga beskrivningen kommer då upp i rutan till höger. Då man 

redigerar denna ruta blir spara knappen tillgänglig. 

 

Ett scenario man kan tänka sig är att man först gör en optimering och får fram ett 

optimerat resultat. Det optimerade resultatet vill man spara, men innan man gör det vill 

man spara den ursprungliga för att eventuellt kunna gå tillbaka till denna vid ett senare 

tillfälle. Då man från optimeringsresultatfönstret klickar på spara får man frågan om 

man vill spara de ursprungliga inställningarna först. Svarar man ja kommer 

versionshanteringsfönstret upp så att man kan spara de ursprungliga inställningarna, 

och först efter detta byts huvudfönstrets inställningar ut mot de nya som räknats fram i 

optimeringsfönstret. Man kan naturligtvis från huvudfönstret gå in igen efter sparandet 

och även spara denna version i versionshanteraren om man så önskar. 

Det som händer i databasen då man väljer att spara en version är att alla data i alla 

huvudtabellerna kopieras till motsvarande versionshanteringstabeller och ges ett 

versionsnummer. Detta innefattar alltså även timmerdata och sågsimuleringsdata, vilket 

innebär att om man går tillbaka till en äldre version efter det att man lagt in nya data så 

kommer dessa att gå förlorade.  
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Kapitel 8 - Genomgång med medföljande exempeldata 
Nedan följer en genomgång steg för steg från att ett sågverk läggs in i databasen till att 

en timmerklassläggning är sparad. I filen ImportDataDemoSåg.xls som medföljer 

applikationen finns det exempeldata som guiden kommer att hänvisa till.  

Excel-filen ligger komprimerad i en zip-fil i ett underbibliotek till det bibliotek där 

applikationen är installerad. Om inga ändringar av installationsbibliotek gjorts under 

installationen utan default-biblioteket används så ligger zip-filen vanligtvis i biblioteket 

C:\Program\SP Trätek\TimberNav\Demodata\ImportDataDemoSåg.xls. Lämpligtvis 

extraherar man filen till något bibliotek man kommer ihåg och där man enkelt har 

tillgång till den. 

Det finns avsiktligen ett par felaktigheter i dessa data, vilka kommer visa sig under 

genomgången nedan. Antag att applikationen och databasen är korrekt installerad. Då 

gör man följande: 

1. Skapa nytt Sågverk 

a. Starta TimberNav. Nu kommer login-fönstret upp (se  Figur 3 sidan 9). 

b. Klicka på <Nytt sågverk> och välj "DemoSåg" som namn. Se till att det nya 

sågverket är valt i komborutan sågverk och endera gran eller furu är valt 

som träslag, klicka därefter på  <Log on>. TimberNav huvudfönster 

kommer fram. 

c. Välj DemoSåg som sågverk och träslaget Fur och klicka <Log on>. 

 

2. Importera stockdata 

a. Klicka på <Import>  <Hämta stockdata> 

b. Klicka på <Öppna fil> i det nya fönstret som har kommit upp. 

c. Välj Importdata.xls som återfinns i katalogen Demodata som finns i den 

katalog där TimberNav är installerad. Exempelvis C:\Program\SP 

Trätek\TimberNav\Demodata\ImportDataDemoSåg.xls. 

d. En dialogruta kommer upp. Välj ”Stockdata A” i listan över Excelblad och 

klicka <OK>. Nu visas innehållet i det valda Excelbladet. 

e. Ändra värdena på rullistorna i enlighet med Figur 37. Klicka på <Spara 

data> och sedan <Stäng>. 

f. Upprepa punkt 2a – 2e med välj istället ”Stockdata B” i punkt 2d. Använd 

”senaste kopplingar” då filen öppnats så slipper kolumnerna kopplas för 

hand. Nu har databasen kompletterats med fler stockar. 
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3. Importera sågsimuleringsdata 

a. Klicka på <Import>  <Hämta sågsimuleringsdata>. 

b. Klicka på <Öppna fil>. 

c. Välj ” ImportDataDemoSåg.xls” på samma sätt som i punkt 2c. 

d. En dialogruta kommer upp. Välj ”Simuleringsresultat A1” i listan över 

Excelblad och klicka <OK>. 

e. Ändra värdena på rullistorna i enlighet med Figur 38. Klicka på <Spara 

data> och sedan <Stäng>. Nu har stockarna från ”Stockdata A” fått 

sågsimuleringsdata. 

f. Upprepa punkt 3a – 3e med välj istället ”Simuleringsresultat A2” i punkt 

16. Använd ”senaste kopplingar” då filen öppnats så slipper kolumnerna 

kopplas för hand. Nu har databasen kompletterats med 

simuleringsresultat från fler postningar. 

g. Upprepa punkt 3a – 3e med välj istället ”Simuleringsresultat B” i punkt 

16. Använd ”senaste kopplingar” då filen öppnats så slipper kolumnerna 

kopplas för hand. Nu finns även sågsimuleringsdata för ”Stockdata B” i 

databasen. 

 

 

 

Figur 37. Import av stockdata 

 

Figur 38. Import av sågsimuleringsdata 
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Figur 39. Import av timmerklasser 

 

4. Import av timmerklasser och postningsandelar samt skapa timmerklass 

a. Klicka på <Import>  <Hämta timmerklasser>  <Från Excel>. 

b. Klicka på <Öppna fil>. 

c. Välj ”ImoprtdataDemoSåg.xls” på samma sätt som i punkt 2c. 

d. En dialogruta kommer upp. Välj ”Timmerklasser” i listan över Excelblad 

och klicka <OK>. 

e. Ändra värdena på rullistorna i enlighet med Figur 39. Import av 

timmerklasser. Klicka på <Spara data> och sedan <Stäng>. Nu bör 

timmerklasserna synas i huvudfönstret. 

f. Klicka på <Import>  <Hämta postningsandelar>. 

g. Öppna samma fil som tidigare men välj Excelbladet ”Postningsandelar”. 

h. En timmerklass är rödmarkerad, vilket innebär att postningsandelarna för 

denna inte summeras till 100 %. I denna genomgång struntar vi i detta för 

tillfället och sparar data (välj ”Ja” vid frågan om vi vill ta bort gamla 

postningar) och stänger fönstret. 

i. Klicka på <Lägg till timmerklass> längst ned i fönstret. 

j. Ange namnet ”Min Specialklass” och klicka <OK>. Ett nytt fönster visas 

nu. 

k. Ändra mindiameter till 198, maxdiameter till 208 samt prioritet till 1. 

Detta finns längst upp i fönstret. Längst ner finns fler 

sorteringsparametrar. Ändra minlängd till 390 och maxlängd till 445. 

l. Notera att det redan finns en default-postning i klassen. Ändra denna 

postning genom att klicka på rullistan vid postningens namn. Välj 

postningen ”34x127” och sätt dess postningsandel till 5 %. Lägg till en 

extra postning genom att klicka på <Lägg till postning> i mitten av 
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fönstret. Sätt postningen till ”34x112” och postningsandelen till 95 %. 

Klicka sedan <OK>. 

 

5. Välj aktiv diameter 

a. klicka på knappen <…> till höger om det gula fält som där aktiv diameter 

ska visas (högt upp i huvudfönstret). Ett nytt fönster kommer fram. 

b. Klicka på rullistan och välj ”Ny aktiv diameter…”. Ange namnet 

”SorteringsDiameter”. 

c. Sätt faktor till 1 i fältet för ”SortDia” (låt de andra vara 0) och avmarkera 

raden genom att klicka på en annan rad. 

d. Klicka <Spara> och sedan <Använd>. Fönstret stängs. 

 

6. Importera timmerfördelningar 

a. Klicka på <Import>  <Hämta timmerfördelning>. 

b. Öppna samma fil som tidigare men välj Excelbladet 

”Timmerfordelning År”. 

c. Skriv ”Fördelning År” som namn, spara data och stäng fönstret. 

d. Upprepa 6a – 6c, men välj Excelbladet ”Timmerfordelning April” istället 

och namnge det ”Fördelning April”. 

e. Tillbaka i huvudfönstret, klicka på knappen <…> till höger om den plats 

där aktuell timmerfördelning visas. Ett nytt fönster kommer fram. 

f. Välj ”Fördelning År” i rullistan uppe till vänster och klicka på <Använd>.  

 

7. Importera produktinställningar 

a. Klicka på <Import>  <Hämta produktinfo>. 

b. Öppna samma fil som tidigare men välj Excelbladet ”Produktinformation” 

c. Klicka på Spara 

d. Gå in på <Verktyg>  <Inställningar>  Fliken <Beräkningar> och ändra 

till volymbaserat pris (produktvolym x produktpris). Återgå sedan till 

huvudfönstret. 

e. Klicka på knappen <Produkt>. 

f. Kontrollera att priser samt min- och maxvolym överensstämmer med 

Figur 40. 
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8. Beräkna 

a. Klicka <Beräkna> längst upp till höger i huvudfönstret. Ett felmeddelande 

visas. Ett diameterintervall saknas på prioritet 0. 

b. Stäng fönstret och gå tillbaka till timmerklassvyn genom att klicka på 

knappen <Timmerklass>.  Ändra Maxdiameter för klassen ”K 2 A” i 

tabellen till 191. Felet är nu avhjälpt. 

c.  Klicka <Beräkna> igen. Ett nytt felmeddelande visas där två klasser listas. 

d. Stäng fönstret, högerklicka på klass ”K 5” och välj <Edit>. 

e. Lägg till postningen ”63x150”, sätt postningsandelen till 100 % och klicka 

<OK>. 

f. Högerklicka på klass ”K 1” och välj <Edit>. Ändra postningsandelen för 

”50x125(1)” till 50 % och klicka <OK>. Felet är nu avhjälpt. 

g. Klicka <Beräkna> en tredje gång. Efter några sekunder visas 

beräkningsresultaten. 

h. Tag ett par minuter och titta på tabellerna för att se vilka resultat som 

visas. Ta speciellt en titt på produktvyn genom att klicka på <Produkt> för 

att se om de tidigare satta min- och maxvolymerna är uppfyllda. Några 

produkter har för liten beräknad volym (rödmarkerade) och en produkt 

har för stor volym (blåmarkerad).  
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Figur 40. Priser samt min- och maxvolymer för ett antal produkter 

 

9. Optimering 

a. Klicka på <Optimera> längst uppe till höger i huvudfönstret. En dialogruta 

visas där optimeringsinställningar ska sättas. 

b. Se till att rutan för ”Optimera klasser” inte är ifylld och klicka på <Start>. 

c. Vänta ett tiotal sekunder till en informationsruta kommer upp som säger 

att ”Optimeringen förespråkar klasser som är mindre än 5 mm breda”. 

Klicka <OK>. 

d. Nu bör ett fönster komma fram som visar optimeringsresultaten. Den är 

mycket lik huvudfönstret. Tag ett par minuter och titta på tabellerna för 

att se vilka resultat som visas. Titta speciellt på värdeökningen samt 

volymutbytet före och efter optimeringen längst upp i fönstret. I 

produktvyn kan man se att samtliga produktvolymer är uppfyllda. 

e. Klicka <Spara> uppe till höger och välj <Ja> i nästkommande dialogruta. 

f. Klicka <Ny version> och ange namnet ”Originaldata”. 
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g. Skriv ”Data innan optimering” i fältet för beskrivning. Klicka sedan 

<Spara>. Stäng fönstret. Nu är huvudfönstret fyllt av optimeringsdata 

istället för originaldata. Originaldata finns sparad som en annan version. 

h. Gå till produktvyn och sätt minvolym av produkt ”22550” till 200 000. 

Detta representerar en stor order av den produkten. Vi vill undersöka om 

det är möjligt att producera den mängden samtidigt som de andra 

produkternas min- och maxvolymer uppfylls. 

i. Klicka <Beräkna> och sedan <Optimera>. Låt rutan för ”Optimera klasser” 

vara tom igen. Klicka <Start>. 

j. Efter ett tiotal sekunder kommer en informationsruta upp som säger att 

ingen lösning finns som uppfyller produktkraven. Det är alltså inte möjligt 

(såvida de sågsimuleringsdata vi har är korrekta och tillräckligt kompletta) 

att producera tillräckliga volymer av produkterna. 

k. Sätt tillbaka minvolym av produkt ”22550” till 0. 

l. Klicka <Beräkna> och sedan <Optimera>. 

m. Kryssa i rutan för ”Optimera klasser” och välj steglängderna till 5, 3 och 1 

i angiven ordning. Klicka ”Start”. 

n. Låt optimeringen antingen köra klart (3+ min beroende på dator) eller 

klicka en gång på <Avbryt Optimeringen> efter en stund (1-2 min). Om 

man valde det sistnämnda, vänta då ett tiotal sekunder innan 

optimeringsresultatet kommer fram. 

o. Klicka på <Differenser> och sedan på fliken <Grafisk vy>. Justera fönstrets 

storlek beroende på skärmupplösning så att grafiken blir tydlig. Nu kan 

man se hur klassgränserna har ändrats. 

p. Klicka på <Excelexport> uppe till höger och välj namn och plats för den 

resulterande Excel-filen. 

q. Stäng ned Excel-arket samt resultatfönstret. Nu finns originaldata sparat 

som en version. Resultat från postningsoptimering finns i huvudfönstret 

och resultat från klassgränsoptimering finns i en Excel-fil. 
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Appendix 

Indataformat Timmerdata 

Applikationen klarar att importera data med 2 olika format, fil med tabb-separerade 

data eller Excel XLS format. I bägge fallen skall den första raden innehålla 

parameternamnen. Detta är speciellt viktigt för de icke obligatoriska extrafält man vill 

ha med då deras parameternamn kommer att användas i databasen. 

Tab-separerad fil 

Fil med Tabb-separerade data. Kolumnernas inbördes ordning inte väsentlig, då detta 

hanteras vid inläsningen i programmet. Det är viktigt att parameternamnen består av 

endast ett ord då det annars finns risk att applikationen inte klarar att dela upp filen i 

kolumner på rätt sätt. I övrigt innehåller filen samma fält som om det vore en Excelfil, se 

nedan. 

Excel-fil 

En Excel-fil med data i kolumner. Den första raden innehåller parametrarnas namn. Inte 

heller här spelar din inbördes ordningen på kolumnerna någon roll då applikationen 

kopplar kolumnerna mot rätt parameter vid inläsningen. 

Kolumnnamn Datatyp Obligatoriskt Kommentarer 

ID Alfanum. X Unikt ID för stocken 

Sorteringsdiameter Num. [mm] X  

Längd Num. [mm] X  

Volym Num. Fub [l] X Valfri stockvolym i liter. Oftast fast 
fysisk volym under bark från mätram. 

Toppdiameter Num. [mm]   

Pilhöjd Num. [mm]   

Avsmalning Num. [mm/m]   

Ovalitet Num. [mm]   

Extrafält 1 Num.  Upp till 20 fritt valda extra fält. 

…. …   

Extrafält 20 Num.   
Tabell 10. Indatakolumner timmerdata 

Utöver de obligatoriska fälten finns Toppdiameter, Pilhöjd, Avsmalning och Ovalitet med 

som fasta icke obligatoriska fält. Extrafält 1 till 20 är fält som kan användas till icke i 

förväg namngivna parametrar. Dessa fält får det parameternamn som stod på första 

raden i den fil som lästes in oavsett om det var en Excel fil eller en tabb-separerad fil.  

Observera att ID kolumnen är alfanumerisk och alla övriga fält är heltal. 
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Indataformat Sågsimuleringsdata 

 

Kolumnnamn Datatyp Obligatoriskt Kommentarer 

ID Alfanum. X Måste överensstämma med ID i 
Timmerdata 

Postning Alfanum. X  

BitNummer Num. X Bit i postningen 

Produktnamn Alfanum. X Namn på Produkten 

Nom. Bredd Num. [mm] X Nominell bredd 

Nom. Tjocklek Num. [mm] X Nominell tjocklek 

Just. Längd Num. [mm] X Justerad längd 

Just. Volym Num.[1/100 l] X Justerad volym i hundradels liter 

KvalitetsIndex Num. Heltal  Vankantskvalitet eller annat 

Sågsimuleringsvärde Num. [1/100 SEK]   

Extra kvalitet Num. Heltal  Om mer än ett kvalitetsindex 
finns 

BitPos   Bitposition i postningen enl. 
nedan 

Tabell 11. Indatakolumner sågsimuleringsdata 

Bitbeteckningar inom en postning 

Parametern BitPos är en frivillig information som anger var i postningen biten hämtats. 

Informationen kan valfritt användas från sågsimuleringsprogrammet och kan läsas in i 

applikationen. 

Centrumutbyten: 
C3L Tredje utbyte på vänster sida från centrum räknat 
C2L Andra utbytet på vänster sida från centrum räknat 
C1L Första utbytet på vänster sida från Centrum räknat 
C0M Mittre utbytet vid udda antal centrum 
C1R Första utbytet på höger sida från centrum räknat 
C2R Andra utbytet på höger sida från centrum räknat 
C3R Tredje utbytet på höger sida från centrum räknat 
  
Stocksidobräder: 
S2L Yttre bräda vänster sida 
S1L Inre bräda vänster sida 
S1R Inre bräda höger sida 
S2R Yttre bräda höger sida 
  
Blocksidobräder: 
B2L Yttre bräda vänster sida 
B1L Inre bräda vänster sida 
B1R Inre bräda höger sida 
B2R Yttre bräda höger sida 
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Indataformat Timmerklassdata 

Timmerklassdata kan importeras antingen från en tabb-separerad ascii-fil eller från en 

Excel-fil. I bägge fallen skall första raden innehålla kolumnrubriker. Liksom för andra 

indata så styrs vilken kolumn som skall till vilken parameter i TimberNavs 

importfunktion vilket innebär att det inte är väsentligt i vilken ordning kolumnerna 

kommer. De kolumner som alltid är obligatoriska är Timmerklassnamn, Prioritet, 

Mindiameter, Maxdiameter, Minlängd, Maxlängd, Minvolym, Maxvolym. Orsaken till 

detta är att dessa kolumner, sånär som på timmerklassnamnet och prioritet, är 

obligatoriska i timmerdata, se "Indataformat Timmerdata" på sidan 64. Övriga kolumner 

som också alltid blir obligatoriska är min- och maxvärden för alla i timmerdata ingående 

parametrar. Alla parametrar utom Timmerklassnamn är heltal. 

Exempel på indata: 

Timmer- 
klassnamn 

Prioritet 
Min-
dia 

Max-
dia 

Min-
längd 

Max-
längd 

Min-
volym 

Max-
Volym 

Min-
xxxx 

Max-
xxxx 

O.S.V 

F1 0 140 154 0 9999 0 99999 0 99999 ... 

F2 0 155 169 0 9999 0 99999 0 99999 ... 

F2A 1 158 172 0 9999 0 99999 0 99999 ... 

F3 0 170 189 0 9999 0 99999 0 99999 ... 

F4 0 190 209 0 9999 0 99999 0 99999 ... 

... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 
Tabell 12. Indataformat timmerklassdata 
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Indataformat Timmerfördelningar 

Timmerfördelningar består av önskat antal stockar i valfritt antal längd- och 

diameterklasser. Längdklasserna representeras som kolumner och diameterklasser som 

rader. Liksom övrig indata kan antingen tabb-separerade data eller Excel-filer läsas. 

Exempel på indatafil: 

 

 

Översta raden är längdklasser och i kolumnen längst till vänster står diameterklassen. 

Man kan t.ex. se att man inte önskar något timmer med diameter under 140 mm och 

inget timmer kortare än 310 cm. Vad gäller timmer med längd mellan 310 och 419 cm 

och en diameter mellan 140 och 159 vill man ha 378009 stockar. För samma 

diameterintervall räknar man med 733053 stockar mellan 420 och 579 cm, osv.  

Om man hämtar data från Excel är det viktigt att matrisen börjar i cell "A1" med 

"Dia/Lgd". Är denna cell tom kan applikationen annars uppfatta det som att matrisen är 

tom. 

  

Dia/Lgd 0 310 420 580 

0 0 0 0 0 

140 0 378009 733053 0 

160 0 675071 1309128 0 

180 0 552058 1070575 0 

200 0 396018 767976 0 

220 0 266338 516495 0 

240 0 174669 338725 0 

260 0 100999 195861 0 

280 0 53551 103848 0 

300 0 18817 36491 0 

320 0 8210 15921 0 

340 0 729 1414 0 

360 0 0 0 0 

380 0 0 0 0 
Tabell 13. Indataformat timmerfördelningar 
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Indataformat Postningsandelar 

Tabb-separerad eller Excel-fil som anger hur stor del av timmerklassen som skall gå till 

olika postningar. Timmerklassen och postningen anges alfanumeriskt och andelen i %. 

Observera att: 

 Vid import tas alla tidigare inställda postningsandelar bort. 

 Postningsandelarna måste summeras till att bli 100 % för varje timmerklass. 

Exempel: 

Timmerklass Postningsnamn Andel 

Klen 1 A 38x100 100 

Klen 1 B 32x125 50 

Klen 1 B 44x100 50 

Klen 2 50x100 100 

Klen 3 50x115(1) 50 

Klen 3 38x125 50 

K 1 50x125(1) 50 

K 1 50x115(2) 50 

K 2 A 50x125(2) 100 

K 2 B 50x150(1) 100 

K 3 Jap 34x112 100 

K 3 50x150(2) 50 

K 3 63x125 50 

K 4 38x150 50 

K 4 75x125 50 

K 5 63x150 100 

K 5 Jap 34x127 100 

K 6 63x175 50 

K 6 75x150 50 

K 7 50x200 100 

K 8 63x200(1) 100 

K 9 63x200(2) 100 

K 10 75x200 100 

K 11 50x225 100 
Tabell 14. Indataformat postningsandelar. 
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Indataformat produktbeskrivningar 

Tabb-separerad eller Excel-fil som anger min- max samt det volymbaserade 

kubikmeterpriset för de förekommande produkterna. Det är inte nödvändigt att 

importera information om produkter där värdena är desamma som defaultvärdena. Om 

produkter finns med i indatafilen som inte finns i databasen så kommer dessa rader inte 

att ha någon inverkan. Defaultvärden är 0 för minvolym, 9999999 för maxvolym samt 

1500 för volymbaserat pris. 

 

Produktnamn Minvolym Maxvolym Pris 

7519 0 9999999 1500 

7525 0 9999999 1510 

10019 0 9999999 1520 

10025 10000 25000 1530 

10038 0 9999999 1540 

10044 0 9999999 1550 

10050 0 9999999 1560 

11234 25000 75000 1570 

11550 0 9999999 1580 

12519 0 9999999 1590 

12525 0 9999999 1600 

12532 38000 40000 1610 

12538 0 9999999 1620 

12550 0 9999999 1630 

12563 0 9999999 1640 

12575 0 9999999 1650 
Tabell 15. Produktinformation 
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