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Sammanfattning 

Skogsindustrin står för 9–12 % av de svenska industrins export och sysselsättning. Över hälften 

av timret från de svenska skogarna går direkt till sågverken, vilket gör att sågverksindustrin har 

en stor betydelse för den svenska handeln och ekonomin i stort. Under de senaste åren har 

lönsamheten bland de svenska sågverken ökat anmärkningsvärt och den globala 

produktionsökningen inom träindustrin var 2.5–3 % under år 2017. 

Norra timbers sågverk i Kåge har sedan 2010 fördubblat produktionen, men de har fortfarande 

samma lagringskapacitet och layout på anläggningen. Kåge sågverk är därför i behov av 

omfattande ombyggnationer för att klara den ökande produktionstakten. Den här studien är en 

fallstudie på Kåge sågverk och syftet med projektet är följande: 

Att ta fram ett förslag för hur den nya mätstationen och timmersorteringen ska placeras på 

Kåge sågverk. Genom simulering av nuläge och föreslagen framtida layout av den ombyggda 

anläggningen kommer effekterna som den nya layouten innebär för den interna logistiken att 

undersökas. 

Projektet inleddes med en nulägesanalys där alla aktiviteter och processer som påverkar den 

interna logistiken kartlades. Genom inhämtning av relevant teori och datainsamling på 

företaget togs sedan layoutförslag fram för hur en framtida placering av mätstation och 

timmersortering kunde se ut. Förslagen modifierades och två förslag fastställdes sedan via en 

genomgång med en fokusgrupp på Kåge sågverk, bestående av ledningen och sakkunniga på 

företaget. I nästa skede togs en heuristisk metod fram för utplaceringen av timmerklasserna på 

anläggningen. Heuristiken baserades på relevant teori och korrigerades efter de restriktioner 

som finns på anläggningen. Efter det byggdes en simuleringsmodell där nuläget jämfördes med 

den heuristiska utplaceringen av timmerklasserna baserat på det totala lastavståndet. 

Simuleringsmodellerna genomfördes med tre olika scenarion: låg, mellan och hög lagernivå. 

Det gjordes för att återspegla verkligheten där lagernivåerna på sågverket till stor del beror på 

säsongsvariationer. Samma jämförelser gjordes också mellan nuläget och de framtagna 

förslagen på timmerplanslayouten. 

Resultatet visade att heuristiken minskade körsträckorna vid 2 av 3 scenarion och vid det tredje 

scenariot var det i stort sett oförändrat. Det första förslaget för en framtida layout minskade 

körsträckorna på anläggningen med 26–33% beroende på vilken lagernivå som testades och 

det andra förslaget minskade körsträckorna med 16–19 %. Den totala lagringskapaciteten på 

timmerplanen utökades med 12.6% och 8.8% för det första respektive andra förslaget för en 

framtida layout. 

Vår rekommendation till Kåge såg är därför att applicera layoutförslag 1 eftersom det 

alternativet ger den kortaste körsträckan och den största totala lagringskapaciteten. Det är dock 

viktigt att ta den totala kostanden i beaktning innan en layout fastställs då det kan finnas andra 

argument som talar för en annan lösning. Det här projektet utgör därmed en del i 

beslutsunderlaget gällande de planerade ombyggnationerna på Kåge såg. Vi anser också att den 

framtagna heuristiken bör tillämpas på anläggningen eftersom det gav ett kortare totalt 

lastavstånd vid majoriteten av lagernivåerna jämfört med den nuvarande utplaceringen av 

timmerklasserna. 

Nyckelord: sågverk, timmerplan, layout, simulering, lastavstånd, lagertilldelning  



Abstract 

The foresting industry constitutes 9-12 % of Swedish industry export and employment. More 

than half of the timber from Swedish forests are sent directly to sawmills, which implies that 

the sawmill industry is very important to Swedish trade and economy in general. In recent 

years, the sawmill industry’s profitability has increased significantly, and the global forestry 

production increased by 2.5-3 % during 2017.  

Norra timber’s sawmill in Kåge has doubled its production since 2010, but they still have the 

same storage capacity and facility layout. As a result, Kåge sawmill needs extensive 

renovations and remodeling to cope with the increasing production rate. This thesis is a case 

study on Kåge sawmill, with the following purpose: 

To propose alternatives for the placement of the measuring station and the log sorting at Kåge 

sawmill. Through simulation, both the current layout and the proposed future layout of the 

renovated and remodeled facility, the effects of the proposed layout on the internal logistics 

will be investigated. 

The project began with an analysis of the current situation, where all activities and processes 

that affected the internal logistics were documented. By consulting existing theory and 

available data at the company, initial layout proposals were produced based on the placement 

of the measuring station and the log sorting. The layout proposals were modified and two layout 

proposals were selected to investigate further, based on the review of a focus group, consisting 

of management and field experts at the company. When the layout proposals had been 

finalized, a heuristic method was developed to assign timber classes to storage spaces within 

the timber yard. The heuristic method was based in theory but was adjusted to incorporate the 

practical restrictions at the facility. Finally, a simulation model was constructed where the 

current layout was compared to the heuristic method’s assignment of timber classes within the 

current layout, where the unit of comparison was the total load-distance for the layout. The 

simulations were conducted in three scenarios: low, medium and high inventory levels to 

incorporate the seasonality at the sawmill in the evaluation. The same comparison was made 

between the current layout and the two timber yard layout proposals. 

The simulation results display that the heuristic assignment of timber classes reduced total 

travel distance for 2 out of 3 scenarios, where the third scenario was essentially unchanged. 

The first proposed layout reduced total travel distance with timber at the facility with 26-33 % 

depending on scenario and the second proposed layout reduced total travel distance with 16-

19 %. The total storage capacity of the timber yard increased by 12.6 and 8.8 % for the first 

layout proposal and the second layout proposal, respectively. 

Our recommendation to Kåge sawmill is therefore to implement layout proposal 1 since it 

provides the shortest total internal timber transportation distance and the highest storage 

capacity. It is, however, paramount that the total cost is considered before a layout is decided 

as there may be other aspects in favor of a different solution. Thus, this project constitutes a 

part of the decision basis regarding the renovation and remodeling at Kåge Sawmill. We also 

recommend that the proposed heuristic method is applied as it displayed a lower total load-

distance in 2 out of 3 scenarios. 

Keywords: sawmill, log yard, layout, simulation, load-distance, storage assignment 



Terminologi 

 

 

 

  

Term Beskrivning 

Mätstation Efter att timret ankommit till sågverket lastas det över till 

ett matarbord och ett transportband tar timret genom en 

mätstation. I mätstationen registreras alla enskilda stockars 

träslag, kvalitet, längd och diameter. Genom mätningarna 

fastställs stockens värde, men också stockens timmerklass. 

Timmersortering Från mätstationen transporteras timret vidare ut på 

timmersorteringen där det timret sorteras ut i olika fack 

beroende på vilken timmerklass som den enskilda stocken 

blivit tilldelad i mätstationen. 

Timmerklass I mätstationen bestäms stockens timmerklass, den beror på 

stockens träslag och diameter. 

Fack Sorteringsfacken ligger längs efter timmersorteringen med 

sju meters mellanrum och här placeras timret efter att det 

har blivit sorterat. 

Timmervälta Timret lagras på hög i timmervältor, dit timret 

transporteras efter att det blivit sorterat i olika fack 

beroende på timmerklass, för att särskilja timmerklasserna 

placeras endast en specifik timmerklass per timmervälta. 

Timmerplan Det område som är avsatt för timmerhanteringen på ett 

sågverk. Mätstationen, timmersorteringen och 

timmervältorna är utplacerade i detta område. 

Inmätt timmer Efter att timret blivit uppmätt i mätstation räknas det som 

inmätt timmer. 

Ej inmätt 

timmer 

Innan timret passerat mätstationen räknas det som ej 

inmätt timmer. 
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1. Inledning 
Här introduceras bakgrunden till problemet, fallföretaget, syftet och avgränsningarna som 

sätter ramarna för projektet. 

1.1 Bakgrund 
Skogsindustrierna är en viktig stöttepelare inom den svenska industrin. Enligt 

Skogsindustrierna (2019) står skogsindustrins omsättning och export för 9–12 % av den totala 

svenska industrins sysselsättning. Över hälften av timret från de svenska skogarna går direkt 

till sågverken, vilket gör att sågverksindustrin har en stor betydelse för den svenska handeln 

och ekonomin i stort (Skogsindustrierna, 2019).  

Under de senaste åren har lönsamheten bland de svenska sågverken ökat anmärkningsvärt. 

Hallsten, Heinsoo och Niklasson (2018) menar att prisutvecklingen varit gynnsam i och med 

att efterfrågan på trävaror varit hög i hela Europa. Trävarumarknaden är inne i en positiv trend 

där den främsta orsaken är högkonjunkturen som skogsindustrin befinner sig i. Den globala 

produktionsökningen inom träindustrin var 2.5–3 % under 2017. Den svaga svenska kronan 

har dessutom gjort att värdet på den svenska exporten av trävaror har ökat under de senaste 

åren, värdet på de exporterade trävarorna ökade med 9 % de första sju månaderna under år 

2018 jämfört med föregående år, vilket är något lägre än efterfrågeökningen. Sedan år 1980 

har produktionen på de svenska sågverken nästan fördubblats (Skogsindustrierna, 2019). 

Produktionen inom den svenska sågverksindustrin har däremot stagnerat de senaste åren i och 

med den hårda konkurrensen och de begränsade tillgången till råvaror (Hallsten et al., 2018). I 

marknader med hård konkurrens har logistiken i allt större utsträckning börjat betraktas som 

en viktig källa till konkurrensfördelar (Esper, Fugate & Davis-Sramek, 2007). Ran (2009) 

menar också att en fungerande intern logistik kan vara en viktig konkurrensfördel gentemot 

andra aktörer och kan dessutom öka kundnöjdheten. 

Logistikens betydelse har förändrats över tid där den ursprungliga betydelsen kommer från 

militären under tidigt 1800-tal där logistiken var ett fackämne som användes för att planera 

militära insatser (Siki, 2019). Idag definieras logistik vanligtvis som “Logistics management is 

that part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, 

effective forward and reverses flow and storage of goods, services and related information 

between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' 

requirements” (CSCMP, 2019). Logistikens betydelse har skiftat från att förbättra enskilda 

processer till att se hela värdekedjan som en enhet med syftet att optimera helheten (atjanst, 

2019).  

Med en utvecklad och utförligt planerad logistik kan ett företags totala kostnader sänkas 

(atjanst, 2019). För de flesta sågverk är effektiv planering och hög utnyttjandegrad av resurser 

nyckelfaktorer för att reducera driftskostnaderna. En viktig aspekt att granska på ett sågverk ur 

kostnadsreduceringssynpunkt är timmerhanteringen på anläggningen, det vill säga mottagning, 

inmätning, sortering, interntransport och lagerhållning av timmer (Rahman, Yella och 

Dougherty, 2014a).  
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1.2 Problemdiskussion 
Norra timbers sågverk i Kåge har sedan år 2010 dubblerat produktionen av sågat virke (J. Oja, 

personlig kommunikation, 2019). Anläggningen har fortfarande samma layout och 

lagringskapacitet, vilket gör att det ställs höga krav på företagets interna logistik för att 

produktionen ska fortgå utan onödiga stopp och väntetider. Omfattande ombyggnationer av 

anläggningen planeras för att kunna hantera de ökade produktionsvolymerna med 

moderniserad produktion och timmerhantering. En del i planerna är att flytta mätstationen och 

timmersorteringen, vilket skulle innebära en betydande layoutförändring. Dessutom planeras 

en förlängning av timmersorteringen för att utöka anläggningens möjlighet att sortera stockarna 

i fler timmerklasser. Effekterna av de tänkta ombyggnationerna på den interna 

timmerlogistiken är dock oklara. Utmaningen för Norra timber ligger därför i att bestämma var 

den nya timmersorteringen och timmermottagningen bör placeras och kartlägga vilka effekter 

ombyggnationerna har på den interna logistiken. 

1.3 Syfte 
Syftet med det här projektet är att ta fram ett förslag för hur den nya mätstationen och 

timmersorteringen ska placeras på Kåge sågverk. Genom simulering av nuläge och föreslagen 

framtida layout av den ombyggda anläggningen kommer effekterna som den nya layouten 

innebär för den interna logistiken att undersökas. Syftet kommer uppnås genom att följande 

frågor besvaras: 

• Hur ser den interna logistiken ut idag gällande transportvägar och lagerytor för inmätta 

timmerklasser som sågas?  

• Vilka alternativ finns för placeringen av den nya timmersorteringen och hur ser 

timmerplanslayouten ut för alternativen? 

• Hur påverkas den totala lagringskapaciteten och den totala transportsträckan för inmätt 

timmer av den nya timmersorteringens placering? 

1.4 Avgränsningar 

• Projektet behandlar endast interntransporter och interna lagerytor för det inmätta 

timmer som ska sågas på anläggningen, det vill säga råvaran på sågverket. 

• De enda förändringar som kommer att tas hänsyn till är en eventuell flytt av avlastning, 

mätstation och timmersortering. Sågintag och generell utformning av anläggningen 

(utom enstaka byggnader som ska rivas för att ge plats åt den nya sorteringen, mer om 

det senare) anses fasta och kommer inte att övervägas att förändras under projektet. 

• Projektet är endast konceptuellt och kommer inte att behandla den faktiska 

implementationen av den föreslagna nya timmersorteringen. 

• Projektet behandlar endast transportsträckorna för de olika uppläggen, ekonomiska 

kalkyler för ombyggnationer med mera kommer inte behandlas. Med andra ord utgör 

projektet en del i beslutsunderlaget för den nya timmersorteringens placering. Vidare 

ekonomiska kalkyler för timmersorteringsprojektet lämnas därför till Kåge såg. 
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2. Metod 
Projektets tänkta tillvägagångssätt, metodval och datainsamling kommer att redovisas och 

motiveras i kapitlet. 

2.1 Forskningssyfte 
Forskningssyfte kan generellt delas in i tre typer: explorativt, deskriptivt och explanativt 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). De flesta forskningsprojekt har ett primärt 

forskningssyfte, men det kan behöva kompletteras för att besvara frågeställningen. Det primära 

forskningssyftet kan också förändras i takt med att projektet går in i olika skeden (Robson & 

McCartan, 2016). De inledande delarna av det här projektet präglades främst av ett deskriptivt 

syfte där målet var att kartlägga den nuvarande verksamheten. För att sedan kunna förklara hur 

en potentiell framtida timmerplanslayout bör se ut övergår projektet därför i ett explorativt 

syfte. I slutskedet ska dessutom placeringsalternativens prestanda utvärderas, vilket gör att 

projektet då övergår i ett explanativt syfte. Det som förklaras i slutskedet av projektet var då 

hur den totala transportsträckan och de tillgängliga lagerytorna för inmätt timmer påverkas av 

timmersorteringens placering.  

2.2 Forskningsansats 
Forskningsansatsen kan vara antingen deduktiv eller induktiv, alternativt en kombination av de 

båda (Saunders et al., 2009). Induktiv forskning tillämpas när ett vetenskapligt område ska 

utforskas, medan deduktiv forskning testar hypoteser i ett relativt väl utforskat teoretiskt 

område (David & Sutton, 2011). En abduktiv ansats kombinerar aspekter från både induktiva 

och deduktiva ansatser genom att varva de båda synsätten (Suddaby, 2006). I projektet 

sammanställdes empiri från kvalitativa datakällor, i brist på tillgänglig teori i området, för att 

kunna generera förslag på hur en ny timmermottagning, mätstation och sorteringslina bör 

placeras, vilket ligger i linje med en induktiv ansats. Det förslag som togs fram skulle dock 

jämföras på kvantitativa underlag mot nuläget, och en sådan jämförelse är starkast kopplad till 

en deduktiv ansats då det kan ses som en form av hypotesprövning på formen ”Hypotes: den 

nya utformningen kommer prestera bättre än den gamla under rådande förutsättningar”. 

Projektet anammar därmed aspekter från både induktiva och deduktiva ansatser, vilket medför 

att en abduktiv ansats tillämpas i praktiken. 

2.3 Forskningsstrategi 
Det finns ett flertal olika forskningsstrategier. Det här projektet grundar sig på en fallstudie av 

Norra Timbers anläggning Kåge Såg. Yin (2009) påpekar vikten av sammanhang när ett 

fenomen studeras, och att man i en fallstudie har en möjlighet att studera fenomenet i dess 

naturliga sammanhang. Morris och Wood (1991) menar att en fallstudie möjliggör en djupare 

förståelse för sammanhanget forskningen utförs i och även de processer som studeras. En 

fallstudie lämpar sig därmed väl när en jämförande simulering i företagets kontext är 

huvudsyftet med projektet. 

2.4 Litteraturstudie 
Relevant teori togs fram genom databaser så som Google Scholar och Luleå tekniska 

universitets universitetsbiblioteks databas LIBRIS för att hitta relevanta 

tidsskriftspublikationer och böcker. De huvudsakliga sökorden för respektive avsnitt i teorin är 

listat i tabell 1 nedan.  
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2.5 Datainsamling 
Den data som behövs för att ställa upp en simuleringsmodell är till stora delar kvantitativ. Totalt 

sett användes såväl kvantitativ som kvalitativ data. Datainsamlingen beskrivs nedan. 

2.5.1 Kvantitativ sekundärdata 

En stor del av den data som användes består av sekundärdata, hämtad via olika databaser från 

det interna nätet på Kåge Såg. Tillgänglig sekundärdata bestod till exempel av information 

gällande vilka timmerklasser som finns, deras volymfördelning relativt totalvolymen under ett 

år, hur snabbt respektive timmerklass kan sågas med mera. En annan källa till sekundärdata 

var ett tidigare examensarbete på Kåge Såg som utfördes 2014, skriven av Mikaela Berglund 

på SLU. Några av de mätningar som gjordes då kunde även användas i denna rapport.  

2.5.2 Kvantitativ primärdata 

All nödvändig data för att kartlägga timmerflödena på anläggningen fanns inte att tillgå i den 

interna databasen, utan en betydande datamängd inhämtades också som primärdata. Till 

exempel behövde lagerytorna kartläggas och hur mycket timmer som ryms på dessa lagerytor 

behövde beräknas. Insamlingen av primärdata försvårades av att en relativt omfattande 

ombyggnation av sågintaget redan påbörjats vid projektets start, och att en betydande yta av 

timmerplanen var en aktiv byggarbetsplats under projektet. Driften av anläggningen under 

ombyggnationen kan inte ses som representativ för den normala dagliga driften av 

anläggningen enligt den tekniska chefen Johan Oja (personlig kommunikation, 2019). 

Kartläggningen av lagerytorna skedde därför via Google Earth Pro, som har ett verktyg för att 

mäta upp avstånd, vilket applicerades på en satellitbild av anläggningen som kompletterats med 

drönarfoton för bättre upplösning. Drönarfotona är tagna sommaren 2017 och anses vara en 

bra representation av den layout som användes vid den dagliga driften innan ombyggnationerna 

påbörjades (J. Oja, personlig kommunikation, 2019). Längderna som mättes upp på detta sätt 

var timmervältornas längd, vältornas avstånd till sågintaget och vältornas avstånd till 

timmersorteringen.  

Timmervältornas avstånd till sorteringen utgjordes av avståndet från alla fack till alla vältor. 

Antalet mätvärden för avstånden mellan fack och välta skulle då överstiga 5000 för varje 

layoutalternativ. För att underlätta insamlingen av denna data utnyttjades fasta avstånd, 

exempelvis att det alltid är 7 meter mellan facken, för att beräkna avstånden och underlätta 

insamlingen. För att kontrollera de beräknade avstånden gjordes ett flertal slumpmässiga 

stickprov för varje layoutalternativ. Hur mycket timmer som ryms på en given lageryta mättes 

upp med en speciell mätsticka för att mäta välthöjd. Höjden och längden på vältornas avfasning 

mättes för att kunna beskriva vältorna geometriskt.  

Tabell 1. Litteraturstudiens huvudsakliga sökord. Observera att ”timber yard” och ”sawmill yard” ibland 

användes istället för ”log yard” vid sökningen. 

Teoriavsnitt Nyckelord 

3.1 Lagerlayout och -design ”warehouse layout”, ”storage assignment” 

3.2 Design och logistik på timmerplan ”log yard”, ”storage assignment”, ”layout” 

3.3 Heuristik vid lagertilldelning ”log yard”, ”storage assignment”, ”heuristic” 

3.4 Last- och avståndsanalys ”load-distance method” 

3.5 Simulering - översikt ”simulation”, ”log yard”, ”layout” 

3.6 Simulering - metodik ”simulation” 
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Triangulering av kvantitativa data var för det mesta svårt att genomföra då anläggningen inte 

ser likadan ut på satellitbilderna som i verkligheten på grund av att vissa ombyggnationer av 

sågen redan påbörjats. Några vältor, som ansågs relativt oförändrade sedan ombyggnationerna 

påbörjades, mättes upp och jämfördes med satellitmätningarna i syfte att verifiera mätningarna. 

Kontrollmätningar skedde också på byggnader på anläggningen för att ge referenspunkter för 

mätningarna och kontrollera att samma resultat gavs via satellitmätningarna, för att verifiera 

mätningsverktyget i sig. 

En tidsstudie utfördes också på truckarna för att kartlägga deras medelhastighet samt tiden det 

tar att lasta på och av timmer vid sågen. Tidsstudien utfördes genom att en projektmedlem åkte 

med i en truck under tre timmars tid och mätte tiden det tog att ta sig mellan vältor, att fylla 

gripen med timmer vid vältan samt tiden det tar att tömma gripen vid sågintaget. Mätningarna 

skedde med två olika truckförare. 

2.5.3 Kvalitativ primärdata 

Kvalitativ primärdata samlades också in genom intervjuer för att kartlägga hur processen 

fungerade och för att kunna förtydliga varför den kvantitativa data som arbetet i huvudsak 

grundar sig på ser ut som den gör. Urvalet för den kvalitativa datainsamlingen var ett 

snöbollsurval där personer med relevant kunskap, insikter eller åsikter i ämnet 

rekommenderades av exempelvis handledaren på företaget. Ofta kombinerades intervjuerna 

gällande hur processen fungerar med observationer hur arbetet utfördes rent praktiskt, 

exempelvis inne i sågverket eller som passagerare i en av truckarna på timmerplanen. 

Intervjuerna hölls antingen semistrukturerade med några förberedda frågor, eller 

ostrukturerade där endast ämnet som i första hand skulle undersökas var fastställt. Kvalitativa 

data användes också för att ta fram förslaget för hur anläggningen kommer att se ut efter 

ombyggnationerna är klara, genom att samla information från sakkunniga inom området. Själva 

förslaget på ny utformning presenterades för en fokusgrupp med relevanta personer ur 

verksamheten för att inhämta intryck, åsikter och förändringsförslag. 

2.6 Dataanalys 
Stora delar av den data som samlades in var kvantitativ, vilket medför att även en stor del av 

dataanalysen var av kvantitativ karaktär. Den kvantitativa dataanalysen gjordes på två sätt, 

antingen via analytiska beräkningar i Excel eller via simuleringar. Analysen av data med hjälp 

av simulering skedde i tre steg: (1) data preparerades i Microsoft Excel utefter den indata som 

krävdes till simuleringsmodellen, (2) datan matades in i simuleringsmodellen som genererade 

ett resultat, som i sin tur (3) fördes in i Microsoft Excel igen för sammanställning och 

utvärdering. Simuleringsprogramvaran som användes under projektet var SIMUL8. 

Kvalitativa data kan analyseras genom summering, kategorisering eller strukturering (Saunders 

et al., 2009). Den data som samlats in genom intervjuer och i fokusgrupp analyserades genom 

summering, vilket innebär att kontentan av det som sagts tas fram och tas tillvara i projektet. 

Eftersom fokusgruppen berörde de förslag på utformning som tagits fram för anläggningen så 

var det främst åsikter, synpunkter och förbättringsförslag som togs tillvara vid dataanalysen. 

Underlaget för diskussionen i fokusgruppen, det vill säga de struktur- och placeringsförslag 

som tagits fram för den nya timmersorteringens placering, togs fram i autoCAD. 

Layoutförslaget i autoCAD geolokaliserades och placerades ut på en karta för att visualisera 

vilka ytor som är tänkta att använda och hur anläggningen skulle komma att se ut om det 
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förslaget implementerades. autoCAD-ritningen användes sedan också till att utföra 

mätningarna för de överenskomna designförslagen. 

2.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet syftar på hur väl datainsamling och -analysmetoder går att upprepa med liknande 

resultat. Eventuella brister i studiens reliabilitet kan framkomma om andra resultat fås om 

insamling eller analys sker vid ett annat tillfälle eller om det är någon annan som genomför 

insamling och analys. Reliabiliteten stärks om det råder god transparens över hur logiken såg 

ut vid analys och bearbetning av rådata. Ett hot mot reliabiliteten är partiskhet från 

observatörerna och eventuella systematiska mätfel (Saunders et al., 2009). För att motverka en 

eventuell individuell partiskhet hos observatörerna har all data, dataanalys och alla mätverktyg 

gåtts igenom och förklarats författarna emellan. Risken för partiskhet från författargruppen som 

helhet kvarstår dock. Datainsamlingen har också skett till största del med båda författarna 

närvarande för att undvika misstolkning av data. Oppositionsgruppen hade också en stor roll i 

att ifrågasätta och testa hur god transparensen och logiken är vid dataanalysen för att stärka 

reliabiliteten. Författarna hade då möjlighet att förtydliga eller resonera på nytt kring eventuella 

problemområden som opponenterna identifierat. Vad gäller systematiska mätfel försvåras som 

tidigare nämnt trianguleringen av data av de pågående ombyggnationerna på anläggningen. 

Viss triangulering har utförts där det varit möjligt, men är väldigt begränsad i sin omfattning. 

Validitet syftar på ifall det som avses undersökas faktiskt har undersökts, hur väl data som 

samlats in faktiskt speglar verkligheten. Validitet kan dessutom delas in i två nivåer, intern och 

extern. Intern validitet är hur väl data återspeglar verkligheten i den population eller 

organisation som undersöks. Extern validitet kallas också generaliserbarhet, vilket anger hur 

giltigt ett resultat är för övriga populationer eller organisationer som inte undersökts vid just 

det tillfället (Saunders et al., 2009; David & Sutton, 2011). För att stärka den interna validiteten 

gällande kvantitativa data och simuleringsmodellens utformning så hölls regelbunden kontakt 

med handledaren för att försöka säkerställa att den data som används och genereras faktiskt 

speglar verkligheten. Det snöbollsurval som tillämpats för kvalitativ datainsamling kan utgöra 

ett hot mot den interna validiteten då bara enstaka personer tillfrågats gällande kartläggningen 

av verksamheten. Den externa validiteten är generellt sett svag för fallstudier, så även i det här 

fallet då stora delar av resultatet, analysen och slutsatserna endast gäller för anläggningen Kåge 

såg. 
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3. Teori  
I det här kapitlet presenteras den relevanta teorin som behövs för att kunna uppfylla syftet med 

arbetet. Timmerplanslogistik, -layout och design diskuteras tillsammans med teori kring 

simulering och last-avståndsanalys. 

3.1 Lagerlayout och -design 
Gu, Goetschalckx och McGinnis (2010) menar att lagerhållningen är en kritisk del i alla 

försörjningskedjor. De anser dock att forskningen runt designen och användningen av 

lagerlokaler utgör en oproportionerligt liten del av den totala forskningen runt 

försörjningskedjor och behöver utforskas ytterligare. Sprock, Murrenhoff och McGinnis 

(2017) påpekar att det finns utförlig forskning kring både design och optimering av enskilda 

delproblem i lager. De anser dock att det saknas etablerade konkreta designmetoder som tar 

hänsyn till alla delproblem som finns i ett lager.  

Gu et al. (2010) poängterar att delproblemen vid design och drift av lager har en inbördes 

inverkan på varandra, vilket innebär att en optimering av isolerade enskilda delproblem i ett 

lager inte leder till optimala beslut. För att fatta optimala beslut sett till helheten skulle istället 

alla delproblem behöva tas i beaktande, något som inte forskningen i området nått fram till. De 

menar vidare att forskning saknas för konkret optimering av anläggningsstrukturen. Den 

forskning som finns fokuserar istället på enklare analytiska beräkningar för att grovt uppskatta 

prestandan i olika struktureringsförslag. Gray, Karamakar och Seidmann (1992) föreslår 

exempelvis att ett urval av de möjliga strukturförslagen tas fram genom analytiska beräkningar 

och att de kvarvarande förslagens prestanda sedan jämförs mer utförligt med hjälp av 

simulering.  

Robichaud, Beaydoin och LeBel (2015) påpekar att layoutvalen på en anläggning nästan aldrig 

är helt fria. Oftast finns praktiska restriktioner som begränsar hur layouten på anläggningen 

kan se ut. Vid planering av layouten måste först dessa praktiska restriktioner identifieras och 

föras in innan de olika blocken i layouten kan börja placeras ut.  

3.2 Design och logistik på timmerplan 
Timmerhanteringen på ett sågverk pågår från och med att timret lastas av från lastbilarna till 

dess att timret anländer till sågen, vilket gör att flertalet logistiska processer pågår under den 

tidsperioden. Huka och Gronalt (2018) menar att det första steget som bör göras för att kunna 

förbättra den interna logistiken är att göra en nulägesanalys, där alla processer som innefattar 

timmerhantering undersöks. Det är viktigt att skapa en förståelse för processerna innan 

förbättringsförslag tas fram. Rusty Dramm, Govett, Bilek och Jackson (2004) nämner att en 

noggrann planering av timmerplan kan leda till kostnadsbesparingar över tid. De menar vidare 

att utformningen av layouten och designen på timmerplan bör samverka för att skapa ett 

optimalt flöde på timmerplan eftersom de har en inbördes påverkan.  

Robichaud et al. (2015) menar att beslut gällande timmerplansdesignen på ett sågverk är 

komplicerad då förändringar i sågverkets layout, lagerytor och timmervältornas utformning 

inte är isolerade utan har en inbördes effekt och kan även påverka hur timmerklasserna bör 

placeras ut. Rusty Dramm et al. (2004) menar också att den bästa möjliga designen av en 

timmerplan beror på flertalet faktorer, exempelvis storleken på stockarna som ska hanteras, 

den totala volymen som ska bearbetas och vilka restriktioner det finns på anläggningen. Det 
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bästa alternativet väljs vanligtvis genom en utvärdering på den totala kostnaden, där den design 

som ger den totalt sett lägsta kostnaden används.  

Enligt Huka och Gronalt (2018) bör olika typer av metoder användas beroende på om 

problemet som ska lösas är statiskt eller dynamiskt. Optimering, simulering eller olika typer av 

heuristiska metoder kan behöva användas. Inom träindustrin är det ofta lämpligt att använda 

sig av en metod där säsongsvariation kan användas som en parameter. På grund av de komplexa 

samspelen mellan valen i timmerplansdesignen bör en dynamisk utvärderingsmetod för 

timmerplansdesignens prestanda användas vid jämförelse av valda prestationsmått (Robichaud 

et al., 2015).  

Hampton (1981) har tagit fram en metod på sex steg för att ta fram nya timmerplansdesigner. 

Robichaud et al. (2015) tillämpade och moderniserade denna metod vid timmerplansdesignen 

i deras simuleringsförsök. De sex stegen i metoden beskrivs som: (1) Samla in data för 

relevanta aktiviteter. (2) ta fram en modell för materialflödet. (3) Ta fram 

prioriteringsordningen för aktiviteterna och materialflödet. (4) Beräkna nödvändig yta för 

aktiviteterna. (5) Utveckla preliminära designförslag. (6) Utvärdera designförslagen numeriskt. 

Den största skillnaden som Robichaud et al. (2015) rekommenderar är att utvärderingen av 

designförslagen, steg (6), bör ske via simulering istället för enbart numeriska beräkningar. 

3.3 Heuristik vid lagertilldelning 
Ett val med stor inverkan på den interna logistiken vid framtagandet av förslag på 

timmerplansdesign är hur timmerklasserna bör fördelas. Vid tilldelning av lagerplatser används 

ofta total transportsträcka som prestationsmått (Gu et al., 2010; Bazargan, 2001). Bazargan 

(2001) lyfter tre typer av lagertilldelningsfilosofier: tilldelade platser, slumpade platser och 

klassbaserad tilldelning. Vid tilldelade platser har varje produkt en dedikerad lagerplats, vid 

slumpade platser förändras en produkts tilldelade lageryta över tid baserat på vad som finns 

tillgängligt och vid klassbaserad tilldelning tilldelas varje produktklass en zon som är 

permanent tilldelad, men placeringen i den zonen är slumpad.  

Rathke, Huka och Gronalt (2013) föreslår att ett Binary Integer Problem (BIP) byggs upp för 

timmerklassernas lagringsytor och optimeras med avseende på den totala transporttiden. 

Optimeringen kan antingen ske i två steg; timmerklassernas tilldelning av lagerplatser följt av 

tilldelning av timmerklassens position i sorteringen. Alternativt kan båda optimeringarna ske 

samtidigt, men det kan vara extremt tidskrävande, när Rathke et al. (2013) optimerade en 

timmerplan med 42 möjliga timmervältor, 15 timmerklasser och 18 fack tog optimeringen ca 

6 dagar.  Rahman, Yella och Dougherty (2014b) föreslår en fördelning av timmerklasserna 

baserat på en kombination av optimering och simulering för att hitta en optimal lösning som 

tar hänsyn till de stokastiska variationerna i det verkliga systemet. Samtidigt påpekar de dock 

att en utfördelning av timmerklasserna där simulering och optimering med avseende på den 

totala transportsträckan varvas, är både tidskrävande och komplicerat. De påpekar att antalet 

sätt som N stycken fack i sorteringslinan kan ordnas är N! olika ordningar, vilket ofta gör det 

orealistiskt att hitta en optimal lösning på lagerplatstilldelningen när N är relativt stort. Någon 

form av heuristisk metod måste således användas för den typen av subproblem. 

Förslag på heuristiska metoder för utplacering av timmerklassernas lagringsplatser har lyfts i 

några olika artiklar. Till exempel lyfter Rahman et al. (2014b) att den varvning de gör mellan 

simulering och optimering bör lösas med heuristiska problemlösare, så som Genetic Algorithm 
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eller Simulated Annealing. Gu et al. (2010) anser att gapet mellan forskning kring 

lageroptimering och den praktiska tillämpningen av lagerdrift och -design är mycket stort och 

efterfrågar en brygga mellan forskare och praktiker för att förbättra de metoder som tillämpas. 

Rathke et al. (2013) föreslår en enkel heuristik som praktiker med enkelhet kan använda för att 

tilldela lagerpositioner till timmerklasserna. Timmerklasserna sorteras efter antal inlastningar 

enligt årsvolymen, varefter timmerklasserna i tur och ordning tilldelas den välta med kortast 

totalt transportavstånd där den timmerklass som kräver flest in- och utlastningar tilldelas den 

närmsta vältan osv. För varje timmerklass exkluderas också de alternativ till placering som inte 

är möjliga på grund av praktiska begränsningar. Heuristiken uppvisade en kortare intern 

transportsträcka än den dåvarande lagertilldelningen i fallföretaget som undersöktes. 

3.4 Last- och avståndanalys 
När lokalisering av lager beror på de interna avstånden och körsträckorna är det lämpligt att 

använda sig av en last- och avståndsanalys för att avgöra vilket alternativ som utgör den mest 

kostnadseffektiva lösningen (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). Metoden är framtagen 

för att evaluera olika layouter med hänseende till vilken layout som ger den kortaste totala 

körsträckan.  

Enligt Segerstedt (2018) utgår last – och avståndsanalys från ett antal olika alternativ gällande 

utplacering av processer där det alternativ som ger den kortaste totala lastavståndet väljs. 

Alternativen tas fram utifrån de restriktioner och krav som finns på produkten och 

anläggningen. Baserat på vilken volym som ska transporteras väljs sedan det alternativ som 

ger det minsta lastavståndet. Enligt Sanders och Reid (2013) är det första steget i processen att 

identifiera och mäta upp vilka avstånd som är relevanta, det vill säga de sträckor där transporter 

kommer ske mellan noder. Vanligtvis används två typer av avståndsmätning i last - och 

avståndsanalys, euklidiskt avstånd och rätvinkligt avstånd. Euklidiskt avstånd är längden på 

den räta linjen mellan två noder, vilket exemplifieras genom figur 1 där det euklidiska avståndet 

är den streckade räta linjen mellan två noder. Vid mätning av rätvinkligt avstånd antas att 

transporten mellan noderna sker med en serie av 90-gradiga svängar, avståndet blir då summan 

av linjernas längd. I figur 1 nedan är dessa heldragna och det totala avståndet är summan av 

längden på de heldragna linjerna. Vidare är nästa steg att ta reda på hur stor lasten är: vilka 

produkter som ska skickas mellan noderna och hur stora volymer som ska transporteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Euklidiskt och rätvinkligt avstånd. Anpassad från Segerstedt (2018). 
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Efter att alternativen presenteras ska det tredje och sista steget i last och avståndsanalysen 

implementeras, vilket innebär att det förslag som transporterar den fastställda volymen den 

kortaste sträckan bör väljas (Sanders & Reid, 2013). Det totala lastavståndet räknas då ut 

genom att avståndet mellan de olika noderna multipliceras med den volymen som ska 

transporteras mellan noderna (Segerstedt, 2018).  

𝑙𝑎 = ∑ 𝑙𝑖 ∗ 𝑑𝑖𝑖                     (1) 

𝑙𝑎 = Det totala lastavståndet, summerat över alla kombinationer 

𝑙𝑖 = Den totala Volymen som ska förflyttas enligt kombination i 

𝑑𝑖 = Avståndet mellan två noder enligt kombination i 

Enligt Krajewski et al. (2013) går det lika bra använda sig av tiden istället för avståndet när en 

last - och avstånds analys tillämpas, Det totala lastavståndet räknas då ut genom att tiden det 

tar att köra mellan noderna multipliceras med volymen som ska transporteras mellan noderna. 

Segerstedt (2018) hänvisar även till en metod för hur produkter ska placeras inom ett lager för 

att körsträckorna ska bli kortast möjliga. Varje produkt tilldelas ett visst antal block efter hur 

stor yta som det behöver i lagret. Blocken för respektive produkt placeras bredvid varandra och 

sedan avgörs placeringen genom att dividera antalet in- och utlastningar med de antal block 

som respektive produkt blivit tilldelad. För att körsträckan ska minimeras placeras den produkt 

som har den högsta kvoten närmast ingången. För att tydliggöra resonemanget följer ett 

exempel nedan, se tabell 2.  

 

Produkt In-och utlastningar Antal block Kvot Prioritet 

A 250 2 250

2
= 125 

4 

B 180 1 180

1
= 180 

2 

C 390 3 390

3
= 130 

3 

D 320 4 320

4
= 80 

7 

E 100 1 100

1
= 100 

5 

F 190 2 190

2
= 95 

6 

G 220 1 220

1
= 220 

1 

 

Den största kvoten får som synes i tabell 2 ovan har högsta prioritet, vilket innebär att produkt 

G ska placeras närmast ingången. Produkterna prioriteras fortsatt efter kvot där produkten med 

den minsta kvoten placeras längst bort från ingången. Utplaceringen av samtliga produkter 

illustreras i figur 2 nedan. 

 

 

 

Tabell 2. Prioritetsordning för lager. Anpassad från Segerstedt (2018). 

 G C A E F D D 

Ingång Truckgång 

 B C C A F D D 

Figur 2. Exempel på utplacering i lager. Anpassad från Segerstedt (2018). 
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3.5 Simulering - översikt 
Rahman et al. (2014a) konstaterar att simuleringar kan användas i kombination med olika 

digitala optimeringsverktyg för att inkludera de osäkerheter som finns i ett system för att bättre 

förutse systemets prestanda under olika förhållanden. Fördelen med simuleringar gentemot 

analytiska tekniker är att en simulation kan inkludera stokastiska aspekter, vilket möjliggör en 

mer komplex modell med färre förenklingar som i sin tur leder till en bättre representation av 

verkligheten. En begränsning med simuleringar som optimeringsmetod är att de endast kan 

användas för att utvärdera hur systemet presterar i olika scenarion eller vid förändrade 

förutsättningar (Wan, Pekny & Reklaitis, 2005). Banks (1999) lyfter istället 

scenariojämförelser som en styrka hos simuleringar, där mer utförliga jämförelser mellan 

scenarios kan göras än med traditionella analytiska metoder. 

Det finns tre typer av simulering: händelsestyrd, tidsstyrd och system-dynamics simulering. 

Det som skiljer de tre typerna åt är hur tiden hanteras i modellerna (Ossimitz & Mrotzek, 2008). 

Händelsestyrd simulering drivs framåt i takt med att händelser sker och gör då “hopp” i tiden 

mellan händelserna. Om ett råmaterial går in i en maskin för bearbetning skulle en 

händelsestyrd simuleringsmodell “hoppa” fram i tiden tills bearbetningen är klar och produkten 

kan fortsätta vidare i produktionsflödet. Tidsstyrd simulering försöker beräkna förändringarna 

i systemet kontinuerligt över tid. En tidsstyrd simulering kan exempelvis vara en flygsimulator 

(Maria, 1997; Ossimitz & Mrotzek, 2008). En system-dynamics simulering kan tidshoppen 

ställas in efter användarens preferens och klarar därför att representera både händelsestyrda och 

tidsstyrda system (Ossimitz & Mrotzek, 2008). Händelsestyrda simuleringar är oftast lättare att 

implementera och kan appliceras i många olika situationer (Maria, 1997).  

 

Robichaud et al. (2015) menar att händelsestyrd simulering med fördel kan användas för att 

återspegla och utvärdera ett designförslag för en timmerplan utefter de praktiska 

förutsättningarna på sågverksanläggningen. SIMUL8, programvaran som används i detta 

arbete, är designad för händelsestyrd simulering men kan även anpassas för system-dynamics 

simulering (Fousek, Kuncova & Fábry, 2017; SIMUL8, 2019). 

3.6 Simulering - metodik 
Maria (1997) rekommenderar 11 steg för att utveckla en simuleringsmodell. Notera att stegen 

är kronologiska men att flera iterationer av ett eller flera steg kan vara nödvändiga innan 

simuleringsmodellen kan anses klar. De 11 stegen är: 

 

1. Identifiera problemet i det befintliga systemet. 

 

2. Formulera problemet. Här ingår att systemet ska definieras och avgränsas. Målet med 

simuleringsmodellen ska preciseras (Maria, 1997; Banks, 1999). Relevanta 

prestationsmått för att utvärdera systemet ska fastställas. En initial bedömning bör ske 

gällande systemets konfiguration och utseende, hur lång tid som ska simuleras och vem 

som är slutanvändaren av simuleringsmodellen (Maria,1997). 

 

3. Samla in och verifiera data från systemet. Relevant data ska samlas in och utvärderas. 

Data som beror på slumpen ska kopplas mot en representativ stokastisk fördelning 

(Maria, 1997). Banks (1999) menar att verifiering istället ska ske för att säkerställa att 

simuleringsmodellen beter sig som avsett och bör utföras kontinuerligt under projektet. 
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4. Formulera och utveckla en modell för systemet. Börja med en visuell konceptuell 

modell som sedan översätts till simuleringsprogramvaran (Maria, 1997). Banks (1999) 

betonar vikten av att bygga upp modellen stegvis, först med rätt arbetsstationer i rätt 

ordning, sedan anpassas dessa efter verklighetens skifttider och kapaciteter. Sist av allt 

bör eventuella specifika egenheter med systemet som studeras påföras modellen. En 

simuleringsmodell ska representera verkligheten, men kan också nå en 

komplexitetsnivå där modellens representation av verkligheten ej förbättras utan bara 

innebär onödigt arbete när fler aspekter från verkligheten inkluderas. Banks (1999) 

rekommenderar därför ett nära samarbete med representanter för verksamheten för att 

nå en lämplig komplexitetsnivå för modellen så att rätt balans hittas mellan enkelhet 

och precision. Balansen mellan enkelhet och precision kallas abstraktionsnivå 

(Vasudevan & Devikar, 2011). Modellen bör hållas så enkel som möjligt, det vill säga 

med en så hög abstraktionsnivå som möjligt, utan att äventyra resultatens pålitlighet. 

Abstraktionsnivån kan vara olika i olika delar av simuleringsmodellen och nivån som 

bör hållas i respektive del bestäms med fördel utifrån syftet med projektet (Vasudevan 

& Devikar, 2011). 

 

5. Verifiera modellens validitet. Målet med valideringen är att säkerställa att 

simuleringsmodellen kan anses representativ för verkligheten (Banks, 1999). 

Valideringen kan ske på flera sätt. Exempelvis kan simuleringsmodellens resultat vid 

givna förutsättningar jämföras med det verkliga systemets resultat vid samma 

förutsättningar. Ett annat sätt är att en sakkunnig från företagsenheten som studeras får 

jämföra simuleringsmodellen med verkligheten (Maria, 1997). Möjligheterna att utföra 

en fullständig validering är dock i praktiken relativt ofta begränsade (Banks, 1999). 

 

6. Dokumentera modellens antaganden, mål och indata. 

 

7. Välj lämplig experimentell design. Det här inkluderar val av prestationsmått och 

identifikation av viktiga indata med inverkan på prestationsmåttet som i sin tur kan 

ändras mellan försöken (Maria, 1997; Banks, 1999). 

 

8. Ta fram lämpliga förutsättningar för experimenten. Är systemet stationärt 

(prestationsmåttet hålls konstant över tid) så är steady state i simuleringen att föredra 

när prestationsmåttet utvärderas. Hur lång tid det tar för simuleringsmodellen att nå 

steady state måste fastslås. Varje konfigurationsuppsättning ska helst köras 3–5 gånger 

för att prestationsmåttet ska nå en lämplig konfidensgrad. 

 

9. Utför simuleringsexperimenten genom att repetera steg 7 och 8. 

 

10. Tolka och presentera resultaten. Sammanställ och tolka relevant data från 

simuleringarna. 

 

11. Ta fram rekommendationer för framtiden. Vad mer bör göras i området för att 

stärka/validera resultaten? 
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4. Nulägesanalys 
I kapitlet beskrivs processen på sågverket i Kåge gällande timmerhanteringen, från ankomst 

till anläggningen tills timret går in i sågen. 

4.1 Övergripande beskrivning 
Kåge sågverk står för stora utmaningar vad gäller den interna logistiken då det bara finns en 

in- och utfart till sågverket, vilket gör att både personbilar, lastbilar och truckar trafikerar 

samma områden. Den interna timmerhanteringen ser ut på så sätt att när en lastbil anländer till 

sågverket kör den till avlastningsområdet. Vid avlastningen förflyttar en truck timret till 

timmersorteringens timmerbord ifall det är tomt, annars placeras timret i ett mellanlager. Från 

timmerbordet transporteras sedan stocken vidare till mätstationen där stockens träslag, kvalitet, 

längd och diameter registreras, vilket görs för att bedöma värdet på varje enskild stock och på 

så sätt avgöra skogsägarnas ersättning. Efter mätstationen åker stocken genom 

timmersorteringen där timret sorteras i olika fack beroende på vilken timmerklass som stocken 

blivit tilldelad, där timmerklassen avgörs av träslaget och diametern för varje enskild stock. 

Efter att timret sorteras i facken hämtas de av truckar och placeras i olika timmervältor 

beroende på timmerklassen. I nästa skede när timret lämnar timmervältorna transporterar 

truckarna de vidare till sågens timmerbord där timret läggs innan det ska sågas. Figur 3 visar 

en konceptuell bild av timmerplanen och dess tillhörande aktiviteter. För att läsaren ska få en 

helhetsbild över de aktiviteter som pågår på en timmerplan följer sedan en detaljerad 

beskrivning av varje station. Därefter kommer resterande av rapporten endast behandla den del 

av processen där timret är inmätt, i enlighet med projektets syfte. 

 

 

 
Figur 3. Konceptuell bild av timmerplanen och dess aktiviteter. 

Ej inmätt Inmätt 
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4.2 Inkommande lastbilar 
I genomsnitt anländer 48 lastbilar per dygn till anläggningen (måndag-fredag). Antalet 

inkommande lastbilar fluktuerar även under året då det under vissa månader anländer betydligt 

fler lastbilar till sågverket än under andra månader. Det beror främst på klimatet i skogarna. 

Under höst och vår är det svårt för skogsmaskiner att röra sig i skogen på grund av den blöta 

och mjuka marken, vilket gör att inflödet av timmer till anläggningen är relativt lågt. Normalt 

sett är inflödet högre under sommar- och vintertid då förhållandena och framkomligheten i 

skogen är mer gynnsam. De inkommande lastbilarna är inte heller jämt fördelade över dygnet 

utan det finns en viss variation då majoriteten av lastbilarna anländer under dagtid.  

4.3 Avlastningen 
Det första som sker när en lastbil anlänt till anläggningen är att chauffören registrerar besöket 

vid mätstationen, där registreras vem som är ägare av timret, vilken typ av mätning som bör 

göras på timret och om det är en homogen last så registreras även träslaget. När registreringen 

är gjord så startar avlastningen av lastbilarna, vilket sker med truckar från anläggningen. 

Truckarna förflyttar timret med gripar som rymmer upp till 15 kubikmeter men där 

genomsnittsgripen vanligen fylls med ungefär 10 kubikmeter timmer (Berglund, 2014). En 

truck med fylld grip kan ses i figur 4 nedan. 

 

 

Timret placeras i första hand på timmerbordet om det är tomt. Från timmerbordet skickas timret 

vidare till mätstationen. För att Norra timber ska veta vem som är skogsägare för varje enskild 

stock så blandas aldrig timmer från olika skogsägare på timmerbordet. Om timmerbordet inte 

är tomt så läggs istället timret på ett mellanlager innan mätstationen. Beroende på vilken 

mätning som är gjord eller ska göras på timret så placeras antingen timret i ett ej inmätt lager 

för stockmätt timmer eller i ett lager för travmätt timmer. Timret anses vara ej inmätt till dess 

att det har blivit uppmätt på mätstationen.  

4.4 Mätstationen 
Både stock- och travmätningen görs av en oberoende virkesmätarförening. För att bedöma 

ersättningen till skogsägaren görs antingen en trav- eller stockmätning. Cirka 85 % av den 

mätning som sker är stockmätning medan 15 % är travmätning.  Vid stockmätning mäts varje 

individuell stock och vid travmätning görs en överslagsräkning för hela lasten. Oavsett trav- 

eller stockmätning måste timret passera mätstationen, eftersom varje stock ska tilldelas en 

Figur 4. Traktor med fylld grip. Källa: Berglund (2014). 
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timmerklass. I mätstationen bestäms stockens toppdiameter och längd via en lasermätning, där 

toppdiametern är diametern på stocken där den är som smalast. Genomsnittstocken som 

anländer till sågverket är 4.6 meter lång. En manuell okulär besiktning görs av stockarna för 

att bestämma träslaget (gran eller tall) och kvaliteten på stocken. Kvaliteten bestäms bland 

annat genom att en bedömning görs på stockens böjning och antalet kvistar, där en rakare stock 

och ett lågt antal kvistar bedöms som högre kvalitet. Timmerklassen baseras på stockens träslag 

och toppdiameter. 

4.5 Timmersorteringen 
Efter att timret passerat mätstationen går det direkt ut i timmersorteringen. Sorteringen på Kåge 

sågverk är ca 180 meter lång och innehåller totalt 50 fack, där facken är 7 meter breda. Stocken 

sorteras efter vilken timmerklass som den har blivit tilldelad i mätstationen. I dagsläget sorteras 

timret i 40 olika timmerklasser, vilket innebär att det finns 10 fack där det timmer som inte 

kvalificerar sig för någon av timmerklasserna placeras. I dessa fack placeras stockar som ej kan 

sågas, exempelvis om de är för grova eller tunna, för långa eller för korta. Det finns även fack 

som är tilldelade för massaved, vilket innebär stock vars kvalitet är för låg för att den ska kunna 

sågas. Det finns också ett specifikt fack för kontrollmätning, det används för att kontrollera att 

virkesmätningen gått rätt till. Timmerklasserna sorteras alltid ut i samma fack och ordningen 

mellan facken är bestämd så de grövsta timmerklasserna och de timmerklasser med högst årlig 

volym placeras närmast sågintaget. Det är huvudsakligen gjort för att underlätta truckförarnas 

arbete att hålla efter och tömma facken genom att placera de timmerklasser som fylls på 

snabbast (högst årlig volym) och de klasser som går att transportera minst antal stockar åt 

gången (de grova timmerklasserna) med de kortaste transportavstånden. 

Efter timret har placerats i respektive fack ligger det där fram till att facken är fulla och behöver 

tömmas. När facken är fulla töms de sedan av truckarna som kör timret vidare till 

timmervältorna. Varje timmerklass är tilldelad 1–5 vältor beroende på behovet, vilket bestäms 

av sakkunniga på Kåge sågverk. 

4.6 Timmervältor 
Från facken i timmersorteringen transporteras sedan timret vidare till olika timmervältor 

beroende på vilken timmerklass som den blivit tilldelad. Varje välta innehåller enbart timmer 

från en timmerklass, vilket som tidigare nämnt görs för att timmerklasserna ska kunna skiljas 

från varandra. Vissa timmerklasser har blivit tilldelade flera huvudvältor men vanligtvis 

prioriteras den välta som ligger närmast sågen för att minska körsträckorna. Om alla vältor 

avsedda timmerklassen är fulla placeras istället timret på någon av ytorna som är avsedda för 

reservvältor, även här ligger endast en timmerklass per välta. Ett exempel på en timmervälta 

vid Kåge såg finns att se i figur 5 nedan. 
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Längden på timmervältorna skiljer sig beroende på vilken yta som finns tillgänglig för att 

placera ut timmervältor på anläggningen. I nuläget varierar längden för timmervältorna mellan 

8–86 meter, vilket innebär att lagringskapaciteten mellan timmervältorna skiljer sig markant. 

Kartläggningen över längden på timmervältorna finns att tillgå i Bilaga 1. Timmervältorna är 

lika breda som facken i timmersorteringen, det vill säga 7 meter. Genomsnittshöjden på 

timmervältorna togs fram genom att mäta höjden på de vältor som författarna efter diskussion 

med sakkunniga ansåg vara fulla. Den maximala höjden på Timmervältorna varierar beroende 

på om truckarna har möjligheten att lasta från sidan eller endast kan lasta framifrån, det går att 

lasta betydligt högre om lastning kan ske från sidan. Möjligheten att lasta från sidan begränsas 

vanligen av att timmervältan är instängd mellan andra vältor.  

Det totala inmätta timmerlagret varierar mycket under året till följd av att förhållandena i 

skogen (som förklaras i avsnitt 4.2) och sågens kapacitet (som förklaras i avsnitt 4.7) skiljer 

sig åt vid olika årstider. I bilaga 2 redovisas hur lagernivåerna såg ut månadsvis under 2018. 

4.6.1 Beräkning av lagringskapacitet 

Lagringskapaciteten för inmätt timmer begränsas av den kapacitet som vältorna på 

timmerplanen kan inhysa. Hur mycket timmer som kan placeras i en välta kan räknas fram 

genom att geometriskt beskriva en full välta. De vältor som ansågs fulla hade en genomsnittlig 

höjd på 5.4 meter. Bredden utgörs av stockarnas genomsnittliga längd, 4.6 meter. En vältas 

lagringskapacitet varierar främst med avseende på längden, där genomsnittshöjden och 

bredden antas gälla för alla vältor.  

Lagringskapaciteten i en välta kan ökas genom att använda sig av ett så kallat vältstöd. Om 

vältan inte har något vältstöd så sluttar timmervältorna ner mot marken vid bägge ändor av 

timmervältan. Längden på vältans avsmalning ner mot marken mättes för de timmervältor som 

ansågs vara fulla, vilket uppmättes till 11.9 meter. Om vältan har ett vältstöd så sluttar endast 

vältan ner mot marken på ena sidan av timmervältan. På den andra sidan lutar istället timret 

mot ett vältstöd, vilket är ungefär 4.5 meter högt. Mätningar gav att höjden av vältstödet som 

timret faktiskt utnyttjade uppgick till i snitt 4.2 meter. Sluttningen på vältans sida mot stödet 

går då bara ner till 4.2 meters höjd innan vältan avslutas lodrätt utmed stödet. En illustration 

över en genomsnittsvälta ser ut, både med och utan vältstöd kan ses i figur 6 nedan.  

 

 

Figur 5. Exempel på timmervälta. 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer beräkningarna som användes för att beräkna vältornas lagringskapacitet. Se figur 

7 för en illustration av parametrarna: 

ℎ = Genomsnittliga höjden på en full välta 

𝑙 = Längden på vältan 

𝑏 = Genomsnittliga bredden på en full välta 

𝑠 = Genomsnittliga längden på en full vältas avfasning 

ℎ2 = Vältans höjd vid stödet 

 

 

 

 

Beräkning av volym utan vältstöd: 

Mittpartiet på vältan (i) utgörs av ett rätblock med längden 𝑙 − 2 ∗ 𝑠, höjden ℎ och bredden 𝑏. 

De båda avfasningarna (ii) och (iii) är symmetriska där vardera är av längden 𝑠, höjden ℎ och 

bredden 𝑏. Totalt sett beräknas därmed volymen för en välta utan vältstöd som: 

𝑉 = (𝑙 − 2 ∗ 𝑠) ∗ ℎ ∗ 𝑏 + 2 ∗ (
𝑠∗ℎ

2
) ∗ 𝑏                   (2) 

Beräkning av volym med vältstöd: 

Mittpartiet på vältan (i) utgörs av ett rätblock med längden 𝑙 − 𝑠, höjden ℎ och bredden 𝑏, 

minus den lilla avfasningen in mot stödet, som har höjden ℎ − ℎ2, längden 
(ℎ−ℎ2)

ℎ
∗ 𝑠 (tack vare 

likformighet med (iii)) och bredden b. Avfasningen (ii) är av längden 𝑠, höjden ℎ och bredden 

𝑏. Totalt sett beräknas därmed volymen för en välta med stöd som: 

𝑉 = (𝑙 − 𝑠) ∗ ℎ ∗ 𝑏 − (ℎ − ℎ2) ∗
(ℎ−ℎ2)

ℎ
∗ 𝑠 ∗ 𝑏 +

𝑠∗ℎ

2
∗ 𝑏                 (3) 

Figur 7. Illustration av beräkningsunderlaget för vältorna. 

𝑥 =  {
1
0

 
Om vältstöd finns 

Annars

Figur 6. Illustration av tvärsnittet hos en timmervälta, med och utan vältstöd. 



 

18 

 

Den formel som användes i Excel för att räkna fram volymen kombinerade (2) och (3) genom 

att inkludera variabeln 𝑥, för att i formeln inkludera huruvida ett stöd användes till vältan eller 

inte. Den formeln såg ut enligt följande: 

𝑉(𝑙, 𝑥) = (𝑙 − (2 − 𝑥) ∗ 𝑠) ∗ ℎ ∗ 𝑏 − 𝑥 ∗ (ℎ − ℎ2) ∗
(ℎ−ℎ2)

ℎ
∗ 𝑠 ∗ 𝑏 + (2 − 𝑥) ∗ (

𝑠∗ℎ

2
) ∗ 𝑏    (4) 

De vältor som var för korta för att nå maxhöjd utgjorde ett specialfall och volymberäknades 

separat, men beräkningarna för de specialfallen redovisas ej i rapporten utan endast dess 

resultat. Endast en välta av 102 totalt behövde beräknas på annat sätt än med formel (4) ovan. 

En viktig notering att göra är att volymen för timmer kan beräknas på flera sätt. Det som 

används på Norra Timber är m3 fub, vilket betyder fast volym under bark. Där ingår bara 

trävolymen när barken är bortplockad. Volymberäkningen på vältorna inkluderar både bark 

och luften mellan stockarna när de staplas, så kallad travvolym. Volymen måste alltså 

korrigeras med en omräkningsfaktor för att överensstämma med siffrorna från Norra Timbers 

databaser. Grönlund (1992) anger att 0,56 ska användas som omräkningsfaktor när volymen 

korrigeras från travvolym till fub. Alla volymer som räknades fram baserat på vältlängderna 

korrigerades därför med denna omräkningsfaktor. Kåge såg planerar att förse alla vältor med 

vältstöd i framtiden. För att ge jämförbara resultat mellan nuläge och layoutförslagen antas 

därför att alla vältor har vältstöd. De resulterande beräknade lagervolymerna för 

nulägeskartläggningen redovisas i bilaga 1. 

4.7 Sågen 
Beroende på vilken timmerklass som sågas transporteras timret sedan av truckarna från 

timmervältor till sågens timmerbord. Timmerbordet har samma funktion som timmerbordet till 

mätstationen och fungerar som en buffert innan sågen. Sågen processar bara en timmerklass åt 

gången eftersom sågen ställs in beroende på toppdiametern och träslaget på stocken. De väljer 

dessutom alltid att såga slut på en timmerklass, det vill säga tömma alla timmervältor som 

innehåller den klass som sågas. Timret är ett biologiskt material och kan därför inte lagerhållas 

på obestämd tid, vilket gör att lagret behöver omsättas. Att alltid såga slut på en timmerklass 

säkerställer att timmerlagret omsätts kontinuerligt. Ett byte av timmerklass kräver en viss 

omställningstid av sågen. Omställningstiden skiljer sig dessutom beroende på hur diametern 

skiljer sig mellan timmerklasserna. Är diameterskillnaden stor tar omställningen längre tid. En 

ytterligare anledning till varför de vill de tömma timmervältorna helt är för att göra det möjligt 

att placera en ny timmerklass i den vältan. 

Sågen bemannas 9 skift i veckan, vilket ger 17 driftstimmar måndag-torsdag och 8,75 timmar 

fredag. Beroende på hur behovet ser ut kan sågen även bemannas nattetid. Drift av sågen 

nattetid uppskattas av den tekniska chefen på anläggningen ske i snitt ungefär 3,5 dagar i 

veckan. När sågen är i drift sker relativt ofta stopp i produktionen av olika anledningar, på 

grund av att exempelvis stockar hamnat snett vid inmatningen, delar behöver bytas eller 

liknande. Sågen är aktiv och producerande ca 71 % av tiden i snitt över året. 

Sågen håller ungefär samma hastighet oberoende av diametern på stocken. Sågen kan därmed 

producera betydligt större total volym virke per tidsenhet när grövre timmerklasser sågas 

eftersom den enskilda volymen är större på stocken ju grövre den är. På grund av 

volymskillanden i sågens utflöde väljer man vanligtvis att placera de största timmerklasserna 

närmast sågen. Det behöver göras för att truckarna ska hinna med att fylla på sågens 
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timmerbord innan det blir tomt. Truckarna kan inte transportera lika många grova stockar åt 

gången av de grövre timmerklasserna jämfört med mindre, vilket gör att truckarna kan hamna 

i tidsnöd om en grövre timmerklass är placerad i en välta som ligger för långt bort från sågen. 

Att sågen ska vara i gång är kritiskt för sågverket och har högsta prioritet för truckförarna. Av 

de 40 timmerklasserna som sorteras ut, är det bara 34 som normalt sett skickas in i sågen. 

Resterande 6 timmerklasser anses för klena för att vara ekonomiskt hållbart att såga och säljs 

därför vidare till köpare av flis- eller massaträ. De 6 klenare timmerklasserna kan sågas i nödfall 

om timmerlagret skulle vara väldigt lågt. Under 2018 sågades endast en av de 6 klenare 

timmerklasserna och det gjordes vid ett tillfälle. Sågens produktionstakt sjunker något under 

vintermånaderna. Timret är under de kalla månaderna fruset och väldigt hårt vilket sänker 

sågens produktionskapacitet och kan leda till fler produktionsstopp. 

Från databaserna på Kåge såg erhölls antalet sågningar av respektive timmerklass per år. Den 

totala årsvolymen för varje timmerklass erhölls också. Genom att dividera årsvolymen med 

antalet sågningar kunde den genomsnittliga sågningsvolymen erhållas, det vill säga hur stora 

volymer timmer som i snitt kördes i sågen för respektive timmerklass. Se ekvation nedan. 

𝐺𝑉𝑖 = Genomsnittlig sågningsvolym för timmerklass i 

Å𝑉𝑖 = Årsvolym i kubikmeter timmer av timmerklass i  

𝐴𝑆𝑖 = Antalet sågningar av timmerklass i per år 

GV𝑖 =
ÅV𝑖

AS𝑖
                     (5) 

Med hjälp av den genomsnittliga sågningsvolymen kunde lagringsbehovet för varje 

timmerklass fastställas. Summeras de genomsnittliga körningsvolymerna uppgår det totalt sett 

till ca 36 000 m3. Normalt sett uppgår lagret i verkligheten till 25-30 000 m3 som är målvärdet 

på anläggningen.  

Via en översiktsbild från GPS-timmer, vilket är ett system som håller reda på timmerklassernas 

position, kunde timmerklassernas lagringsposition inhämtas. Den kartläggningen återfinns i 

bilaga 1. Summeras lagringskapaciteten för alla vältor som har en timmerklass tilldelad från 

kartläggningen i bilaga 1 fås en totalsumma på cirka 34 000 m3. För att ta fram ett teoretiskt 

lagringsbehov för timmerklasserna utifrån den genomsnittliga körningsvolymen som tar 

hänsyn till fördelningen av dedikerade vältor och reservvältor behövde volymerna därmed 

justeras något. Den genomsnittliga körningsvolymen multiplicerades därför med en koefficient 

baserad på summan av de dedikerade vältornas volymer dividerat med summan av de 

genomsnittliga körningsvolymerna. Målet var då att ge en teoretisk volym som låg närmare 

den faktiska volymen med dedikerade vältor i nuläget. Den teoretiska volymen är alltså hur 

stor lagringsvolym som den enskilda timmerklassen bör bli tilldelad och den faktiska volymen 

är hur stor lagringsvolym som timmerklassen i verkligheten blir tilldelad.  

Antal sågningar, total årsvolym, genomsnittlig sågningsvolym och den korrigerade teoretiska 

volymen återfinns i bilaga 3. I bilaga 4 jämförs det teoretiska lagringsbehovet för respektive 

timmerklass mot kartläggningen av nuläget. Där framgår att differensen mellan teoretiskt lager 

och faktiskt tilldelat lager maximalt uppgår till +/- 40 % av det teoretiska lagret för 31 av 34 

timmerklasser.  
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4.8 Avståndsmätning 
För att kunna beräkna körsträckorna för nuläget mättes avstånden mellan facken och 

timmervältorna för varje enskild timmerklass, samt avståndet mellan alla timmervältor och 

sågen. Körsträckorna i den här studien var relativt komplexa vilket gör att varken metoden för 

euklidiskt avstånd eller rätvinkligt avstånd appliceras direkt. Istället användes en variant av den 

euklidiska metoden med skillnaden att sträckan som mäts innehåller flera noder och avståndet 

på sträckan räknas ut i Google Earth Pro genom att avståndet mellan alla noder på den givna 

sträckan summerades. Figur 8 nedan visar ett exempel på hur avståndet mättes där avståndet 

mellan en välta och sågintaget var 270 meter, samt avståndet mellan vältan och facket med 

vältans timmerklass var 69 meter. Alla körsträckor mellan fack för en specifik timmerklass och 

den tilldelade timmervältan samt avstånden mellan timmervältorna och sågintaget mättes upp 

på samma sätt. De körsträckor som mättes upp i nuläget mellan sorteringsfack och tillhörande 

vältor samt mellan välta och såg finns att läsa i bilaga 1. Mätningar gjordes också mellan alla 

tillgängliga fack till alla vältor, men dessa utgör tillsammans ca 5000 mätvärden och kan därför 

inte redovisas i en tabell i den här rapporten. 

 

 

 

4.9 Tidsstudie 
Som framkommit tidigare måste timmerklasserna ligga tillräckligt nära sågintaget för att 

truckarna ska hinna med att kunna hålla sågen med timmer vid full drift utan stopp. Den här 

restriktionen gäller främst de grövsta timmerklasserna. För att kunna ta hänsyn till 

avståndsrestriktionen vid tilldelningen av vältor till timmerklasserna måste tidsåtgången för 

truckarna att hämta och lämna timmer samt truckarnas medelhastighet tas fram. En tidsstudie 

av truckarna genomfördes därför, resultatet från tidsstudien kan ses i tabell 3 nedan.  

 

Figur 8. Översiktbild på Kåge såg med en exemplifierad avståndsmätning. 

Tabell 3. Resultat från tidsstudie. 

Moment Resultat (genomsnitt) 

Förflyttning mellan välta och sågintag 14.0 km/h 

Fylla grip vid välta 51.5 s 

Tömma grip vid sågintag 30.5 s 
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Momentet ”Fylla grip vid välta” påbörjades när truckens däck stannat vid vältan eller när gripen 

tog i timret, beroende på vad som skedde först. Momentet avslutades när däcken åter började 

rulla i syfte att transportera bort timret. Ibland skedde viss förflyttning vid vältan för att komma 

åt att lasta bättre eller att fixa till stockarna så att de låg bättre i gripen, tiden för den 

förflyttningen räknades då till ”Fylla grip vid välta”-momentet eftersom syftet med aktiviteten 

ej var den faktiska förflyttningen.  

Momentet ”Tömma grip vid sågintag” påbörjades när truckens däck stannat vid sågintaget. 

Momentet avslutades när truckens däck åter sattes i rörelse i syfte att förflytta trucken till nästa 

aktivitet. Ibland kunde stockarna behöva justeras för att inmatningen till sågen skulle fungera 

felfritt, tiden för den förflyttningen räknades då till ”Tömma grip vid sågintag”. 

Transporten mättes mellan de två ovanstående momenten. Vältan som trucken körde till eller 

från noterades samt hur lång tid det tog att ta sig mellan välta och sågintag. Avståndet mättes i 

efterhand via Google Earth Pro.  

Från Kåge såg tillhandahölls siffor på volymbehovet för respektive timmerklass vid full drift i 

sågen i enheten m3/h. Volymbehovet och tidsstudien kunde sedan räknas om enligt nedan för 

att få fram det maximala tillåtna avståndet för att en truckförare ska hinna försörja sågen med 

timmer. 

𝑉 = Snittvolymen för en grip 

𝑎𝑖 = Maxavståndet mellan välta och såg för timmerklass i 

𝑣 = Medelhastigheten för en truck vid förflyttning 

𝑇 = Fast tid vid varje cykel (det vill säga tiden vid sågintaget och tiden vid vältan) 

𝑧𝑖 = Timmerbehovet vid sågintaget när timmerklass i sågas per tidsenhet 

Maxavståndet fås vid balans mellan timmerbehovet vid sågintaget och truckens förmåga att 

tillhandahålla timmer. Truckens förmåga att tillhandahålla timmer begränsas av att avståndet 

𝑎𝑖 ska köras två gånger, fram och tillbaka under en cykel, med hastigheten 𝑣. Trucken måste 

också hinna med den fasta tiden 𝑇 vid varje cykel. En truck klarar då att leverera snittvolymen 

på en grip 𝑉 under tiden 
2∗𝑎𝑖 

𝑣
+ 𝑇. När trucken nätt och jämt hinner med att tillgodose behovet 

vid sågintaget gäller därför: 

𝑧𝑖 =
𝑉

2∗𝑎𝑖 

𝑣
+𝑇

                              (6) 

Maxavståndet 𝑎𝑖 kan då lösas ut ur (6): 

𝑎𝑖 =
𝑣

2
∗ (

𝑉 

𝑧𝑖
− 𝑇)                    (7) 

Maxavståndet mellan välta och sågintag beräknades med resultatet från tidsstudien i tabell 3 

och sågens timmerbehov vid full drift. Timmerbehovet i sågen och det resulterande 

maxavståndet enligt ekvation (7) för samtliga timmerklasser redovisas i bilaga 5.  
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5. Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas först informationen som ligger till grund för designförslagen för 

timmerplanen och de förslag och förändringar som ledde fram till de slutgiltiga 

designförslagen för timmerplanslayouten följt av en analys kring processen och de 

resulterande designförslagen. På liknande sätt redovisas och analyseras även 

lagerpositionstilldelningen av timmerklasserna och simuleringsmodellerna. 

5.1 Designförslag för en framtida timmersortering 
Processen att ta fram designförslagen för timmerplanslayouten skedde stegvis med gradvis 

ökande detaljnivå. I det här avsnittet redovisas den information som ligger till grund för 

förslagen och den stegvisa utvecklingen av designförslagen. 

5.1.1 Inledande informationshämtning och initiala förslag 

För att kunna ta fram rimliga förslag om en framtida timmersortering behövdes information 

angående vilka begränsningar och restriktioner som fanns på anläggningen. Denna information 

hämtades i första hand från projektgruppens handledare och tillika sågverkets tekniska chef 

Johan Oja. Om informationen behövde hämtas från annat håll hänvisades projektgruppen till 

sakkunnig person inom företaget. Norra timber vill att den nya timmersorteringen ska innehålla 

70 fack för att öka möjligheten att dela upp timret i fler timmerklasser. Det skulle göra det 

möjligt för företaget att även använda sig av kvalitet som en aspekt i sorteringen. För att ta reda 

på hur en ny timmersortering ska kunna placeras inhämtades ritningar och mått på hur en 

framtida timmersortering kan komma att se ut. Ritningarna hämtades från Norra timbers 

återförsäljare av mätstation och timmersortering. Ritningen bestod av en timmersortering på 

60 fack inklusive mätstation. Den totala längden på timmersortering och mätstation var 270 

meter, enligt ansvarig hos återförsäljaren skulle en timmersortering på ytterligare tio fack bli 

35 meter längre. Timmerbordet till sorteringen som är placerat bredvid mätstationen är ungefär 

50 meter bred oavsett längden på timmersorteringen. Timmerbord och mätstation går att 

spegelvändas beroende på vilken sida av timmersorteringen som det är lämpligast att den 

placeras. Ett skal över ritningen med en timmersortering innehållande 60 fack går att avläsa i 

figur 9 nedan. 

 

  

Figur 9. Ett skal av ritningen på timmersorteringen med utskrivna mått. 
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Lagerytorna kommer att förändras i och med att en ny timmersortering placeras ut. Eftersom 

den nuvarande timmersorteringen tas bort kommer det att frigöra lagerytor där denna nu är 

placerad, samtidigt kommer den nya timmersorteringen ta upp en yta som idag används som 

lageryta. Medan projektet fortlöper installeras samtidigt ett nytt sågintag som även det har en 

betydande effekt på de tillgängliga lagerytorna. På grund av att det nya sågintaget begränsar 

åtkomsten till ett område som idag räknas till timmerplanen kommer det otillgängliga området 

istället att användas av andra avdelningar inom företaget. Anläggningens yta kommer också att 

öka eftersom mark som tidigare inte använts som timmerplan nu blir tillgänglig. I framtiden är 

också syftet att en viss del av det ej inmätta timret ska kunna placeras utanför timmerplanen, 

vilket även det frigör lagerytor. De förändringar som sker med lagerytorna kommer 

sammantaget leda till att den totala ytan för timmerplanen utökas med ungefär 10%. Den nutida 

timmerplanen och den framtida timmerplanen illustreras i figur 10 nedan. 

 

 

På grund av timmersorterings längd finns det endast ett fåtal möjliga placeringar av 

timmersorteringen på Kåge sågs anläggning. Redan innan projektet startade var Norra timber 

medvetna om att den enda realistiska placeringen av mätstationen var vid nederkanten av figur 

10 nedan, med sorteringen riktad upp mot sågen. Anledningen till det är bland annat att 

inkommande lastbilar med timmer kommer få en egen ingång in till anläggningen, vilket görs 

för att hålla isär trafiken och inte tvinga lastbilsförare, personbilsförare och maskinförare att 

trängas på samma område. För att det ska vara möjligt att placera starten av timmersorteringen 

vid nederkant av figur 11 och rikta den upp mot sågen kommer två av byggnaderna på området 

att behöva flyttas. Företaget är väl medvetna om att byggnaderna kommer behöva flyttas och 

det var de själva som påpekade det redan vid projektets början. Mätstationens placering och 

byggnaderna som behöver flyttas är utmärkta i figur 11 nedan.  

Figur 10. Nutida - och framtida timmerplan med det framtida sågintaget. 
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Vidare diskuterades det vilka säkerhetsavstånd som behövde hållas till byggnader och 

tomtgränser. De menade att det behövde vara minst 20 meter till närmaste byggnad eller 

tomtgräns från mitten på timmersorteringens transportör för att det ska rymmas transportvägar 

och finnas plats att skotta undan snön vintertid. 

Eftersom starten på timmersorteringen var fastställd fanns det endast ett begränsat antal 

realistiska placeringar för timmersorteringen. Via diskussioner bestämdes det att 

projektgruppen fick som uppgift att ta fram två förslag. Ett förslag där timmersorteringen går 

med rakast möjliga väg mot sågintaget samt ett förslag där det gick att placera timmervältor på 

båda sidor om timmersorteringen. Projektgruppen tog då fram två förslag för placering av 

timmersortering som Norra timber ansåg vara rimliga. I figur 12 och 13 nedan illustreras 

förslagen. Projektgruppen fick som uppgift att arbeta vidare med förslagen och ta fram 

lagerytor och transportvägar som sedan presenteras för ledningen på företaget. 

 

 

Figur 11. Nutida och framtida timmerplan med det framtida sågintaget samt placeringen av den framtida 

mätstationen. 
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Figur 12. Designförslag för en rak timmersortering med 70 fack. 

Figur 13. Designförslag för en diagonal timmersortering med 70 fack. 
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5.1.2 Utvärdering av designförslagförslag med fokusgrupp 

När förslagen för den framtida placeringen av timmersorteringen var framtagen presenterades 

de för en fokusgrupp bestående av sågverkschef, teknisk chef, två produktionschefer och en av 

Kåge sågs mest erfarna truckförare. Syftet med fokusgruppen var att förankra den praktiska 

nyttan och att säkerhetsställa att alla restriktioner på anläggningen tillämpades. Under mötet 

diskuterades rimligheten i förslagen, vad som behövde korrigeras, vilka lagerytor som kunde 

användas, vilka transportvägar som var nödvändiga, hur breda vägarna behövde vara och vad 

som var en lämplig längd på en timmervälta.  

De två initiala förslagen som presenterades innehöll en timmersortering med 70 fack, se figur 

14 och 15 nedan. Det första förslaget innehöll en timmersortering med rak vinkel upp mot 

sågen medan den andra hade en diagonal riktning upp mot sågen. Skillnaden mellan förslagen 

är att vid den raka timmersorteringen blir det närmre till sågintaget medan vid den diagonala 

timmersorteringen är det är möjligt att placera timmervältor på båda sidor av 

timmersorteringen. Vid första anblick var majoriteten av fokusgruppen övertygade om att den 

raka timmersorteringen skulle vara det bättre alternativet på grund av att det skulle ge kortare 

körsträckor. Truckföraren nämnde däremot att det fanns praktiska fördelar med att använda sig 

av en diagonal timmersortering då denne tyckte att möjligheten att kunna placera timmer på 

båda sidor av timmersorteringen var av stor nytta. Hela fokusgruppen var enade om att 

problemet med den diagonala timmersorteringen är att den totala körsträckan blir för lång om 

timmersorteringen innehåller 70 fack, samt att den försvårade framkomligheten för den övriga 

trafiken på området. De ansåg att om förslaget med en diagonal timmersortering skulle vara 

rimlig behöver timmersorteringen reduceras till 60 fack. 

 

 

Figur 14. Designförslag för en rak timmersortering med 70 fack, inklusive timmervältor och transportvägar. 
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Vid diskussionerna runt lagerytorna ansåg fokusgruppen att några av lagerytorna behövde 

tydliggöras ytterligare genom en rundvandring med produktionschefen. En framtida nödvändig 

transportväg för en annan del av verksamheten, som inte fanns med i det ursprungliga förslaget, 

behövde också läggas till. Den exakta dragningen av denna togs fram genom samspråk och 

rundvandring med produktionschefen. Det initiala förslaget som var framtaget innehöll 

transportvägar som var elva meter breda. Timmervältorna och facken var 7 meter breda vilket 

motsvarar måtten för nuläget. Efter avståndsmätningar med Google Earth Pro tyckte samtliga 

medlemmar i fokusgruppen att måtten på transportvägarna, facken och timmervältorna var 

rimliga. Det gör att maskinförarna har möjlighet att mötas och vända utan några större problem. 

Projektgruppen var osäkra på om det behövdes fler transportvägar för att skapa kortare 

timmervältor eftersom flertalet av timmervältorna vid det initiala förslaget blev betydligt längre 

än de timmervältor som finns i nuläget. Fokusgruppen och framförallt sågverkschefen ansåg 

dock att det inte var något problem. De argumenterade istället för fördelarna med längre 

timmervältor då de ansåg att det ryms mer timmer per ytenhet. De tyckte också att det blir 

enklare hålla ordning på timmerklasserna om de fördelas ut i ett färre antal timmervältor. 

Vidare tyckte fokusgruppen att förslagen för en framtida layout utnyttjade lagerytorna bättre 

än nuläget då de inte behövdes lika många transportvägar och att det var möjligt att placera 

timmervältorna tätare. 

Eftersom majoriteten av deltagarna i fokusgruppen jobbar eller har tidigare erfarenheter av att 

arbeta på operativ nivå diskuterades de även sinsemellan andra praktiska problem som behöver 

lösas vid en ombyggnation på anläggningen, exempelvis vars det ska vara möjligt att tanka 

fordonen på anläggningen. Men eftersom den typen av diskussioner ligger utanför projektets 

avgränsningar kommer inte det att vara en del i beslutsunderlaget vid framtagandet av en ny 

timmersorteringsplacering.  

Slutligen tyckte fokusgruppen att det var rimligast att jämföra en rak timmersortering med 70 

fack mot en diagonal timmersortering på 60 fack för att se vilken effekt de har på lagerytorna 

Figur 15. Designförslag för en diagonal timmersortering med 70 fack, inklusive timmervältor och transportvägar. 
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och de interna körsträckorna med timmer. För att det ska gå att göra en rättvis jämförelse mellan 

deras nuvarande timmerplan och det framtida förslaget tyckte de att simuleringen bör göras på 

de timmerklasser som de använder sig av i nuläget. Skillnaden gentemot nuläget är att 

timmerklassernas placering i facken måste inverteras då de framtagna placeringsförslagen har 

timmersorteringens transportriktning mot sågintaget istället för från sågintaget som fallet är i 

nuläget. Eftersom den nya timmersorteringen innehåller fler fack än den nuvarande kommer 

flertalet av facken vara tomma. Fokusgruppen tyckte då att de tomma facken ska längst bort 

från sågintaget för att jämförelsen mellan nuläget och förslagen för en framtida layout ska ge 

rättvisa resultat.  

5.1.3 Slutgiltiga förslag 

De två förslagen behövde korrigeras till viss del enligt vad som framkom under fokusgruppen. 

Förslaget med en rak timmersortering behövde inte korrigeras i någon större utsträckning. 

Transportvägen som skulle tillkomma lades in, men i övrigt förblev layouten densamma som 

tidigare. Den slutgiltiga layouten för timmerplanen med en rak timmersortering illustreras i 

figur 16 nedan. 

 

Det andra förslaget genomgick en större förändring. Dels lades samma transportväg som i det 

första förslaget in även i det här förslaget. Dessutom gav minskningen till 60 fack större 

möjligheter att lägga om i layouten. Timmerbordet och mätstationen kunde då spegelvändas 

och flyttas uppåt för att ge utrymme för fler timmervältor väster om sorteringen. Själva 

sorteringen kunde då vinklas mer nordligt för att på så sätt komma närmare sågintaget. Det 

slutgiltiga designförslaget för den diagonala sorteringen illustreras i figur 17 nedan. 

 

Figur 16. Designförslag för en timmersortering rak med 70 fack efter modifiering. Hädanefter kallad förslag 1. 
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Båda förslagen skickades efter korrigeringarna till deltagarna i fokusgruppen för granskning. 

Båda förslagen godtogs och ansågs som de praktiskt sett mest realistiska och intressanta 

förslagen att granska närmare. Hädanefter hänvisas layouten med den raka timmersorteringen 

till som förslag 1 och layouten med den mer vinklade diagonala placeringen av 

timmersorteringen som förslag 2. 

5.1.4 Kartläggning av slutgiltiga designförslag 

När de slutgiltiga designförslagen fastställts gjordes en liknande kartläggning för respektive 

förslag som i kapitel 4. Nulägesanalys där alla avstånd mellan fack och välta, avstånd mellan 

välta och sågintag och timmervältornas längd mättes. Timmervältornas längd räknades också 

om i lagringskapacitet på samma sätt som i avsnitt 4.6 Timmervältor. Resultatet gällande 

avstånden från välta till sågintag, timmervältornas längd och resulterande lagringskapacitet 

redovisas i bilaga 6 för förslag 1 och i bilaga 7 för förslag 2. Precis som var fallet med nuläget 

resulterade mätningarna från respektive fack till alla vältor i mer än 5000 mätvärden för varje 

förslag och kan därför ej redovisas i denna rapport. Avstånden mellan fack och välta som 

redovisas i bilagorna 6 och 7 är baserat på den timmerklass som blivit tilldelat den vältan som 

lagerposition, vilken redovisas i avsnitt 5.2 Utplacering av timmerklasser. Fackpositionerna 

blev, som tidigare nämnt, omkastade så att de klasser som i nuläget hade sina fack nära 

mätstationen i förslagen har sina fack mot slutet av timmersorteringen och tvärtom. Tomma 

fack och de fack som inte har någon logisk anledning att ligga mot slutet av sorteringen, 

exempelvis kontrollmätningsfack och fack för massaved, flyttades också till att ligga närmast 

mätstationen. 

Figur 17. Designförslag för en timmersortering rak med 60 fack efter modifiering. Hädanefter kallad förslag 2. 
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5.1.5 Avslutande analys kring framtagandet av timmerplanens designförslag 

Med utgångspunkt från teorin genomfördes inhämtningen av data för framtida förslag och 

mötet med fokusgruppen, vilket härledde ett placeringsförslag för en framtida timmersortering. 

Utifrån teorin framkommer det tydligt att en nulägesanalys är det första som bör göras när ny 

layout eller design ska implementeras. Gu et al. (2010) nämner att det saknas forskning för 

optimering av hela anläggningsstrukturen och Gray et al. (1992) nämner istället att framtagna 

designförslag bör utvärderas och väljas ut genom analytiska beräkningar och sedan jämföras 

med simuleringar. Vid framtagningen av layoutförslagen användes, i brist på 

optimeringsmöjligheter, därför Hamptons (1982) modell istället. 

De första tre stegen i Hamptons (1982) modell: (1) Samla in data för relevanta aktiviteter. (2) 

ta fram en modell för materialflödet. (3) Ta fram prioriteringsordningen för aktiviteterna och 

materialflödet, kan alla klassas som en nulägesanalys där företagets nuvarande processer 

undersöks och dokumenteras. I enlighet med ovanstående teori togs förslagen fram genom att 

inledningsvis bekanta sig med organisationen och de processer som sker på timmerplanen. 

Information inhämtades även angående de begränsningar gällande timmerklassernas 

maxavstånd till sågintaget och timmerplanens relativt oföränderliga utformning. De 

identifierade praktiska restriktionerna ligger i linje med Robichaud et al. (2015) som menar att 

layoutalternativen sällan är helt fria och att det oftast finns restriktioner som begränsar 

layoutalternativen. 

Fjärde steget i Hamptons modell innebär att den nödvändiga ytan för respektive aktivitet 

beräknas. Det fjärde steget tillämpades genom att ritningar på den framtida timmersorteringen 

inhämtades. Begränsningar och restriktioner gällande lagerytor och körvägar togs fram genom 

diskussioner med sakkunniga på företaget. Skillnaden mellan lagerytor för nuläge och framtida 

timmerplan visualiseras i figur 18 nedan.  

 

 

 Figur 18. Nutida - och framtida timmerplan med det framtida sågintaget. 



 

31 

 

Nästa steg innebär att ta fram själva designförslagen. Gray et al. (1992) förespråkar att ett urval 

av de möjliga alternativen tas fram med enkla analytiska utvärderingar för att sedan undersökas 

vidare. Vid framtagandet av förslagen stod det klart att antalet realistiska alternativ för 

timmersorteringen var mycket få och att utvärderingen kunde ske direkt, inget konkret 

analytiskt urval behövde därför göras. Dock skulle ett argument kunna framföras att en grov 

analytisk bedömning av transportsträckorna låg bakom att det initiala förslaget med en diagonal 

timmersortering förkastades och att antalet fack i det förslaget reducerades från 70 till 60.  

Det sista steget innebär att förslagen jämförs numeriskt antingen analytiskt eller, som 

Robichaud et al. (2015) förespråkar, med hjälp av simulering. I den här studien kommer i 

huvudsak simuleringar användas för att utvärdera de olika alternativen för att avgöra vilket 

alternativ som ger den kortaste totala körsträckan på timmerplanen. 

5.2 Utplacering av timmerklasser 
Innan layoutförslagen kan anses klara måste timmerklasserna tilldelas lagerpositioner. I det här 

avsnittet presenteras först framtagningen av den heuristiska lagertilldelningsmetodiken, följt 

av en beskrivning hur heuristiken fungerar där ett exempel ges på tillämpningen av heuristiken. 

En sammanställning av resultatet från lagerpositionstilldelningen presenteras efter det. 

Slutligen följer en analys av heuristiken som helhet. 

5.2.1 Framtagning av heuristisk modell för utplacering av timmerklasser 

Utifrån teorin framgår den inverkan som utplaceringen av timmerklasser har på de totala 

transportsträckorna. Flertalet intressanta aspekter framkommer också. I enlighet med 

Robichaud et al. (2015) framkommer exempelvis att layoutvalen inte är helt fria på 

anläggningen då vissa timmerklasser av praktiska skäl måste placeras närmare sågintaget. Med 

anledning av de praktiska restriktionerna kan inte heller Segerstedts (2018) metodik appliceras 

direkt vid utplaceringen av timmerklasserna. På grund av de praktiska restriktionerna begränsas 

också möjligheterna att använda något annat än tilldelade platser för att kunna säkerställa att 

timmerklasserna alltid finns inom rimligt avstånd från sågen. 

Utifrån tidsstudien gällande truckarnas aktiviteter på timmerplanen och data kring sågens 

behov av timmer för de olika timmerklasserna beräknades således det maximala avståndet från 

välta till sågintag för respektive timmerklass, vilket gjordes för att en truck ska hinna med att 

försörja sågen. Sågens behov och medföljande framräknade maxavstånd mellan sågintag och 

välta, framräknade i nulägesanalysen, finns redovisade i bilaga 5. 

Många artiklar (exempelvis Rathke et al. (2013), Rahman et al. (2014b) och Huka och Gronalt 

(2018)) föreslår att tilldelningen av timmerklasser till lagerpositioner ska ske via formulering 

av ett matematiskt minimeringsproblem som sedermera optimeras. Vissa föreslår förenklingar 

och lösning som BIP-problem och andra föreslår färre förenklingar och lösning med en 

kombination av Genetic Algorithm och simuleringar. En omfattande matematisk formulering 

och optimering ligger dock inte i det här projektets intresse, då en optimering av en potentiell 

framtida anläggning inte ingår i huvudsyftet med projektet. Syftet är istället att jämföra flera 

scenarion relativt varandra i en tänkt ”verklig” drift av anläggningen. Gu et al. (2010) menar 

också att teoretiska optimeringar ofta har svag koppling till hur den faktiska anläggningen 

faktiskt drivs. Rathke et al. (2013) föreslår en enklare heuristik för tilldelning av 

lagerpositioner, relativt lik den som Segerstedt (2018) beskriver, som är tänkt att efterlikna de 

praktiska besluten som ofta tas på en anläggning. En enklare heuristik, gjorda för praktiker, 
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ligger dessutom bättre i linje med Gu et als (2010) resonemang kring gapet mellan forskning 

och praktik för att få resultat som liknar det faktiska utfallet om ett av förslagen byggs. I 

enlighet med ovanstående tar vi därför fram en egen heuristik som tar hänsyn till anläggningens 

praktiska restriktioner, men som grundar sig på heuristiken Segerstedt (2018) och Rathke et al. 

(2013) föreslår. Förhoppningen är att heuristiken har goda möjligheter att tillämpas i praktiken 

då den liknar nuvarande beslutsregler för timmerplaceringen men dessutom utnyttjar det 

faktum att timmerklasserna inte måste ha någon specifik ordning när GPS timmer är 

implementerat och håller reda på var respektive timmerklass lagras. Den föreslagna heuristiken 

och dess tillämpning beskrivs nedan. 

5.2.2 Beskrivning av heuristisk modell 

Likt Segerstedts (2018) metod är det antalet inlastningar per block som anger 

prioritetsordningen i vår heuristik, snarare än bara den totala volymen som Rathke et al. (2013) 

i grunden använder. En uppsortering enligt Rathkes förslag fungerar främst om 

timmerklasserna alla har samma genomsnittliga körningsvolym. Då avgör antalet in- och 

utlastningar hur snabbt vältorna omsätts. I vårt fall skiljer sig den genomsnittliga 

körningsvolymen markant och omsättningshastigheten för vältorna kan därför inte avgöras 

enbart på årsvolymen. På grund av vältornas stora variation i lagervolym går de inte heller att 

dela in dem i block. Istället används antalet sågningar under ett år per teoretisk lagringsvolym 

och sedan placeras den timmerklass med högst kvot ut först. En uppsortering enligt den kvoten 

ordnar timmerklasserna med högst omsättningshastighet på sina vältor först och de med lägst 

omsättningshastighet sist. Kvoten beräknas enligt ekvation (8) nedan. 

𝑇𝑉𝑖 = Teoretisk volym av timmerklass i 

𝐴𝑆𝑖 = Antalet sågningar av timmerklass i per år 

𝐾𝑖 = Kvot för timmerklass i  

𝐾𝑖 =
𝐴𝑆𝑖

𝑇𝑉𝑖
                       (8) 

Uppsorteringen enligt kvoten i ekvation (8) anger då prioritetsordningen som timmerklasserna 

bör fördelas ut. Timmerklassen med högst prioritetsordning placeras då med det kortaste 

totalavståndet fack->välta->såg, nästkommande timmerklass i prioritetsordningen placeras 

därefter ut bland kvarvarande vältor osv. Parallellt måste den totala lagringsvolymen som finns 

tillgänglig inom det maximala avståndet mellan välta och sågintag för respektive timmerklass 

hållas reda på. När volymen inte längre räcker till inom det avståndet för de återstående 

timmerklasserna med det behovet fördelas de kritiska klasserna ut innan den ordinarie 

heuristiken fortsätter. Det här införandet av praktiska restriktioner i heuristikens genomförande 

liknar den metodik som Rathke et al. (2013) föreslår. För varje timmerklass exkluderas också 

de vältor som ligger utanför maxavståndet mellan välta och sågintag för den timmerklassen.  

Grundtanken med heuristiken var att fördela ut även reservytorna proportionerligt mot 

timmerklassernas årsvolym och inom deras respektive maxavstånd mellan välta och sågintag. 

Dock var detta inte möjligt med nulägeslayouten då lagervolymen inom maxavståndet för de 

grova timmerklasserna ej räckte till. Av den anledningen exkluderades reservytorna helt från 

heuristiken och lades till i efterhand med de vältor som ej tilldelats någon timmerklass och hade 

det kortaste maxavståndet. Förhoppningen är att det här valet ska ge en rättvis jämförelse 
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mellan nuläget och de föreslagna layouterna. För att tydliggöra hur heuristiken tillämpades 

följer i kommande avsnitt ett exempel från tillämpningen på nulägeslayouten.  

5.2.3 Tillämpning av heuristisk modell 

Det första som gjordes var att undersöka hur stora lagringsvolymer varje enskild timmerklass 

behövde och hur mycket tillgänglig volym som finns kvar när alla timmerklasser som behövde 

placeras innanför det maxavståndet är utplacerade. Det gjordes för att se om det var möjligt att 

placera ut alla timmerklasser inom respektive maxavstånd och hur stor eventuell lagervolym 

som finns tillgängligt för övriga timmerklasser innan de avståndsbegränsade timmerklasserna 

behöver fördelas ut. Som synes i tabell 4 nedan finns det 838 kubikmeter tillgängligt inom 

maxavståndet för de timmerklasser som behöver placeras närmast sågen. Detta möjliggör 

eventuellt att den lagringsvolymen kan användas av timmerklasser med högre prioritet ifall det 

teoretiska behovet är lägre än 838 kubikmeter för den timmerklassen. Den teoretiska volymen, 

maxavstånd till såg och tillgänglig volym för respektive timmerklass samt den framräknade 

rangordningen efter sortering på kvoten enligt ekvation (8) finns att tillgå i tabell 4.  

Timmerklass 

ID 

Teoretisk 

volym 

(m3)  

Maxavstånd 

från sågen 

(m) 

Lagervolym 

inom 

maxavstånd 

(m3) 

Kvar inom 

maxavstånd 

(tillgängligt-

reserverat-

upptaget) (m3) 

 Rangordning 

timmerklass 

ID  

1 994 529 44 044 11 360 28 

2 1 082 457 44 044 13 572 27 

3 908 457 44 044 13 572 32 

4 715 448 44 044 15 562 25 

5 997 348 43 313 18 845 4 

6 1 006 352 43 678 17 080 23 

7 1 026 274 37 403 15 553 29 

8 1 660 199 24 336 6 874 5 

9 704 199 24 336 6 874 26 

10 695 275 38 465 15 920 9 

11 945 144 14 412 838 14 

12 991 210 26 608 6 839 15 

13 1 092 144 14 412 838 30 

14 581 151 15 584 1 430 10 

15 1 123 144 14 412 838 24 

16 1 164 144 14 412 838 6 

17 894 144 14 412 838 7 

18 1 250 144 14 412 838 17 

19 1 126 144 14 412 838 12 

20 1 211 543 44 044 10 149 33 

21 1 217 466 44 044 12 355 22 

22 1 168 404 44 044 16 277 3 

23 1 125 351 43 678 18 086 16 

24 926 303 41 478 18 008 11 

Tabell 4. Framräknade volymer, maxavstånd till såg och rangordningen på timmerklasser. 
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25 1 055 262 35 902 15 078 21 

26 1 316 206 25 261 6 482 18 

27 406 175 20 522 5 423 13 

28 539 159 16 736 2 043 31 

29 950 144 14 412 838 34 

30 1 074 144 14 412 838 2 

31 1 353 144 14 412 838 20 

32 871 144 14 412 838 1 

33 925 144 14 412 838 8 

34 805 144 14 412 838 19 

 

Eftersom timmerklass 28 har en teoretisk volym på 539 kubikmeter och således inte överskrider 

det utrymme som finns tillgängligt kan den tilldelas lagerytor direkt. När sedan timmerklass 27 

ska tilldelas lageryta finns inte tillräckligt med ledigt utrymme tillgängligt inom maxavståndet 

för de mest avståndsbegränsade timmerklasserna, vilket innebär att timmerklasserna som har 

kortast maxavstånd behöver fördelas ut, i det här fallet blir det timmerklass 32 eftersom den 

har högst prioritet av de timmerklasser som har störst begränsning på maxavståndet till sågen. 

När en timmerklass ska placeras väljs således den timmerklass med högst prioritet som kan 

placeras ut enligt gällande restriktioner. Sedan fortlöper denna process tills alla timmerklasser 

är utfördelade.  

Eftersom lagerytornas kapacitet inte stämmer överens med den teoretiska volymen för varje 

enskild timmerklass tilldelades timmerklassen de antal lagerytor som gjorde att den faktiska 

tilldelade volymen för varje timmerklass kom närmast den teoretiska volymen. Ett krav var 

också att det maximalt fick skilja 40 % mellan den teoretiska volymen och faktiska volymen, 

en regel inspirerad av nulägesanalysen. Att nå en faktisk volym inom +/- 40 % var dock nästan 

aldrig ett problem när heuristiken tillämpades utan det var endast vid ett fåtal fall som vältan 

som hade det näst kortaste avståndet valdes. Skillnaderna mellan den teoretiska volymen och 

den faktiska volymen i den modifierade modellen för nuläget går att utläsa i tabell 5 nedan. 

Vilken välta som blivit tilldelad vilken timmerklass, samt de resulterande avstånden finns att 

tillgå i bilaga 8.  
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Timmerklass 

ID 

Teoretisk 

volym 

(m3) 

Faktisk 

volym 

(m3) 

Differens 

volym 

(%) 

Timmerklass 

ID 

Teoretisk 

volym 

(m3) 

Faktisk 

volym 

(m3) 

Differens 

volym (%) 

1 994 1 096 10.0 18 1 250 1 420 13.6 

2 1 082 1 096 1.3 19 1 126 1 076 -4.4 

3 908 986 8.6 20 1 211 1 138 -6.0 

4 715 665 -7.0 21 1 217 1 365 12.2 

5 997 862 -13.5 22 1 168 1 108 -5.1 

6 1 006 1 000 -0.6 23 1 125 979 -13.0 

7 1 026 1 228 19.7 24 926 1 076 16.2 

8 1 660 1 649 -0,7 25 1 055 1 014 -3.9 

9 704 517 -26.6 26 1 316 1 559 18.5 

10 695 668 -3.9 27 406 524 29.1 

11 945 1 220 29.1 28 539 476 -11.7 

12 991 883 -10.9 29 950 1 062 11.8 

13 1 092 1 083 -0.8 30 1 074 972 -9.5 

14 581 648 11.5 31 1 353 1 228 -9.2 

15 1 123 1 365 21.6 32 871 938 7.7 

16 1 164 1 186 1.9 33 925 641 -30.7 

17 894 765 -14.4 34 805 980 21.7 

 

Samma utplaceringsprocess användes sedan för att placera ut timmerklasserna i både 

layoutförslag 1 och 2. För att jämförelsen gällande de totala körsträckorna ska vara rättvis 

tilldelades inga specifika reservytor för några timmerklasser utan utplaceringsmetodiken utgick 

ifrån exakt samma princip som modellen för nuläget. Antalet tilldelade timmervältor och 

reservvältor har fördelats över samma totala volym på alla modeller, återigen för att 

simuleringen ska ge en rättvis jämförelse mellan förslagen. Skillnaderna mellan den teoretiska 

volymen och faktiska volymen för båda modellerna för framtida förslag går att utläsa i bilaga 

9 och 10 medan den resulterande lagertilldelningen av timmerklasserna från heuristiken går att 

se i bilaga 6 och 7. 

5.2.4 Resultat efter framtagning av förslag och heuristisk tillämpning 

Nedan redovisas resultaten efter att heuristiken har tillämpats på nuläget, det modifierade 

nuläget och förslagen för en framtida layout på timmersorteringen. 

Förändringar på lagerytor 

Både heuristiken och förslagen för en framtida layout har en påverkan på hur timmerplanen 

utformas och vilka lagerytor som blir tillgängliga och används. Hur timmervältorna är 

fördelade för respektive förslag, samt vilken total lagerkapacitet som de olika modellerna 

innefattar går att utläsa i tabell 6 nedan. Även om antalet tilldelade timmervältor och antalet 

reservvältor har fördelats över samma totala volym på alla layouter skiljer sig antalet vältor 

mellan layouterna eftersom volymen varierar beroende på vilken timmervälta som väljs. 

 

 

Tabell 5. Skillnad mellan faktiskt och teoretisk volym för modifierat nuläge. 
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Lagerytor Nuläge Modifierat nuläge Förslag 1 (rak) Förslag 2 

(diagonal) 

Antal timmervältor 102 102 95 120 

Antal tilldelade 

timmervältor 

75 82 72 83 

Antal reservvältor 22 14 8 22 

Antal vältor för 

klentimmer och övriga 

ytor 

5 6 15 15 

Total lagringskapacitet 

(m3) 

44 044 44 044 49 609 47 915 

 

Som synes i tabell 6 ovan är det totala antalet timmervältor och den totala volymen lika stor 

för nuläget och det modifierade nuläget där heuristiken tillämpats, vilket har sin naturliga 

förklaring i att båda utgår från samma timmerplansdesign. Det som skiljer är fördelningen på 

timmervältorna där heuristiken har gjort att timmerklasserna blivit tilldelade fler dedikerade 

timmervältor och nuläget har fler reservvältor. Det beror på att den genomsnittliga volymen på 

de vältor som blivit tilldelade timmerklasser är något lägre i den heuristiska modellen jämfört 

med nuläget. Den totala lagringskapaciteten för de framtida förslagen är något större än 

nuläget, 12,6% större för designförslag 1 och 8,8% större för designförslag 2. Förslag 2 har 

betydligt fler vältor och därmed också fler tilldelade vältor, vilket beror på att om förslag 2 

tillämpas kan timmervältor placeras på båda sidor av timmersorteringen och därför blir också 

genomsnittsvältan kortare och rymmer en mindre volym. Att Förslag 1 har en större total 

lagringskapacitet beror på att det ryms en större volym per ytenhet i en längre välta då 

sitthöjden blir högre eftersom en mindre andel av vältan innehåller en avsmalning. Antalet 

reservvältor för förslag 1 är också betydligt mindre än hos de övriga modellerna trots att de 

blivit tilldelade lika stor lagringskapacitet, det beror på att reservvältorna i förslag 1 är betydligt 

mycket längre och därför har en högre kapacitet per välta. 

Avstånd till timmervältor 

Snittavstånden från fack->välta->såg varierar beroende på vilken modell som appliceras, 

avstånden kan utläsas i tabell 7 nedan. 

 

Timmervältor Nuläge (m) Modifierat 

nuläge (m) 

Förslag 1 (m) Förslag 2 (m) 

Tilldelade 

Timmervältor 

340 366 281 294 

Reservvältor 609 638 398 502 

Alla 

timmervältor 

408 425 331 371 

 

Som synes i tabell 7 ovan har förslag 1 de kortaste avstånden på alla typer av vältor vilket 

troligen beror på att änden av timmersorteringen är placerad närmare sågintaget än för förslag 

2. Det modifierade nuläget där heuristiken appliceras ger längst körsträckor på alla typer av 

vältor.  

  

Tabell 6. Sammanställning av kartläggningen av de fyra layouterna. 

Tabell 7. Sammanställning på snittavstånden vid utplaceringen av timmerklasser. 
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5.2.5 Avslutande analys kring utplacering av timmerklasser 

Att nulägeslayouten får längre totala avstånd när den modifieras enligt heuristiken beror 

troligtvis på två orsaker. En anledning kan vara att fackpositionerna inte ändras i samband med 

att heuristiken appliceras. Den nuvarande placeringen formas istället av praktiska restriktioner 

och den nuvarande lagertilldelningen av timmerklasserna. Rathke et als (2013) metod 

inkluderar en ändring av fackpositionerna. Vår heuristik skulle kunna byggas på till att även 

inkludera en förändring av fackpositionerna, men det skulle innefatta en omfattande 

kartläggning av restriktionerna och implikationerna kring en sådan förändring, vilket inte 

kunde genomföras inom ramen för det här projektet. En annan tänkbar orsak är att nulägets 

utplacering av timmerklasserna inte helt följer restriktionen kring maxavstånd, en restriktion 

som modifieringen enligt heuristiken begränsas av. 

Gu et al. (2010) påpekar att gapet mellan forskningen och praktiken vid design, optimering och 

drift av lager är stort. Heuristiken som tagits fram är därför ett försök att kombinera de 

teoretiska heuristiska metoder som Segerstedt (2018) och Rathke et al. (2013) föreslår, med de 

praktiska restriktionerna som finns på sågverket. I slutändan är målet därmed att vår heuristik 

då liknar den faktiska utplaceringen som kan komma att användas på anläggningen i framtiden, 

för att ge grunden för en rättvis jämförelse mellan alternativen, så att en tydlig och gemensam 

beslutsregel finns för utplaceringen av timmerklasserna i alla layoutförslag som ska jämföras. 

Förhoppningen är att heuristiken ska kunna utökas och användas även vid ändrade 

förutsättningar så som påförandet av nya timmerklasser eller förändringar i in- eller utflöde på 

anläggningen. 

5.3 Simuleringsmodellerna 
Utifrån nulägesanalysen och den konceptuella modellen av anläggningen beskriven i avsnitt 

4.1 togs en simuleringsmodell fram i SIMUL8. Modellen som byggts upp är händelsestyrd då 

exempelvis Robichaud et al. (2015) betraktar händelsestyrd som mest lämplig för att modellera 

aktiviteterna på ett sågverks timmerplan. Även Maria (1997) poängterar de breda 

appliceringsmöjligheter som en händelsestyrd simulering har. En simuleringsmodell är en 

balansgång mellan realism och funktionalitet. Flertalet förenklingar måste göras för att 

modellen ska kunna anses representativ för verkligheten men samtidigt vara tillräckligt enkel 

för att undvika att aspekter som inte påverkar resultatens pålitlighet slukar tid vid upprättandet 

av modellen (Banks, 1999). Vilka aspekter i det verkliga systemet som kan förenklas varierar 

beroende på syftet med simuleringen. I det här fallet är exempelvis volymfördelningen mellan 

timmerklasser en aspekt som inte går att förenkla då det har en direkt inverkan på truckarnas 

körningar till och från vältor som innehåller den timmerklassen.  

5.3.1 Framtagande av simuleringsmodellerna 

Nedan följer en beskrivning av simuleringsmodellen enligt de 11 steg som Maria (1997) 

förespråkar. 

1. Identifiera problemet 

För att kunna uppnå syftet och den tredje forskningsfrågan måste simuleringsmodeller tas fram 

som kan anses representativa för de framtagna layouterna. Data som är relevant för att jämföra 

prestandan gällande de interna transportsträckorna av timmer hos nuvarande layout med de 

framtagna förslagen måste samlas in. 
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2. Formulera problemet 

För att kunna kartlägga hur inmätt timmer transporteras internt på anläggningen avgränsas 

simuleringen till timmerplanen. Alltså är inflödet allt som kommer ut ur timmersorteringen och 

utflödet är sågintaget (där de klenare timmerklasserna direkt går ut ur systemet då de inte är 

aktuella att köra i sågen). Prestandan mäts i hur långt truckarna måste köra med inmätt timmer 

internt på anläggningen. Det totala avståndet är en produkt av två aspekter: (1) volymen timmer 

som flödar in i och ut ur en lagerplats under ett givet tidsintervall samt (2) sträckan som trucken 

måste köra till och från lagerplatsen. Eftersom transportsträckorna uppmättes och sammanställs 

i Excel syftar simuleringsmodellen till att ta fram hur stora volymer timmer som passerar 

genom lagerpositionerna i de olika scenariona för att utgöra komponent (1) i att ta fram den 

totala interna transportsträckan för timmer. Alltså tar simuleringen fram de siffror som behövs 

för utvärderingen av layoutalternativen som inte kan beräknas analytiskt. Prestationsmåtten 

som samlas in under simuleringen är därför inflöde och utflöde av timmer för respektive 

lagerposition. In- och utflödet mäts i m3 timmer, vilket även medförde att simuleringsenheten 

som användes var 1 m3 timmer. 

3. Samla in och verifiera data 

En stor del av den data som samlades in och användes under simuleringen redovisas i kapitel 

4. Nulägesanalys. Den huvudsakliga källan till slump i systemet är främst 

sannolikhetsfördelningen för de olika timmerklasserna. Sannolikhetsfördelningen att en 

kubikmeter timmer tillhör en viss timmerklass baserades på årsvolymen för den timmerklassen 

relativt allt timmer som mättes in under 2018 och redovisas i bilaga 11.  

4. Formulera och utveckla en modell för systemet 

Principiellt är alla 4 simuleringsmodeller likartade och kan illustreras enligt figur 19 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Konceptuell modell för simuleringen. 
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Det som skiljer simuleringsmodellerna rent praktiskt är hur många vältor varje timmerklass 

tilldelas och hur stor lagringskapacitet de tilldelade vältorna har. I simuleringsmodellen har 

varje timmerklass tilldelats dedikerade huvudvältor med korresponderade kapaciteter enligt 

tidigare avsnitt (nulägeskartläggningen för nulägesmodellen och från resultatet från heuristiken 

för övriga). Alla timmerklasser har också tilldelats varsin reservvälta som då representerar den 

gemensamma reservytan, reservvältan kopplar då inte mot en specifik uppmätt välta på 

anläggningen utan representerar den dynamiskt använda reservytan som helhet.  

Skillnaderna i figur 19 gentemot den konceptuella bilden som presenterades i avsnitt 4.1 är 

främst att inkommande timmer har förenklats och att endast de fack som används till timmer 

ämnat för sågen inkluderades i modellen. 

Efter utplaceringen av modellens delar, är det enligt Banks (1999) dags att föra in skifttider 

och kapaciteter. Sågens drift och produktionstakt påverkas av såväl de schemalagda 

driftstimmarna, sågens effektivitet, produktionstakten beroende på timmerklass och 

årstidsvariationer i materialet. Driftstimmarna lades in i modellen så att sågen går enligt 

schemaläggningen som fastställdes i avsnitt 4.7 Sågen. Arbetsskiften lades därför in i modellen 

som ett led i att få sågen att nå rätt aggregerad produktionstakt. Effektiviteten i sågen gällande 

stillestånd lades också in men kombinerades med säsongsvariationerna för att nå rätt 

aggregerad produktionstakt över tid. Även inflödet av timmer beror i verkligheten på slumpen, 

men då syftet med simuleringen var att undersöka hur timmerflödena såg ut vid givna 

lagernivåer sattes inflödet till att hålla lagret på en relativt konstant nivå (vald lagernivå +/- 

1000 m3).  

I Banks (1999) sista steg påförs specifika egenheter för just det systemet. Hit hör exempelvis 

sorteringen av timmerklasser. Inflödet i modellen går direkt till sorteringen som enligt en given 

sannolikhetsfördelning (se bilaga 11) tilldelar varje kubikmeter som kommer in en 

timmerklass. Baserat på den timmerklassen skickas kubikmetern vidare till ett specifikt fack. 

Från facket skickas kubikmetern till vältorna, där de dedikerade vältorna prioriteras över 

reservytorna. Av de dedikerade vältorna prioriteras den med kortaste totalavståndet fack-

>välta->såg högst. Kubikmetern skickas till den välta som har högst prioritering och ledig 

lagringskapacitet. Logiken för sågen lades in enligt följande: sågen är låst till en timmerklass 

åt gången. När den timmerklass som sågats tar slut startar ett script som söker igenom samtliga 

dedikerade vältor och reservvältor för respektive timmerklass. En kvot tas fram där den totala 

lagervolymen för timmerklassen divideras med den genomsnittliga körningsvolymen för den 

timmerklassen. Timmerklassen med högst sådan kvot väljs ut för att sågas härnäst. 

Beslutsregeln formulerades som den gjorde för att timmerklasserna ska sågas lika ofta som i 

verkligheten. Sågens produktionshastighet med avseende på timmerklassen ställs in när byte 

av timmerklass till sågen sker. 

5. Verifiera modellens validitet 

Eftersom modellen och dess logik till stor del grundar sig numeriskt på data från verksamheten, 

bedömdes behovet av numerisk validitetsbekräftning som relativt låg då resultatet till stor del 

återgav de indata som skickats in i modellen till att börja med. Kontroller gjordes istället främst 

för att se till att modellen betedde sig som i verkligheten. 

Modellens validitet verifierades numeriskt främst genom att utflödet ur modellen jämfördes 

med verkliga data från sågens produktion under liknande förutsättningar 2018. Modellen fick 

balanseras något för att utflödet skulle stämma överens med den verkliga datan, vilket var en 
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följd av att sågen håller olika produktionstakt beroende på årstid. Lagernivåerna vid start och 

slut undersöktes så att de höll en lämplig nivå relativt mållagret. På grund av databrist gällande 

det faktiska flödet in och ut ur vältorna kunde ingen jämförelse göras med de specifika flödena 

som simuleringsmodellen genererade. Den numeriska valideringen skedde därmed främst på 

en relativt aggregerad nivå. 

I enlighet med Banks (1999) involverades representanter från verksamheten, oftast den 

tekniska chefen, under uppbyggnaden av simuleringsmodellen för att diskutera avgränsningar, 

abstraktionsnivåer, beslutsregler, kapaciteter med mera för att nå en god representation av 

verkligheten. När simuleringsmodellen ansågs klar gjordes en grundlig genomgång 

tillsammans med den tekniska chefen för att se till så att flödet i modellen rent visuellt såg rätt 

ut, beslutsreglerna betedde sig som avsett och att antagandena kring modellen kunde betraktas 

som rimliga. 

6. Dokumentera modellen 

Målet med modellen var som tidigare nämnt att kartlägga in- och utflöde av inmätt timmer för 

alla vältor vid givna förutsättningar. De antaganden som gjorts redovisas i tabell 8 nedan. 

 

Antagande Motivering 

Inflödet håller lagernivån relativt konstant Förenklande antagande för att kunna kartlägga hur flödena på 

lagret ser ut vid givna nivåer 

100 % tillgänglighet hos truckförare (utom 

lunchtid) 

 

Sågen går alltid när den kan (aldrig någon 

råvarubrist på grund av inlastningen) 

Antagandet anses rimligt då mottot på sågverket är att sågen 

alltid ska gå. Ifall den som lastar in till sågen får förhinder eller 

andra uppgifter så tar en annan truckförare över inlastningen 

till sågen temporärt 

Reservytor räcker alltid till Anläggningen har historik på att klara timmerlager på den 

simulerade högstanivån, 36 000 m3.  

Sågningen sker alltid enligt beslutsregeln I verkligheten finns förstås fler faktorer som påverkar vilken 

timmerklass som sågas, men med den fastställda beslutsregeln 

sker sågningarna med samma frekvens som i verkligheten. 

Maxavstånd är irrelevant för reservytor Ett påtvingat antagande då den nuvarande layouten ej kan 

tillhandahålla tillräckliga reservytor inom maxavståndet för de 

grövsta timmerklasserna (se avsnitt 5.2.2 Beskrivning av 

heuristisk modell). Det ligger dock inte alltför långt ifrån 

verkligheten då flera timmerklasser i nuläget ligger utanför 

maxavståndet. Detta kan hanteras av truckförarna (om än i 

form av stressigare arbetsmiljö och att fler truckförare kan 

behöva involveras) 

Alla timmerklasser har en egen reservyta med 

oändlig kapacitet 

Det här antagandet avser representera de dynamiskt använda 

reservytorna. Anledningen till att alla timmerklasser hålls reda 

på separat är för att lagersaldot av den timmerklassen i 

reservlagret också ska ingå i beslutsregeln för sågen.   

 

Den indata som är oförändrad mellan försöken listas upp i tabell 9 nedan. 

 

Indata Dokumenterad i 

Körningshastighet olika timmerklasser Bilaga 5 

Sannolikhetsfördelning över de 34 timmerklasserna Bilaga 11 

Genomsnittlig körningsvolym Bilaga 3 

 

Tabell 8. Antaganden gjorda i simuleringsmodellen. 

Tabell 9. Konstant indata. 
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7. Välj lämplig experimentell design 

Totalt sett upprättades fyra olika simuleringsmodeller: en för nuläget, en för det modifierade 

nuläget, samt två som representerar de framtagna layoutförslagen.  

Huka och Gronalt (2018) påpekar att säsongsvariation kan vara en viktig parameter att 

inkludera i metoderna som används för att utvärdera sågverk. Med anledning av 

årstidsvariationerna i lagernivå och sågens produktionskapacitet som redovisas i bilaga 2 

simuleras därför tre scenarion för varje modell. Ett scenario med lågt lager och hög 

produktionstakt, som under sommarmånaderna. Ett annat scenario med högt lager och låg 

produktionstakt, som under vintermånaderna. Slutligen ett scenario med lagernivån mitt 

emellan hög och låg nivå samt med den genomsnittliga produktionstakten under ett år. I tabell 

10 nedan presenteras den indata som användes för de olika scenariona. Målvärdet för utflödet 

är hämtat som ett snitt av utflödet under tre månader med höga respektive låga lagernivåer. 

Målvärdet för utflödet vid mellannivån är ett snitt över hela året. Redovisat i tabellen är det 

resulterande utflödet när tester av simuleringsmodellen genomfördes. 

 

 

 

 

 

I bilaga 3 framgår att flera timmerklasser sågas i snitt mindre än 1 gång per månad. För att få 

ett representativt resultat kördes därför varje scenario för varje modell i 12 månader under 

konstanta förhållanden och snittresultatet per månad används till den fortsatta analysen. 

8. Ta fram lämpliga förutsättningar för experimenten.  

En viktig förutsättning som behövde fastställas var hur lagernivåerna skulle se ut i början av 

simuleringen. Vissa timmerklasser har mycket låga nivåer (om de nyss har sågats slut) medan 

vissa andra har mycket höga nivåer (om de står näst på tur att sågas). Lösningen blev att 

simuleringen tilldelades en uppvärmningsperiod där sågen går som vanligt, men där inflödet 

ställs upp så att det totala timmerlagret byggdes upp med i snitt 1000 m3 i veckan. När lagret 

nått en önskad nivå startades inflödeslogiken för att hålla lagernivån på målnivån +/- 1000 m3 

tills uppvärmningsperioden var slut. Uppvärmningsperioden sattes fyra veckor längre än 

nödvändigt för att lagernivåerna skulle hinna stabiliseras innan resultat började samlas in. På 

så sätt avses lagernivåerna för timmerklasserna fördelas på ett sätt som liknar verkligheten. 

För att få tillförlitliga resultat kördes alla konfigurationer på simuleringarna 7 gånger vardera. 

Steg 9, 10 och 11 kommenteras ej i detta avsnitt. Steg 9. Utför simuleringsexperimenten är 

endast ett praktiskt steg, Steg 10. Tolka och presentera resultaten redovisas i nästkommande 

avsnitt, Steg 11. Ta fram rekommendationer för framtiden redovisas översiktligt i avsnitt 6.2 

Rekommendationer. 

 

Lagernivå Såghastighet (utflöde 

per vecka i snitt) (m3) 

Mållager Uppvärmningstid (dvs tid i 

veckor som simuleras innan 

resultat börjar samlas in) 

Låg 11 900 16 000 20 

Mellan 10 400 26 000 30 

Hög 9 600 36 000 40 

Tabell 10. Indata för de tre scenariona. 
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5.3.2 Resultat simulering 

Resultatet från simuleringen presenteras som lastavstånd. Det innebär att det genomsnittliga 

resultatet för inflödet i kubikmeter för respektive välta multiplicerades med sträckan från 

timmersorteringen till vältan. Det genomsnittliga utflödet i kubikmeter multiplicerades med 

sträckan mellan välta och sågintag. De två lastavstånden som räknades ut på ovanstående sätt 

summerades för att ge det totala lastavståndet för varje layoutalternativ och för varje scenario. 

Resultatet sammanställs i tabell 11 nedan. 

 

 

Resultatet från nuläget indikerar ett totalt lastavstånd på ca 17 600 000, 18 200 000 och 18 600 

000 m3 ∗ m för scenariona med låg, mellan respektive hög lagernivå. Givet en medelgrip på 10 

m3 och att truckarna alltid kör sträckan två gånger (dvs trucken återvänder till 

ursprungspositionen) motsvarar det 351 mil i transporter per månad för scenariot med låg 

lagernivå. För mellannivån och den höga nivån är motsvarande siffror 363 respektive 373 mil. 

Resultatet med nuläget där heuristiken för utplacering av timmerklasserna applicerats indikerar 

ett totalt lastavstånd på ca 16 100 000, 17 800 000 och 18 700 000 m3 ∗ m  för scenariona med 

låg, mellan respektive hög nivå. Transportsträckorna per månad blir då 323, 357 och 374 mil 

för låg, mellan respektive hög nivå. För scenariot med låg lagernivå innebär det en minskning 

på cirka 8.2 % gentemot nuläget. För scenariot med mellannivån minskar de totala 

transportavstånden med cirka 1.9 % och för scenariot med hög nivå ökar de totala 

transportavstånden med cirka 0.4 %. Skillnaden minskar alltså ju större lagernivån är. 

Typ av Last 

avstånd 

Lastavstånd 

nuläge (𝒎𝟑 ∗
𝒎) 

Lastavstånd 

Modifierat 

nuläge (𝒎𝟑 ∗ 𝒎) 

Lastavstånd framtida 

förslag 1 (𝒎𝟑 ∗ 𝒎) 

Lastavstånd framtida 

förslag 2  

(𝒎𝟑 ∗ 𝒎) 

Låg nivå 

lastavstånd 

tilldelade ytor 

14 514 470 15 284 213 10 893 456 12 987 552 

Låg nivå 

lastavstånd 

reservytor 

3 059 497 841 272 1 035 772 544 226 

Låg nivå totalt 

lastavstånd 
17 573 967 16 125 485 11 929 227 13 531 778 

Mellan nivå 

lastavstånd 

tilldelade ytor 

9 372 810 9 351 789 6 555 927 7 868 037 

Mellan nivå 

lastavstånd 

reservytor 

8 789 637 8 474 269 5 812 175 6 839 868 

Mellan nivå 

totalt 

lastavstånd 

18 162 447 17 826 059 12 368 101 14 707 905 

Hög nivå 

lastavstånd 

tilldelade ytor 

6 586 947 6 455 724 4 548 807 5 487 259 

Hög nivå 

lastavstånd 

reservytor 

12 047 454 12 261 729 8 028 318 9 669 192 

Hög nivå totalt 

lastavstånd 
18 634 401 18 717 453 12 577 125 15 156 452 

Tabell 11. Lastavstånd för alla scenarion och alla kartlagda layouter. 



 

43 

 

Snittavståndet till reservytorna är längre för det modifierade nuläget då kravet på maxavståndet 

slopades vid tilldelningen av vältor till timmerklasserna. I takt med att större volymer passerar 

reservytorna ökar därför lastavståndet mer där heuristiken tillämpas än för nuläget. 

Snittavståndet fack->välta->såg är högre för de dedikerade vältorna där heuristiken tillämpas 

än för nuläget men totalt sett minskar det totala lastavståndet i två av tre scenarion.  

Resultatet för förslag 1 ger ett totalt lastavstånd på ca 11 900 000, 12 400 000 och 12 700 000 

m3 ∗ m  för scenariona med låg, mellan respektive hög lagernivå. Det motsvarar då en körsträcka 

på 239, 247 respektive 252 mil per månad. Relativt nuvarande layout och fördelning enligt vår 

heuristiska metod innebär det en minskning med 26 %, 30.6 % och 32.8 % för scenariona med 

låg, medel respektive hög lagernivå. Förslag 1 presterar alltså bättre i alla scenarion, vilket 

återspeglas i de genomsnittliga avstånden från tabell 7 i avsnitt 5.2 Resultat efter framtagning 

av förslag och heuristisk tillämpning. 

Resultatet för förslag 2 indikerade på ett totalt lastavstånd på ca 13 500 000, 14 700 000 och 

15 200 000 m3 ∗ m för scenariona med låg, mellan respektive hög lagernivå. Motsvarande 

körsträckor per månad är då 271, 294 respektive 303 mil. Relativt nuvarande layout med 

fördelning enligt vår heuristik innebär det en minskning på cirka 16.1 %, 17.5 % respektive 19 

%. Även det här resultatet återspeglas väl i tabell 7. 

5.3.3 Avslutande analys simulering 

Simuleringarna som utförts i projektet är gjorda i en händelsestyrd simulering, som förespråkas 

av Robichaud et al. (2015) för modellering av aktiviteterna på ett sågverk. Maria (1997) lyfter 

den breda tillämpbarheten med händelsestyrda simuleringar. För att få ett tillförlitligt resultat i 

det här projektet ansågs därför en händelsestyrd simulering lämplig då tiden då ingenting 

händer lika gärna kan ”hoppas” över. 

Banks (1999) diskuterar abstraktionsnivån i simuleringsmodeller och dess betydelse för 

resultatet. Våra simuleringsmodeller präglas av en relativt hög abstraktionsnivå gällande 

utseendet på inflödet i modellen, då det i modellen främst syftar till att hålla en någorlunda 

jämn lagernivå. Även användandet av reservytorna uppvisar en hög abstraktionsnivå. 

Abstraktionsnivån är istället betydligt lägre gällande timmersorteringen och utflödet ur 

modellen. Banks (1999) menar att abstraktionsnivån kan vara olika i olika delar av modellen, 

där projektets syfte bör vara styrande för vilka avvägningar som görs. I simuleringsmodellerna 

ansågs utflöde och sortering styrande för flödena på lagret så abstraktionsnivån hölls låg för att 

uppnå projektets syfte.  

I litteraturen råder delade meningar om simuleringars nytta som optimeringsmetod. Att 

scenariojämförelser är det huvudsakliga område som kan studeras med en simulering kan ses 

som både en möjlighet (Banks, 1999) och en begränsning (Wan et al., 2005). I det här projektet 

framgår en av fördelarna med simulering som utvärderingsmetod. När nuläget vid första 

anblick jämförs med en heuristikens omstrukturering av nuläget framgår att den genomsnittliga 

totala sträckan fack->välta->såg för vältorna med en dedikerad timmerklass blivit längre med 

cirka 26 meter. Det första intrycket indikerar alltså att heuristiken försämrar layoutens 

prestanda. När simuleringen kommer in i bilden visar sig dock en annan bild och de totala 

transportsträckorna minskar istället för scenariona med låg och mellannivå på lagret. Endast 

den höga nivån uppvisar ett sämre resultat och där är skillnaden marginell, mindre än 0.5 %. 

Denna skillnad gentemot det första intrycket uppkommer när heuristiken, i enlighet med 

Segerstedts (2018) och Rathke et als (2013) metoder, ger ett placeringsförslag där vältorna som 
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omsätts snabbast placeras med kortast möjliga transportavstånd. Heuristiken ger även en 

proportionerligt bättre utfördelning av timmerklasserna gentemot den genomsnittliga 

körningsvolymen då ingen timmerklass ligger utanför intervallet +/- 40 %. Därmed flödar 

timret till större del genom de dedikerade vältorna och flödet genom de avlägsna reservytorna 

blir lägre. 

Det framgår också tydligt att heuristiken presterar bättre vid lägre lagernivåer, troligtvis på 

grund av det påtvingade antagandet att reservytorna kan placeras var som helst på 

anläggningen. När reservytorna används mer får det stora konsekvenser för lastavståndet för 

alla layoutalternativ, eftersom flödet genom systemet minskar vid de högre lagernivåerna men 

det totala lastavståndet istället ökar. Låga lagernivåer är önskvärt men kanske inte praktiskt 

genomförbart på sågverk på grund av säsongsvariationer i tillgång på råvara och de osäkerheter 

som finns kopplade till processen. 

Båda de föreslagna layouterna förbättrar prestandan på anläggningen i form av kortare interna 

transportsträckor för inmätt timmer gentemot nuvarande layout. Rusty Dramm et al. (2004) 

menar att en noggrann planering av timmerplan kan ge långsiktiga kostnadsreduceringar, vilket 

tydligt indikeras utifrån våra resultat där förslag 1 genererar betydligt kortare transportsträckor. 

Robichaud et al. (2015) belyser de komplexa samspel som finns vid förändringar av 

timmerplansdesignen. Vår analys tar hänsyn till detta genom att kartlägga varje alternativ 

separat och tillämpa heuristiken för varje enskilt layoutalternativ. På så sätt är ambitionen inte 

att nödvändigtvis kartlägga det exakta samspelet mellan faktorerna som påverkar resultatet utan 

att kunna ge ett representativt resultat för de olika alternativen. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
I det här kapitlet presenteras projektets slutsatser i form av svaret på respektive 

forskningsfråga. Kapitlet avslutas med de rekommendationer som projektgruppen vill föra 

vidare till Kåge såg som en följd av projektet och dess resultat. 

6.1 Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras av projektet presenteras nedan. Slutsatserna är uppdelade efter vilken 

forskningsfråga de besvarar. Tillsammans ska forskningsfrågorna uppfylla syftet med arbetet.  

Fråga 1: Hur ser den interna logistiken ut idag gällande transportvägar och lagerytor för 

inmätta timmerklasser som sågas?  

En omfattande kartläggning har gjorts för att dokumentera nulägets transportvägar och 

lagringskapacitet, vilka båda kan hittas i bilaga 1. Den data som samlades in vid kartläggningen 

gav vid simuleringen en total transportsträcka på 351 mil per månad för scenariot med låg 

lagernivå. För scenariot med mellannivån på lagret gav simuleringen en total intern 

transportsträcka på 363 mil per månad, och för den höga nivån är motsvarande siffra 373 mil. 

Totalt sett beräknas lagringskapaciteten för inmätt timmer uppgå till 44 000 m3 för alla 

timmervältor på hela anläggningen.  

Fråga 2: Vilka alternativ finns för placeringen av den nya timmersorteringen och hur ser 

timmerplanslayouten ut för alternativen? 

Vid kartläggningen av anläggningen fastslogs även de förutsättningar som styr hur den nya 

timmersorteringen kan placeras. På grund av begränsningarna i hur den totala 

anläggningslayouten kunde göras om och timmersorteringens storlek kunde endast två rimliga 

och realistiska alternativ för timmerplaceringen tas fram. De slutgiltiga layoutförslagen 

illustreras i figur 20 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 20. Föreslagna placeringar av timmersorteringen. Till vänster förslag 1 och till höger förslag 2. Observera 

att förslag 1 har en timmersortering med 70 fack och förslag 2 en timmersortering med 60 fack. 
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Fråga 3: Hur påverkas den totala lagringskapaciteten och den totala transportsträckan för 

inmätt timmer av den nya timmersorteringens placering? 

Den totala teoretiska lagringskapaciteten för layoutförslagen beräknades efter att förslagen 

fastställdes och går att utläsa i tabell 12 nedan. Båda Förslagen utökar lagringskapaciteten, där 

Förslag 1 ger en utökning på 12.6% och förslag 2 utökar lagringskapaciteten med 8.8%. 

 

Layoutalternativ Total 

lagringskapacitet 

(m3) 

Förändring i 

lagringskapacitet 

jämfört med 

nuläge (%) 

Nuläge 44 044 - 

Förslag 1 49 609 +12.6  

Förslag 2 47 915 +8,8 

 

När placeringen av timmerklasser skulle ske tillämpades en framtagen heuristik som ämnade 

tilldela lagerytorna på samma sätt i alla layoutalternativ. Därför jämförs de två framtagna 

layoutalternativen med en modifierad version av nuläget för att samma förutsättningar ska gälla 

för alla alternativ. I tabell 13 nedan redovisas de månadsvisa totala transportsträckan för 

respektive alternativ under te tre scenariona. 

Scenario Modifierat nuläge (mil) Förslag 1 (mil) Förslag 2 (mil) 

Låg 323 239 271 

Mellan 357 247 294 

Hög 374 252 303 

 

Givet den uppmätta medelhastigheten på fordonen på 14.0 km/h och en nominell kostnad på 

800 kr/timme för truckarna kan kostnaden beräknas enligt tabell 14 nedan. 

Scenario 

lagernivåer 

Modifierat 

nuläge 

transportkostnad 

(kr) 

Förslag 1 

transportkostnad 

(kr) 

Minskad 

kostnad 

jämfört med 

nuläget (kr) 

Förslag 2 

transportkostnad 

(kr) 

Minskad 

kostnad 

jämfört med 

nuläget (kr) 

Låg 185 000 137 000 48 000 155 000 30 000 

Mellan 205 000 142 000 63 000 169 000 36 000 

Hög 215 000 144 000 71 000 174 000 41 000 

 

Från kostnadsberäkningen kan det utläsas att besparingar görs vid båda layoutförslagen 

gentemot nuvarande layout. Störst besparing görs med förslag 1 där besparingen uppskattas till 

cirka 48–71 000 kr i månaden beroende på scenario. Besparingen för förslag 2 uppskattas till 

30–41 000 kr i månaden beroende på scenario. 

Tabell 12. Total lagringskapacitet för respektive layoutalternativ. 

Tabell 13. Total transportsträcka med inmätt timmer per månad för timmersorteringens placeringsförslag i de tre 

scenariona. 

Tabell 14. Beräknade kostnader per månad för alternativen i de olika scenariona i SEK. 
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6.2 Rekommendationer 
Enligt de ekonomiska beräkningarna och kartläggningen av lagringskapaciteten i föregående 

avsnitt är förslag 1 att föredra. Rusty Dramm et al. (2004) påpekar dock vikten av att utvärdera 

alternativen för timmerplanens utformning på den totala kostnaden. I vår analys beräknas 

endast förändringen i transportkostnaden av interntransporten av timmer, inte övriga kostnader. 

Det slutgiltiga valet måste alltså inkludera kostnader som inte tagits med i beräkningarna, 

exempelvis investeringskostnader. En varningsflagga måste hissas för förslag 1 då de 

reservytor som används endast innefattar 8 vältor till skillnad från de andra alternativen som 

använder 14–22 vältor. Flexibiliteten hos reservytorna riskerar då att gå förlorad, vilket kan 

medföra extra kostnader som är svårberäknade. Fler vältor finns dock att tillgå på timmerplanen 

och kan användas som reservvältor för att öka flexibiliteten även vid tillämpning av förslag 1. 

En annan rekommendation är att Kåge såg bör se över möjligheten att implementera den 

framtagna heuristiska metoden för tilldelning av timmerklasser till lagerytor. Simuleringarna 

visar på en besparing jämfört med nuvarande lagertilldelning vid två av tre scenarion. 

Heuristiken skulle då också kunna utökas med att även inkludera en ändring av 

fackpositionerna för att potentiellt generera större besparingar. Heuristiken måste dock 

modifieras något så att även reservytor fördelas ut inom maxavståndet för att den ska kunna 

implementeras på ett smidigt sätt i praktiken.  
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7. Diskussion 
Studiens inledning handlade framförallt om att bekanta sig med företaget och sågverksindustrin 

för att skapa en korrekt bild över nuläget. Det var nödvändigt eftersom vi inte hade någon 

tidigare erfarenhet av sågverksindustrin. Studiens syfte bestod i att beskriva flödet på 

timmerplanen för nuläget, ta fram förslag på hur en ny timmerplan kan se ut med en ny 

timmersortering och mätstation, samt vilka effekter det har på transportvägarna och lagerytorna 

på timmerplanen. Frågeställningen och problemformuleringen var tydlig vid starten av 

projektet, vilket gjorde att resurserna kunde läggas på vitala delar redan från början av 

projektet, att vår handledare dessutom tidigare arbetat inom akademin och handlett ex-jobb 

gjorde att vi kunde vägledas i rätt riktning för att kunna ta fram rimliga svar på 

frågeställningarna. En stor del av arbetet gjordes på plats på Kåge sågverk, vilket gjorde att vi 

kunde ha en nära kontakt med sakkunniga på företaget, det underlättade när det uppstod 

frågetecken i projektet. Studien hade kunnat stärkas ytterligare genom att till exempel samla 

fokusgruppen fler gånger för att säkerställa att åsikterna gällande utformningsförslagen inte 

ändras över tid. 

En utmaning vid kartläggningen av nuläget var att företaget hade en pågående ombyggnation 

på timmerplanen, vilket gjorde att lagerytorna inte användes på samma sätt som innan 

ombyggnationens start, som i sin tur gjorde att timmerklassernas placering hade kunnat vara 

annorlunda vid det tillfället. För att kunna återspegla situationen före ombyggnationen tog vi 

hjälp av en ritning från innan ombyggnationen startade men den var inte riktigt fullständig, 

vilket skapade vissa osäkerheter kring var några timmerklasser var utplacerade. Den 

information kompletterades dock genom diskussioner med sakkunniga på företaget som hade 

ansvaret för placeringen av timmerklasser under den tidsperioden. Majoriteten av mätningarna 

gällande längd och avstånd gjordes med autoCAD och Google Earth, på grund av 

ombyggnationerna var det inte möjligt att triangulera resultaten från Google Earth och 

autoCAD med manuella mätningar på varje enskild välta. Men för att säkerhetsställa att måtten 

och skalan på ritningarna var korrekta gjordes manuella mätningar på byggnader som 

existerade på ritningarna. Volymberäkningarna på timmervältorna gjordes däremot manuellt 

på det timmerlager som fanns vid ett specifikt tillfälle. Lagernivåerna förändras mycket under 

året, vilket kan göra att resultaten eventuellt kan skilja beroende på när de mäts då de eventuellt 

lastar timmervältorna högre när lagernivåerna är höga. Snitthöjden på de vältorna som ansågs 

fulla valdes dock att mätas vid det tillfället eftersom det ansågs av företaget vara ett lager som 

representerade genomsnittet.  

I simuleringsmodellen tilldelades timmerklasserna lagerytor som endast kunde användas av 

den tilldelade timmerklassen, det innebär att om den platsen är tom kan den ändå inte användas 

av andra timmerklasser. Det skiljer sig från verkligheten då de kan placera en timmerklass på 

en annan timmerklass lageryta om de anser det nödvändigt, vilket var något som på ett rimligt 

sätt inte gick att införa i simuleringen. Det leder till att reservytorna används till något högre 

grad i simuleringen än vad de gör i verkligheten, vilket kan göra att resultatet från det 

modifierade nuläget är något sämre än de borde vara eftersom avståndet till lagerytorna då är 

stort. Trots det är resultatet från det modifierade nuläget bättre än nuläget i två av tre scenarion, 

vilket tyder på att den applicerade heuristiken minskar körsträckorna.  

Resultatet visade på en total teoretisk lagringskapacitet på ca 44 000 kubikmeter för nuläget 

och ca 49 600 kubikmeter för förslag 1 samt ca 47 900 kubikmeter för förslag 2. Det är dock 
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viktigt att ta i beaktning att denna lagervolym inte är möjlig att nå i verkligheten då lagret 

omsätts hela tiden och att de alltid kommer finnas tomma vältor som är reserverade för 

timmerklasser som nyligen sågats. Däremot bör den procentuella ökningen av 

lagringskapacitet för de framtida förslagen stämma överens med verkligen då den procentuella 

fyllnadsgraden vi fullt lager bör vara densamma som i nuläget 

Vid framtagandet av heuristiken för utplaceringen av timmerklasserna användes tidigare teori 

tillsammans med de restriktioner som fanns på anläggningen. För att ytterligare stärka 

argumenten till heuristiken hade benchmarking kunnat göras på något annat sågverk för att 

undersöka vilken metod de använder sig av för att placera ut timmerklasserna. På grund av 

tidsbrist kunde det inte utföras i denna studie men det hade kunnat ge insikt och skapa idéer på 

hur andra sågverk hanterar den frågan. Det hade även vara intressant att se hur heuristiken hade 

presterat på ett annat sågverk för att undersöka generaliserbarheten. Eftersom denna studie är 

en fallstudie anpassat till sågverket i Kåge behöver heuristikens anpassas till de begränsningar 

som finns på den anläggning där den används, däremot kommer utplaceringsmetodiken att 

kunna utföras på samma sätt på andra sågverk. 

7.1 Förslag till framtida studier. 
I det här projektet studerades inte hur fackplaceringen påverkar transportsträckorna på 

timmerplanen. Vid placering av facken tillkommer det även restriktioner på hur facken kan 

placeras, vilket vi inte hade möjlighet att undersöka inom ramen för den här studien. Därför att 

det varit intressant om en studie gjordes på hur en förbättring av fackplaceringen hade påverkat 

körsträckorna på timmerplanen. Det hade även varit till stor nytta om det någon gång i 

framtiden med teknikens utveckling tas fram en optimeringsmodell där fackplacering och 

vältplacering kombineras. På grund av antalet fack och lagerytor som fanns tillgängliga på 

timmerplanen var det inte möjligt att genomföra i denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1: kartläggning nuläge timmerplan 
Observera att i tabellen är reservvältor och vältor med klentimmer inlagda med 0 som 

timmerklass. Reservvältor och vältor med klentimmer har i kolumnen Avstånd fack-> välta 

tilldelats ett genomsnitt baserat på mitten av timmersorteringen. 

 

Välta nr Timmerklass 

ID  

Längd 

(m) 

Reserv-

välta? 

1=ja 

0=nej 

Avstånd 

välta-> 

sågintag 

(m) 

Avstånd 

fack-> 

välta (m) 

Avstånd 

fack -> 

välta-> 

såg (m) 

Beräknad 

kapacitet (m3) 

1 1 37 0 270 69 339 421 

2 1 37 0 264 64 328 421 

3 3 37 0 257 163 420 421 

4 3 18 0 241 174 415 159 

5 3 19 0 233 173 406 173 

6 4 22.4 0 225 89 314 219 

7 4 26.5 0 217 95 312 276 

8 5 30.7 0 208 23 231 334 

9 5 30.5 0 201 16 217 331 

10 6 30.5 0 199 134 333 331 

11 7 32 0 192 84 276 352 

12 7 33.5 0 184 77 261 372 

13 9 36.5 0 174 60 234 414 

14 9 39 0 166 52 218 448 

15 8 42.5 0 160 45 205 496 

16 8 44 0 153 31 184 517 

17 8 44.5 0 146 25 171 524 

18 10 48 0 137 21 158 572 

19 11 51 0 127 34 161 614 

20 11 49.5 0 121 42 163 593 

21 12 52 0 115 59 174 627 

22 12 53 0 107 64 171 641 

23 13 55 0 97 80 177 669 

24 13 57 0 89 88 177 696 

25 14 57 0 83 221 304 696 

26 15 59 0 76 107 183 724 

27 15 62 0 65 115 180 765 

28 16 64 0 58 132 190 793 

29 16 66 0 51 137 188 820 

30 17 50.5 0 40.5 57 97.5 607 

31 17 41 0 30 68 98 476 



 

II 

 

 

32 18 30.5 0 19.5 76 95.5 331 

33 18 24 0 26 84 110 242 

34 18 19.5 0 34 92 126 179 

35 19 40.5 0 97 146 243 469 

36 19 25.5 0 72 127 199 262 

37 0 25 0 270 334.5 604.5 255 

38 18 32 0 52 104 156 352 

39 19 36 0 98 150 248 407 

40 33 10.5 0 132 227 359 96 

41 33 13 0 138 232 370 90 

42 33 18 0 146 237 383 159 

43 33 18 0 152 243 395 159 

44 33 18 0 159 254 413 159 

45 34 18 0 166 234 400 159 

46 34 17 0 172 240 412 145 

47 34 19.5 0 178 246 424 179 

48 34 21 0 185 252 437 200 

49 22 24 0 194 317 511 242 

50 22 25.5 0 201 326 527 262 

51 22 32 0 210 332 542 352 

52 29 40 0 208 411 619 462 

53 30 46.5 0 208 414 622 552 

54 31 48 0 213 430 643 572 

55 31 52 0 222 439 661 627 

56 32 55 0 232 455 687 669 

57 0 65 0 242 472 714 807 

58 24 31 0 100 287 387 338 

59 24 27.5 0 110 299 409 290 

60 25 28.5 0 118 193 311 304 

61 25 34.5 0 126 203 329 386 

62 26 37 0 133 213 346 421 

63 26 40.5 0 141 224 365 469 

64 27 42 0 148 238 386 490 

65 27 42 0 159 248 407 490 

66 28 40.5 0 169 363 532 469 

67 28 36.5 0 177 372 549 414 

68 0 25 1 108 293 401 255 

69 0 23 1 106 292 398 228 

70 0 40 1 198 258.5 456.5 462 

71 23 38.5 0 224 216 440 441 

72 23 35 0 211 200 411 393 

73 0 31 1 212 271.5 483.5 338 



 

III 

 

 

74 0 8 1 266 326.5 592.5 53 

75 0 35.5 1 255 316.5 571.5 400 

76 0 34.5 1 261 322.5 583.5 386 

77 0 32 1 266 327.5 593.5 352 

78 0 30 1 274 334.5 608.5 324 

79 0 28.5 1 280 341.5 621.5 304 

80 0 46 1 244 303.5 547.5 545 

81 0 30 1 224 282.5 506.5 324 

82 0 26.5 1 287 347.5 634.5 276 

83 20 60 0 274 327 601 738 

84 2 86 0 256 239 495 1 096 

85 6 86 0 262 329 591 1 096 

86 21 77.5 0 277 353 630 979 

87 0 71.5 0 286 346.5 632.5 896 

88 0 33.5 1 313 372.5 685.5 372 

89 0 33 1 317 377.5 694.5 366 

90 0 33 1 325 385.5 710.5 366 

91 0 33 1 332 391.5 723.5 366 

92 0 33 1 340 400.5 740.5 366 

93 0 33 1 350 410.5 760.5 366 

94 0 33 1 358 416.5 774.5 366 

95 0 28.5 1 299 359.5 658.5 304 

96 0 25 1 294 354.5 648.5 255 

97 32 41 0 154 190 344 476 

98 31 43 0 162 193 355 503 

99 30 43 0 169 190 359 503 

100 29 44 0 177 194 371 517 

101 0 45 0 184 239 423 531 

102 0 46 0 190 245 435 545 

 

  



 

IV 

 

 

Bilaga 2: Totalt inmätt lager och timmerförbrukning månadsvis 2018 
 

Månad Inmätt lager vid 

månadens slut (m3) 

Förbrukning (m3) 

januari 27 400 37 900 

februari 33 400 36 700 

mars 35 300 37 500 

april 30 500 40 900 

maj 25 400 45 000 

juni 21 300 38 400 

juli 18 200 19 700 

augusti 15 900 44 300 

september 17 900 46 000 

oktober 16 700 52 300 

november 17 300 48 000 

december 22 200 31 500 

  



 

V 

 

 

Bilaga 3: Antal sågningar per år, årsvolym och genomsnittlig 

körningsvolym 
 

Timmerklass 

ID 

Sågningar/år 

(antal) 

Årsvolym 

(m3) 

Genomsnittlig 

körningsvolym (m3) 

Teoretisk lagervolym 

(m3) 

1 9 9 426 1 047 994 

2 10 11 397 1 140 1082 

3 11 10 520 956 908 

4 14 10 546 753 715 

5 16 16 800 1 050 997 

6 14 14 834 1 060 1006 

7 14 15 126 1 080 1026 

8 14 24 472 1 748 1660 

9 11 8 157 742 704 

10 10 7 325 732 695 

11 11 10 951 996 945 

12 13 13 566 1 044 991 

13 12 13 801 1 150 1092 

14 9 5 505 612 581 

15 17 20 104 1 183 1123 

16 14 17 168 1 226 1164 

17 12 11 305 942 894 

18 14 18 430 1 316 1250 

19 7 8 303 1 186 1126 

20 11 14 033 1 276 1211 

21 14 17 948 1 282 1217 

22 15 18 459 1 231 1168 

23 20 23 700 1 185 1125 

24 13 12 673 975 926 

25 21 23 328 1 111 1055 

26 21 29 106 1 386 1316 

27 14 5 985 428 406 

28 19 10 789 568 539 

29 16 16 018 1 001 950 

30 16 18 102 1 131 1074 

31 14 19 955 1 425 1353 

32 20 18 340 917 871 

33 12 11 697 975 925 

34 8 6 781 848 805 

 

 



 

VI 

 

 

Bilaga 4: Differens mellan faktisk volym från kartläggning och teoretisk 

volym 
 

Timmerklass 

ID 

Teoretisk 

volym 

(m3) 

Faktisk 

volym 

(m3) 

Differens volym 

(%) 

1 994 841 -15.38 

2 1 082 1 096 1.29 

3 908 752 -17.17 

4 715 495 -30.73 

5 997 665 -33.30 

6 1 006 1 427 41.86 

7 1 026 724 -29.40 

8 1 660 1 538 -7.34 

9 704 862 22.44 

10 695 572 -17.71 

11 945 1 207 27.65 

12 991 1 269 28.04 

13 1 092 1 365 25.01 

14 581 696 19.90 

15 1 123 1 489 32.63 

16 1 164 1 613 38.55 

17 894 1 083 21.03 

18 1 250 1 104 -11.68 

19 1 126 1 138 1.06 

20 1 211 738 -39.10 

21 1 217 979 -19.58 

22 1 168 855 -26.78 

23 1 125 834 -25.83 

24 926 628 -32.18 

25 1 055 690 -34.60 

26 1 316 890 -32.39 

27 406 979 141.24 

28 539 883 63.73 

29 950 979 3.02 

30 1 074 1 055 -1.78 

31 1 353 1 703 25.85 

32 871 1 145 31.47 

33 925 662 -28.42 

34 805 684 -15.06 

 



 

VII 

 

 

Bilaga 5: Timmerbehov i sågen och beräknat maxavstånd välta->såg 
 

Timmer-

klass ID 

Timmer momentant vid full 

drift i såg (m3/h) 

Maxavstånd mellan 

välta och sågintag (m) 

1 102 529 

2 113 457 

3 113 457 

4 115 448 

5 138 348 

6 137 352 

7 162 274 

8 195 199 

9 195 199 

10 161 275 

11 231 144 

12 190 210 

13 231 144 

14 226 151 

15 231 144 

16 231 144 

17 231 144 

18 231 144 

19 231 144 

20 99 543 

21 112 466 

22 124 404 

23 137 351 

24 151 303 

25 166 262 

26 191 206 

27 210 175 

28 220 159 

29 231 144 

30 231 144 

31 231 144 

32 231 144 

33 231 144 

34 231 144 

 

  



 

VIII 

 

 

Bilaga 6: Utplacering av timmerklasser enligt heuristiken på förslag 1 
Observera att i tabellen är reservvältor, vältor med klentimmer och ej använda vältor inlagda 

med 0 som timmerklass. Vältorna med timmerklass ID 0 har i kolumnen Avstånd fack-> 

välta tilldelats ett genomsnitt baserat på mitten av facken som används i timmersorteringen. 

 

Välta 

nr 

Timmerklass ID  Längd 

(m) 

Reserv-välta? 

1=ja 

0=nej 

Avstånd 

välta-> 

sågintag 

(m) 

Avstånd 

fack-> 

välta 

(m) 

Avstånd 

fack -> 

välta-> 

såg (m) 

Beräknad 

kapacitet (m3) 

1 0 19.4 0 183 360.75 543.75 178 

2 0 20.3 0 176 353.75 529.75 191 

3 8 21.2 0 169 318.5 487.5 203 

4 8 22.1 0 162 311.5 473.5 215 

5 8 23 0 155 304.5 459.5 228 

6 8 23.9 0 148 297.5 445.5 240 

7 8 24.8 0 141 290.5 431.5 252 

8 19 25.7 0 134 213.5 347.5 265 

9 19 26.6 0 127 206.5 333.5 277 

10 34 27.5 0 120 220.5 340.5 289 

11 31 28.4 0 113 270 383 302 

12 31 29.3 0 106 263 369 314 

13 13 30.2 0 99 290.5 389.5 326 

14 13 31.1 0 92 283.5 375.5 339 

15 18 32 0 85 171.5 256.5 351 

16 11 32.8 0 78 255.5 333.5 363 

17 16 33.7 0 71 276.5 347.5 376 

18 22 34.6 0 64 227.5 291.5 388 

19 33 35.5 0 57 185.5 242.5 400 

20 12 36.4 0 50 234.5 284.5 413 

21 7 37.3 0 43 178.5 221.5 425 

22 9 38.2 0 36 178.5 214.5 438 

23 26 39.1 0 29 143.5 172.5 450 

24 5 39.7 0 23 234.5 257.5 457 

25 25 37.1 0 16.5 126.5 143 422 

26 5 34.6 0 16.8 241.5 258.3 387 

27 9 32 0 25.6 179 204.6 352 

28 15 29.5 0 31.5 242.5 274 317 

29 17 29.5 0 39 145.5 184.5 317 

30 33 30.4 0 45 187.5 232.5 329 

31 22 31.3 0 51 228.5 279.5 342 

32 16 25.4 0 65 281.5 346.5 261 

33 18 16 0 74.5 175.5 250 131 

34 8 16.9 0 155 306 461 144 



 

IX 

 

 

35 8 21.1 0 148 299 447 202 

36 8 25.4 0 141 292 433 260 

37 19 26.7 0 134 215 349 279 

38 19 28 0 127 208 335 297 

39 34 29.4 0 120 222 342 316 

40 34 30.7 0 113 215 328 334 

41 31 32.1 0 106 264.5 370.5 353 

42 31 33.4 0 99 257.5 356.5 371 

43 13 34.7 0 92 285 377 390 

44 18 36.1 0 85 173 258 408 

45 18 37.4 0 78 166 244 426 

46 11 38.8 0 71 250 321 445 

47 16 40.1 0 64 271 335 463 

48 22 41.4 0 57 222 279 482 

49 12 42.8 0 50 236 286 500 

50 17 44.1 0 43 138 181 519 

51 15 45.4 0 36 236 272 537 

52 26 46.8 0 29 145 174 556 

53 26 45 0 23 138 161 530 

54 25 41.5 0 24.5 120.5 145 483 

55 27 38 0 11.5 125 136.5 435 

56 28 34.6 0 15.5 132 147.5 387 

57 28 22 0 25.7 123 148.7 214 

58 7 48.2 0 90.5 126 216.5 575 

59 10 48.4 0 91.5 158.5 250 577 

60 14 48.6 0 92.5 170.8 263.3 580 

61 24 66.2 0 118.5 33 151.5 824 

62 23 69.8 0 121.5 12 133.5 873 

63 30 72.1 0 128.5 40 168.5 905 

64 29 70.8 0 135.5 26 161.5 887 

65 32 69.6 0 142.5 40 182.5 869 

66 3 68.3 0 149.5 33 182.5 852 

67 21 67 0 156.5 193.5 350 834 

68 21 65.7 0 163.5 200.5 364 816 

69 2 64.4 0 170.5 68 238.5 799 

70 20 63.2 0 177.5 19 196.5 781 

71 20 61.9 0 184.5 12 196.5 763 

72 1 61 0 191.5 47 238.5 751 

73 6 61 0 198.5 12 210.5 751 

74 0 61.1 1 205.5 134.25 339.75 753 

75 4 62.5 0 212.5 12 224.5 772 

76 0 65.4 1 219.5 148.25 367.75 812 



 

X 

 

 

77 0 70.5 1 226.5 155.25 381.75 883 

78 0 78.4 1 233.5 162.25 395.75 991 

79 0 81.6 1 240.5 169.25 409.75 1 035 

80 0 80.5 1 247.5 176.25 423.75 1 020 

81 0 79.5 1 254.5 183.25 437.75 1 006 

82 0 78.4 0 261.5 190.25 451.75 991 

83 0 77.4 0 268.5 197.25 465.75 977 

84 0 76.3 0 275.5 204.25 479.75 963 

85 0 75.3 0 282.5 211.25 493.75 948 

86 0 74.2 0 289.5 218.25 507.75 934 

87 0 73.2 0 296.5 225.25 521.75 919 

88 0 43.8 0 303.5 232.25 535.75 515 

89 0 40.7 0 310.5 239.25 549.75 472 

90 0 37.6 0 317.5 246.25 563.75 428 

91 0 34.4 0 324.5 253.25 577.75 385 

92 0 31.3 0 331.5 260.25 591.75 342 

93 0 28.2 0 338.5 260.75 599.25 299 

94 0 25 0 345.5 260.75 606.25 256 

95 0 122.8 1 238.5 193 431.5 1 603 

 

  



 

XI 

 

 

Bilaga 7: Utplacering av timmerklasser enligt heuristiken på den förslag 2  
Observera att i tabellen är reservvältor, vältor med klentimmer och ej använda vältor inlagda 

med 0 som timmerklass. Vältorna med timmerklass ID 0 har i kolumnen Avstånd fack-> 

välta tilldelats ett genomsnitt baserat på mitten av facken som används i timmersorteringen. 

 

Välta 

nr 

Timmerklass 

ID  

Längd 

(m) 

Reserv-

välta? 

1=ja 

0=nej 

Avstånd 

välta-> 

sågintag 

(m) 

Avstånd 

fack-> 

välta (m) 

Avstånd 

fack -> 

välta-> 

såg (m) 

Beräknad 

kapacitet 

(m3) 

1 0 19.4 0 183 402.5 585.5 178 

2 0 20.3 0 176 393.75 569.75 191 

3 0 21.2 0 169 386.75 555.75 203 

4 0 22.1 1 162 379.75 541.75 215 

5 0 23 1 155 372.75 527.75 228 

6 0 23.9 1 148 365.75 513.75 240 

7 0 24.8 1 141 358.75 499.75 252 

8 0 25.7 1 134 351.75 485.75 265 

9 19 26.6 0 127 245 372 277 

10 19 27.5 0 120 238 358 289 

11 8 28.4 0 113 301 414 302 

12 8 29.3 0 106 294 400 314 

13 8 30.2 0 99 287 386 326 

14 34 31.1 0 92 231 323 339 

15 31 32 0 85 283.5 368.5 351 

16 13 32.8 0 78 308 386 363 

17 13 33.7 0 71 301 372 376 

18 18 34.6 0 64 189 253 388 

19 21 35.5 0 57 252 309 400 

20 16 36.4 0 50 294 344 413 

21 33 37.3 0 43 210 253 425 

22 12 38.2 0 36 259 295 438 

23 15 39.1 0 29 266 295 450 

24 29 39.7 0 23 206.5 229.5 457 

25 32 37.1 0 16.5 224.5 241 422 

26 15 34.6 0 16.8 266 282.8 387 

27 17 32 0 25.6 168.5 194.1 352 

28 33 29.5 0 31.5 211 242.5 317 

29 16 29.5 0 39 296 335 317 

30 11 30.4 0 45 275 320 329 

31 21 31.3 0 51 260 311 342 

32 18 25.4 0 65 201 266 261 

33 31 16 0 74.5 287.5 362 131 

34 0 16.9 1 155 374.25 529.25 144 



 

XII 

 

 

35 0 21.1 1 148 367.25 515.25 202 

36 0 25.4 1 141 360.25 501.25 260 

37 0 26.7 1 134 353.25 487.25 279 

38 0 28 1 127 346.25 473.25 297 

39 19 29.4 0 120 239.5 359.5 316 

40 19 30.7 0 113 232.5 345.5 334 

41 8 32.1 0 106 295.5 401.5 353 

42 8 33.4 0 99 288.5 387.5 371 

43 34 34.7 0 92 232.5 324.5 390 

44 31 36.1 0 85 285 370 408 

45 31 37.4 0 78 278 356 426 

46 13 38.8 0 71 302.5 373.5 445 

47 18 40.1 0 64 190.5 254.5 463 

48 21 41.4 0 57 253.5 310.5 482 

49 11 42.8 0 50 267.5 317.5 500 

50 16 44.1 0 43 288.5 331.5 519 

51 12 45.4 0 36 260.5 296.5 537 

52 15 46.8 0 29 267.5 296.5 556 

53 14 45 0 23 278 301 530 

54 29 41.5 0 24.5 197.5 222 483 

55 27 38 0 11.5 163.5 175 435 

56 28 34.6 0 15.5 173.5 189 387 

57 28 22 0 25.7 164.5 190.2 214 

58 17 48.2 0 90.5 112.5 203 575 

59 30 48.4 0 91.5 156 247.5 577 

60 30 48.6 0 92.5 150.5 243 580 

61 32 33.7 0 138.5 77.7 216.2 375 

62 23 33.7 0 144.5 22.2 166.7 375 

63 23 33.7 0 150.5 16.5 167 375 

64 23 33.7 0 157.5 22.5 180 375 

65 24 33.7 0 164.5 43.5 208 375 

66 24 33.7 0 171.5 50.5 222 375 

67 3 33.7 0 178.5 50.5 229 375 

68 3 33.7 0 185.5 57.5 243 375 

69 2 33.7 0 192.5 50.5 243 375 

70 2 33.7 0 199.5 57.5 257 375 

71 2 33.7 0 206.5 64.5 271 375 

72 20 33.7 0 213.5 141.5 355 376 

73 20 36.9 0 220.5 148.5 369 419 

74 6 40.8 0 227.5 169.5 397 472 

75 6 47.4 0 234.5 176.5 411 564 

76 4 58.8 0 241.5 197.5 439 721 



 

XIII 

 

 

77 20 62.9 0 248.5 176.5 425 778 

78 1 63.1 0 255.5 225.5 481 781 

79 0 63.4 1 262.5 239.5 502 784 

80 0 63.6 1 269.5 246.5 516 787 

81 0 63.8 1 276.5 253.5 530 790 

82 0 64 1 283.5 260.5 544 793 

83 0 64.3 0 290.5 267.5 558 796 

84 0 64.5 0 297.5 274.5 572 799 

85 0 64.1 0 304.5 281.5 586 794 

86 0 45.9 0 311.5 288.5 600 543 

87 0 36.6 0 318.5 295.5 614 416 

88 0 34.9 0 325.5 302.5 628 392 

89 0 33.2 0 332.5 309.5 642 368 

90 0 31.5 0 339.5 316.5 656 345 

91 0 29.8 0 346.5 316.75 663.25 321 

92 0 28 0 353.5 316.75 670.25 297 

93 0 25.1 0 360.5 316.75 677.25 257 

94 26 46.4 0 131.5 51.5 183 551 

95 25 44.7 0 138.5 22.5 161 527 

96 25 43 0 145.5 15.5 161 503 

97 26 41.3 0 152.5 72.5 225 480 

98 26 39.6 0 159.5 79.5 239 456 

99 9 37.9 0 166.5 29.5 196 433 

100 9 36.2 0 173.5 22.5 196 409 

101 7 34.5 0 180.5 9.5 190 386 

102 7 32.7 0 187.5 16.5 204 362 

103 7 31 0 194.5 23.5 218 338 

104 10 31 0 201.5 22.5 224 338 

105 10 36.1 0 208.5 15.5 224 409 

106 22 34.9 0 215.5 16.5 232 392 

107 22 33.7 0 222.5 23.5 246 375 

108 22 32.5 0 229.5 30.5 260 359 

109 5 31.3 0 236.5 254.5 491 342 

110 5 30.1 0 243.5 261.5 505 326 

111 5 28.9 0 250.5 268.5 519 309 

112 0 27.7 1 257.5 176.75 434.25 293 

113 0 26.5 1 264.5 183.75 448.25 276 

114 0 25.3 1 271.5 190.75 462.25 260 

115 0 24.1 1 278.5 197.75 476.25 243 

116 0 22.9 1 285.5 204.75 490.25 227 

117 0 22.9 1 292.5 211.75 504.25 227 

118 0 23 1 299.5 218.75 518.25 228 



 

XIV 

 

 

119 0 24.7 1 306.5 225.75 532.25 252 

120 0 28.2 0 313.5 232.75 546.25 299 

 

  



 

XV 

 

 

Bilaga 8: Utplacering av timmerklasser enligt heuristiken för nuläget 
Observera att i tabellen är reservvältor och vältor med klentimmer inlagda med 0 som 

timmerklass. Reservvältor och vältor med klentimmer har i kolumnen Avstånd fack-> välta 

tilldelats ett genomsnitt baserat på mitten av timmersorteringen. 

 

Välta 

nr 

Timmerklass 

ID  

Längd (m) Reserv

-välta? 

1=ja 

0=nej 

Avstånd 

välta-> 

sågintag 

(m) 

Avstånd 

fack-> 

välta (m) 

Avstånd 

fack -> 

välta-> 

såg (m) 

Beräknad 

kapacitet 

(m3) 

1 7 37 0 270 167 437 421 

2 6 37 0 264 98 362 421 

3 6 37 0 257 92 349 421 

4 6 18 0 241 103 344 159 

5 10 19 0 233 91 324 173 

6 10 22.4 0 225 85 310 219 

7 10 26.5 0 217 76 293 276 

8 4 30.7 0 208 100 308 334 

9 4 30.5 0 201 116 317 331 

10 26 30.5 0 199 115 314 331 

11 26 32 0 192 108 300 352 

12 26 33.5 0 184 101 285 372 

13 5 36.5 0 174 26 200 414 

14 5 39 0 166 32 198 448 

15 25 42.5 0 160 83 243 496 

16 25 44 0 153 77 230 517 

17 27 44.5 0 146 55 201 524 

18 16 48 0 137 57 194 572 

19 16 51 0 127 70 197 614 

20 11 49.5 0 121 51 172 593 

21 11 52 0 115 58 173 627 

22 33 53 0 107 17 124 641 

23 15 55 0 97 95 192 669 

24 15 57 0 89 104 193 696 

25 18 57 0 83 32 115 696 

26 18 59 0 76 27 103 724 

27 17 62 0 65 24 89 765 

28 30 64 0 58 215 273 793 

29 29 66 0 51 201 252 820 

30 32 50.5 0 40.5 227 267.5 607 

31 28 41 0 30 204 234 476 

32 32 30.5 0 19.5 243 262.5 331 

33 29 24 0 26 230 256 242 

34 30 19.5 0 34 245 279 179 

35 13 40.5 0 97 263 360 469 



 

XVI 

 

 

36 13 25.5 0 72 242 314 262 

37 0 25 1 270 393.5 663.5 255 

38 13 32 0 52 223 275 352 

39 31 36 0 98 318 416 407 

40 19 10.5 0 132 194 326 96 

41 19 13 0 138 201 339 90 

42 14 18 0 146 429 575 159 

43 7 18 0 152 268 420 159 

44 7 18 0 159 274 433 159 

45 8 18 0 166 295 461 159 

46 8 17 0 172 303 475 145 

47 12 19.5 0 178 343 521 179 

48 12 21 0 185 353 538 200 

49 12 24 0 194 359 553 242 

50 12 25.5 0 201 367 568 262 

51 21 32 0 210 345 555 352 

52 21 40 0 208 344 552 462 

53 21 46.5 0 208 342 550 552 

54 0 48 1 213 397 610 572 

55 0 52 1 222 409 631 627 

56 0 55 1 232 416 648 669 

57 0 65 1 242 428 670 807 

58 31 31 0 100 320 420 338 

59 34 27.5 0 110 189 299 290 

60 34 28.5 0 118 197 315 304 

61 34 34.5 0 126 206 332 386 

62 19 37 0 133 193 326 421 

63 19 40.5 0 141 200 341 469 

64 14 42 0 148 431 579 490 

65 7 42 0 159 276 435 490 

66 8 40.5 0 169 299 468 469 

67 8 36.5 0 177 307 484 414 

68 31 25 0 108 328 436 255 

69 31 23 0 106 327 433 228 

70 8 40 0 198 264 462 462 

71 3 38.5 0 224 224 448 441 

72 22 35 0 211 291 502 393 

73 22 31 0 212 291 503 338 

74 22 8 0 266 346 612 53 

75 20 35.5 0 255 311 566 400 

76 20 34.5 0 261 317 578 386 

77 20 32 0 266 322 588 352 



 

XVII 

 

 

78 0 30 1 274 334.5 608.5 324 

79 0 28.5 1 280 341.5 621.5 304 

80 3 46 0 244 242 486 545 

81 22 30 0 224 302 526 324 

82 0 26.5 1 287 347.5 634.5 276 

83 0 60 1 274 334.5 608.5 738 

84 2 86 0 254 241 495 1 096 

85 1 86 0 262 366 628 1 096 

86 0 77.5 1 277 336.5 613.5 979 

87 0 71.5 1 286 346.5 632.5 896 

88 0 33.5 1 313 372.5 685.5 372 

89 0 33 0 317 377.5 694.5 366 

90 0 33 0 325 385.5 710.5 366 

91 0 33 0 332 391.5 723.5 366 

92 0 33 0 340 400.5 740.5 366 

93 0 33 0 350 410.5 760.5 366 

94 0 33 0 358 416.5 774.5 366 

95 0 28.5 1 299 359.5 658.5 304 

96 0 25 1 294 354.5 648.5 255 

97 23 41 0 154 144 298 476 

98 23 43 0 162 151 313 503 

99 26 43 0 169 195 364 503 

100 9 44 0 177 230 407 517 

101 24 45 0 184 185 369 531 

102 24 46 0 190 191 381 545 

 

  



 

XVIII 

 

 

Bilaga 9: skillnad mellan faktisk och teoretisk volym för förslag 1 
 

Timmerklass 

ID 

Teoretisk 

volym (m3) 

Faktisk 

volym 

(m3) 

Differens 

volym 

(%) 

Timmerklass Teoretisk 

volym 

(m3) 

Faktisk 

volym 

(m3) 

Differens 

volym 

(%) 

1 994 751 -24.45 18 1 250 1 316 5.28 

2 1 082 799 -26.16 19 1 126 1 118 -0.71 

3 908 852 -6.17 20 1 211 1 545 27.58 

4 715 772 7.97 21 1 217 1 651 35.66 

5 997 845 -15.25 22 1 168 1 212 3.77 

6 1 006 751 -25.35 23 1 125 873 -22.40 

7 1 026 1 000 -2.53 24 926 824 -11.02 

8 1 660 1 744 5.06 25 1 055 905 -14.22 

9 704 790 12.22 26 1 316 1 536 16.72 

10 695 577 -16.98 27 406 435 7.14 

11 945 808 -14.50 28 539 601 11.50 

12 991 913 -7.87 29 950 887 -6.63 

13 1 092 1 055 -3.39 30 1 074 905 -15.74 

14 581 580 -0.17 31 1 353 1 339 -1.03 

15 1 123 854 -23.95 32 871 869 -0.23 

16 1 164 1 100 -5.50 33 925 730 -21.08 

17 894 836 -6.49 34 805 939 16.65 

 

  



 

XIX 

 

 

Bilaga 10: skillnad mellan faktisk och teoretisk volym för förslag 2 
 

Timmerklass 

ID 

Teoretisk 

volym 

(m3) 

Faktisk 

volym 

(m3) 

Differens 

volym (%) 

Timmerklass Teoretisk 

volym 

(m3) 

Faktisk 

volym 

(m3) 

Differens 

volym 

(%) 

1 994 781 -21.43 18 1 250 1 112 -11.04 

2 1 082 1 124 3.88 19 1 126 1 216 7.99 

3 908 749 -17.51 20 1 211 1 573 29.89 

4 715 721 0.84 21 1 217 1 224 0.58 

5 997 977 -2.01 22 1 168 1 126 -3.60 

6 1 006 1 036 2.98 23 1 125 1 124 -0.09 

7 1 026 1 086 5.85 24 926 749 -19.11 

8 1 660 1 666 0.36 25 1 055 1 030 -2.37 

9 704 842 19.60 26 1 316 1 487 12.99 

10 695 747 7.48 27 406 435 7.14 

11 945 830 -12.17 28 539 601 11.50 

12 991 975 -1.61 29 950 940 -1.05 

13 1 092 1 184 8.42 30 1 074 1 157 7.73 

14 581 530 -8.78 31 1 353 1 316 -2.73 

15 1 123 1 393 24.04 32 871 797 -8.50 

16 1 164 1 249 7.30 33 925 742 -19.78 

17 894 927 3.69 34 805 728 -9.57 

 

 

 

 

 

  



 

XX 

 

 

Bilaga 11: Volymmässig procentuell fördelning av timmerklasserna 
 

Timmerklass ID Andel av total inmätt 

volym 2018 (%) 

1 1.80 

2 2.18 

3 2.01 

4 2.02 

5 3.21 

6 2.84 

7 2.89 

8 4.68 

9 1.56 

10 1.40 

11 2.09 

12 2.59 

13 2.64 

14 1.05 

15 3.84 

16 3.28 

17 2.16 

18 3.52 

19 1.59 

20 2.68 

21 3.43 

22 3.53 

23 4.53 

24 2.42 

25 4.46 

26 5.57 

27 1.14 

28 2.06 

29 3.06 

30 3.46 

31 3.82 

32 3.51 

33 2.24 

34 1.30 

klentimmer 5.40 

 


