
SP Trä

TimberNav
En applikation för optimering av  

timmerklassgränser, postningar och produktutfall

SP Trä har med finansiering av Träcentrum Norr, TCN, tagit fram applika-
tionen TimberNav, som med statistiska metoder och linjärprogramering 
hjälper till med att prognostisera och hålla ordning på timmerklasser, 
postningar och produktutfall. Applikationen kan dessutom värdeoptimera 
sågverkets utfall genom att man kan bestämma timmerklassgränser och 
optimala postningar utifrån sågens produktbehov.



Hur går det till

Applikationen använder data om sågverkets egna stockar, 
postningar, timmerfördelningar och produktvolymer för att 
skapa prognoser.

Rådata om ett lämpligt antal stockar, 4000 till 8000, samlas 
in från 3D-ramen på mätstationen, eller allra helst i såginta-
get. Utifrån dessa data sågsimuleras alla insamlade stockar 
i samtliga rimliga postningar. All timmerdata, postningsdata 
och produktdata matas in i en databas.

Databasen innehåller även information om timmerklasser, 
produktpriser och önskade produktvolymer. I databasen läggs 
även ett fritt antal timmerfördelningar in. En timmerfördelning 
avser en timmerfångst uppdelad i längd och diameterklasser. 

Vad får du ut av TimberNav

• Produktutfall i olika tidshorisonter
Välj önskad timmerfördelning, t.ex. månads- eller årsfångst 
av timmer. Du kan arbeta med ett fritt antal fördelningar så 
att du snabbt kan växla mellan olika tidshorisonter.

• Beräkna inverkan på produktutfallet beroende på 
  förändringar i:

- Timmerklasser
- Postningar/postningsfördelningar på timmerklasserna
- Produktpriser

Genom att testa och ändra kan du prognostisera vilka volymer 
och värden som kommer att falla ut under de givna förutsätt-
ningarna.

Värdeoptimering av produktutfall

TimberNav kan även värdeoptimera sågverkets produktutfall. 

Genom att lägga in önskade min- och maxvolymer på olika 
produkter kan programmet optimera det totala produktvärdet 
utgående från de givna villkoren. Detta kan i en första ansats 
ske genom att TimberNav självt ändrar timmerklassernas post-
ningar/postningsandelar. 

Vill man gå längre kan man låta TimberNav prova att förändra 
diameterklassernas diametergränser för att se om detta leder 
till ytterligare värdeförbättringar. Genom att använda Tim-
berNavs optimeringsfunktion kan du optimera både sågens 
timmerklasser och sågens produktutfall.

Passa på! 
Så här gör du för att prova  
TimberNav

Prova gratis!
Då utvecklingen av TimberNav bekostats av Träcen-
trum Norr så är det fritt att under en tid installera 
och använda TimberNav för alla TCNs medlemmar.

Fri support till november 2012
Då ett projekt pågår under 2012 som syftar till att 
få igång användningen av programmet så ingår fri 
telefon- och mailsupport fram till detta projekts slut 
i november 2012.

Installation:
Kontakta Per Berg
SP Trä
Tel. 010-5166201

e-post per.berg@sp.se


