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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 20 poäng på D-nivå. Det är skrivet inom ämnet 
Skogshushållning och är utfört på Skogsvetarprogrammet vid institutionen för Skogens 
Produkter och Marknader, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Arbetet har utförts på 
uppdrag av Holmen Skog och Holmen Paper under mars – juli 2005.  
 
Holmens personal har genomgående varit synnerligen hjälpsamma och regelmässigt genast 
lagt annat åt sidan för att hjälpa mig, för detta är jag skyldig stort tack. Skärskilt vill jag tacka 
min handledare vid företaget, Erik Persson, för det goda samarbetet. Erik har varit ett väldigt 
bra bollplank, på ett tydligt sätt angett lämplig kursriktning vid olika vägval och alltid kommit 
med konstruktiv kritik och goda idéer. Min handledare vid skolan, Lennart Eriksson, har varit 
till stor hjälp i att få igång arbetet och ge det den form ett examensarbete ska ha.  
 
Då Holmen önskar att vissa känsliga uppgifter i studien inte blir tillgängliga för allmänheten, 
trycks två versioner av rapporten. En komplett version för Holmens bruk och en något 
reviderad offentlig version. 
 
Med hopp om intressant läsning! 
 
Uppsala, juli 2005-07-08 
 
Fredrik Rajala  
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Summary 
 
The competition for Norway spruce pulp wood in Central Sweden increases, forcing the 
supply-structure of Holmen to face two important challenges. Firstly, it is of the outmost 
strategically importance to secure the long-term supply of Norway spruce pulp wood to the 
industries. Secondly, Holmen desires to increase the obtainable volume of Norway spruce 
pulp wood. This would enable the company to choose volumes in the lower price-segments 
and thereby decrease the dependency of costly marginal volumes.  
As this work shows, one part in managing these challenges could be to lower the quality 
standards concerning root rot (Heterobasidium annosum). 
 
Facts presented in the work shows that: 
 
1. Technically, the TMP-industry of Braviken can handle a much more rotted pulp wood 

than that used today, although the cost of refinement increases. As a result of an increased 
acceptance of rotted wood the supply-cost ought to decrease. The reductions of the 
supply-costs will probably overcompensate the increment of processing-costs. To assure 
the theoretical conclusions of this work to be correct, a limited practical trial is 
recommended before the changes are carried out on a full scale practice. 

 
2. The assortment barrmassaved (mixed coniferous pulpwood) contains a large amount of 

Norway spruce pulp wood that could be used at Holmens Norway spruce pulp wood 
consuming industries using the quality requirements of today.  

 
3. The most impressionable factor in changing the flow of Norway spruce pulp wood from 

barrmassaved to the assortment used at Holmens industries Braviken and Hallsta is 
probably the behavior of operators of the harvester/forwarder. Two steps meant to change 
their behavior are presented. Firstly, a redistribution of the economical incentive for 
sorting is proposed. Secondly, an increased rot-tolerance at the industry is recommended. 
Thus, the rot-tolerance during harvest and sorting is estimated to approach the 
economically optimal tolerance-level.    

 
4. There are strong strategically and economic reasons for lowering the quality standards 

concerning root rot. With reservations for simplifications and sources of error it is 
estimated that: 

 
1. Transporting the extra volume to Braviken would cut the total cost by 2,9 million 

kr/year. 
 
2. If  45 % of the extra volume is transported to Hallsta, the total cost would decrease by 

almost 9 million kr/year. 
 

3. By using a stricter sorting, Region Norrköping could lower the amount of Norway 
Spruce in the barrmassa sold to the Skärblacka industry. If that amount could be 
halved from todays 60.000 m3fub to 30.000 m3fub and the sorted Norway Spruce be 
transported to Hallsta, the total cost would be cut by more than 2 million kr/year. 
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Sammanfattning 
 
Konkurrensen om granfiberråvara i Mellansverige hårdnar. Detta faktum ställer Holmens 
försörjningsorganisation inför två stora utmaningar. På strategisk nivå måste den långsiktiga 
råvaruförsörjningen säkras. På taktisk nivå bör det skapas utrymme för att köpa en större del 
av totalvolymen i lägre prissegment och därmed minska beroendet av dyra marginalvolymer. 
En dellösning på dessa båda utmaningar kan vara att bredda råvarubasen genom att sänka 
kvalitetskraven på råvaran. Detta arbete har behandlat möjligheterna till en sådan justering av 
kvalitetskravet avseende skogsröta (Heterobasidium annosum).  
 
Det genom arbetet framtagna underlaget visar bl.a. att: 
 

1. Industrin tål en höjd röttolerans ur ett tekniskt perspektiv. Processkostnaden ökar 
visserligen men den minskade anskaffningskostnaden bör med god marginal 
kompensera de ökade processkostnaderna. Att med säkerhet påstå att så är fallet 
kräver dock praktiska försök med påföljande utvärdering. 

 
2. I barrmassasortimentet finns idag en stor mängd granfiberråvara som skulle kunna 

användas på Holmens granfiberförbrukande industrier med idag gällande 
kvalitetskrav. 

 
3. Den faktor som är mest påverkbar avseende en förändring av granfiberflödet från 

barrmassa till granmassa är troligen skördarlagens beteende. I arbetet föreslås två 
åtgärder i syfte att förändra detta beteende. Dels föreslås en omfördelning av det 
ekonomiska incitamentet för utsortering från avverkningsrättsinnehavare till 
skördarlag. Dels föreslås en höjd röttollerans vid industrin i syfte att få till stånd en 
tolerans ute i skogen som ligger närmare den ekonomiskt optimala röttoleransen än 
vad som idag är fallet. 

 
4. Det är troligen riktigt såväl ur strategiskt som lönsamhetsmässigt perspektiv att 

förändra kvalitetskravet avseende röta. Med förbehåll för de förenklingar och felkällor 
som beräkningarna rymmer tyder de på att: 

 
1. Om hela den nya extra volymen körs till Braviken minskar totalkostnad med drygt 
    3 miljoner kr/år.  
 
2. Om 45 % av den nya volymen körs till Hallsta och resten till Braviken minskar    

koncernens totalkostnad med knappt 9 miljoner kr/år 
 
3. Om Region Norrköping genom hårdare utsortering kan halvera mängden gran i 

barrmassan som går till Skärblaccka från dagens 60.000 m3fub till 30.000 m3fub 
och köra denna volym till Hallsta skulle koncernens totalkostnad minska med drygt  
2 miljoner kr/år. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Konkurrensen om granfiberråvara i Mellansverige hårdnar. Holmens konkurrenter på 
massasidan prognostiserar en ökad förbrukning. Till detta kommer den expanderande 
energisektorn. Under dessa förutsättningar önskar även Holmen öka sin förbrukning av gran 
de närmaste åren. Redan idag får försörjningsorganisationen sträcka sig långt för att fylla de 
nödvändiga marginalvolymerna. Tidvis hämtas råvara så långt bortifrån som Skottland.  
 
En dellösning på det framtida försörjningsproblemet skulle kunna vara att bredda råvarubasen 
genom att sänka kvalitetskraven på råvaran. För att en sådan strategi skall vara lönsam krävs 
att de vinster som erhålls genom lägre anskaffningskostnader överstiger de ökade 
processkostnaderna i industrin som orsakats av den lägre kvalitén på råvaran.   
 
En betydande andel av den ved som idag handlas i sortimentet barrmassaved utgörs av gran. 
Barrmassasortimentet betalas sämre än granmassasortimentet. Att granfiber hamnar i 
barrmassasortiment beror delvis på att barrmassasortimentet har en högre röttolerans än 
granmassasortimentet. I barrmassasortimentet får 50 % av ändytan vara rötskadad, 
motsvarande värde för granmassa är 10 %.  
 
Fabriksförsök på Braviken har visat att användning av kraftigt rötskadad gran medför en lägre 
massaljushet. Detta beror på att rötan innehåller kemikalier som binder till blekämnena och 
därmed försämrar blekningseffekten. I övrigt fungerade den rötade råvaran i stort sett bra. 
Genom att selektivt nyttja sämre grankvaliteter för produkter där kraven på ljushet kan uppnås 
även med en sämre råvara, skulle råvaruanskaffningen i närområdet kunna öka, vilket skulle 
minska den genomsnittliga transportkostnaden. 
 

Sänk totalkostnaden genom att laborera med delkostnader 
 

SKOG               PORT         INDUSTRI 
 

Anskaffningskostnad:   Processkostnad: 
 
Köp (Prisegment)      
Avverkningskostnad    Energi 
Transport     Blekning 
Administration 
 
Röttolerans                       Transportkostnad       + Blekningskostnad  
  Prisegment              
 
Röttoleransoptimal               Transport   + Blekning = Totalkostnadminimum 
 
Röttoleransidag (10%)            Ingen röta, inget mätkrångel = Totalkostnad ? 
Figur 1. Sänk totalkostnaden genom att laborera med delkostnader 
 
Figur 1 redogör grafiskt för arbetets grundtanke. Genom att höja röttoleransen sänkts 
transportkostnaden och beroendet av de dyraste leverantörerna, samtidigt ökar 
blekningskostnaden. Utgiftsposter som ej är beroende av röttoleransen beaktas inte i 
beräkningarna. Uppgiften är att komma närmare den röttolerans där summan av 
delkostnaderna når sitt minimum. 
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1.2. Region Norrköping och Bravikens Pappersbruk  
 
Region Norrköping är den sydligaste av de fyra regionerna inom Holmen Skog AB som är en 
del av Holmen-koncernen. Regionens huvuduppgift är att försörja Bravikens och Wargöns 
Bruk med skogsråvara (Holmen Paper, PR-material).1/3 av skogsråvaran på Braviken 
kommer från egen skog, resterande del köper inköpsorganisationen in. 
 
I figur 1 nedan visas med mellangrå ton Bravikens fångstområde. Det mörkgrå fältet markerar 
Hallstas fångstområde medan den ljusgråtonen visar en eventuell utvidgning av fångstområdet 
(Brännvall. A. 2004). 

 
Fig. 1. Braviken och Hallsta Bruk med tillhörande fångstområden.  
 
Bravikens Pappersbruk ingår i affärsområdet Holmen Paper AB. Bruket ligger utanför 
Norrköping och producerar tidnings- och telefonkatalogpapper på tre pappersmaskiner (PM 
51, PM 52, PM 53). Tillverkningskapaciteten uppgår till 700,000 ton/år (Holmen Paper PR-
material). I figur 2 visas produktionens fördelning på olika produktslag. 
. 

 
Fig. 2 Produktfördelningen på Braviken 
 
Fiberråvaran utgörs av mekanisk massa (ved) och DIP-massa (de-inked pulp) (returpapper), 
se vidare figur 3. Den mekaniska massan framställs genom raffinering av granflis i trycksatta 
raffinörer (termomekanisk massa, TMP). Framställningsmetoden innebär att brister i 
råvarukvalitén får större negativa genomslag i processen jämfört med om massan framställs 
på kemisk väg, vilket är mer vanligt förekommande. DIP-massa  utgörs av returpappersmassa 
från avsvärtade tidningar, tidskrifter och telefonkataloger. 
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Fig. 3. Råvaruförsörjningen till Braviken 
 
 
1.3. Problemformulering 
 

1. Kan Holmen genom att förändra sin röttolerans minska totalkostnaden för processen 
stående träd – papper? 

2. Finns det volymer som är lämpliga för Braviken inom industrins närområde som 
Holmen omedvetet går miste om? 

 
 
1.4. Projektmål 
 
Att finna en röttoleransnivå som minskar totalkostnaden för anskaffning och förädling av 
granmassaved vid Braviken. 
 
 
1.5. Delmål 
 

1. Fastställa volymen gran som idag klassas som barrmassa p.g.a. röta inom Bravikens 
fångstområde, som skulle kunna användas som råvara på industrin vid ändrade 
röttoleranser. 

2. Uppskatta priset fritt vid Bravikens industri för denna nya volym. 
3. Uppskatta processkostnadsökningen på industrin orsakad av den sämre råvaran. 
4. Om befogat, ge förslag på förändrad röttolerans på Braviken. 
5. Uppskatta det ekonomiska värdet av volymer som Holmen går miste om i onödan. 

 
 
1.6. Avgränsningar 
 
Processen stående träd till färdigt papper: 
 

-       Arbetet avser stegen från det att stammen klassas som barrmassa till dess att den 
ligger fritt vid industri. Under arbetets gång ska jag i samarbete med industrin 
försöka sätta realistiska gränser för tillåten rötandelen i stammarna. Därutöver 
skall arbetet hållas utanför industrins portar om inte särskilda skäl föreligger för 
att ge arbetet en lämplig omfattning. 
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Ökning av tillgänglig volym: 
 

-     Arbetet avser endast att undersöka om en ändrad röttolerans på Braviken innebär 
att volymer som idag klassas som barrmassa kan utgöra råvara på nämnd industri.  
Resultaten av andra marknadseffekter som kan tänkas öka/minska den totala 
tillgången på råvara för Braviken pga. en ändrad röttolerans kommer i detta arbete 
möjligen att diskuteras men inte beräknas.  

 
Datainsamling: 
 

- De insamlade uppgifterna från VMF avser 2004. Uppgifterna härrör från VMF 
Qberas mätområde (Mellansverige). Eventuella års- och mellanårsvariationer 
kommer inte att beaktas såvida eventuella felkällor inte med stor sannolikhet 
markant påverkar slutsatserna av det framarbetade beslutsunderlaget. 

 
 
2. Material och metod 
 
2.1. Metod och tillvägagångssätt 
 
Detta arbete syftar till att principiellt utreda granmassavedens flöden samt hur dessa påverkas 
av röttolerans och utsorteringspremier. 
 
Undersökningen påbörjades genom att definiera huvudfrågor och därefter strukturera 
veckoplaneringen för deras lösande. En litteraturöversikt genomfördes, vilket gav vid handen 
att mängden publicerad vetenskaplig information om rötskadad granmassaved i TMP var 
nästan obefintlig. Därefter påbörjades det verkliga arbetet på fyra fronter samtidigt, nämligen: 
 

- Undersökning av den rötskadade granens volym samt denna volyms fördelning 
som funktion av rötandel i ändytan. 

- Undersökning av volymen gran som uppfyller Holmens kvalitetskrav som idag 
hamnar i barrmassasortimentet. 

- Undersökning av hur väl industrins kvalitetsgränser avspeglas i sorteringen i 
skogen. 

- Uppskattning av processkostnadsökningen på industrierna till följd av den sämre 
råvaran. 

 
Nödvändig information inhämtades genom samtal, platsstudier och studier av tidigare försök 
från källor inom och utom företaget. Slutligen användes kunskapen från ovan angivna fyra 
delspår för att; 
 

1. Skissa på framtida system för hantering av rötskadad råvara på Braviken. 
2. Beräkna värdet av volymer som går Holmen förlorade i onödan. 

 
I syfte att för läsaren underlätta kopplingen mellan resonemang och siffror, och i hopp om att 
förmedla en förståelse för hur tankarna bakom resonemangen utvecklats, har något av det som 
lika gärna kunnat redogöras för under metod skrivits under rubriker tillhörande resultatet.  
 
Nackdelen med denna disposition är naturligtvis att resultatdelen görs längre än vad som 
annars vore fallet. För att minimera de oangelägenheter det kan tänkas medföra ges nedan en 
kort orientering avseende resultatdelen. 
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Under 3.1-2 redovisas de antaganden, VMF:s dataunderlag och formler som använts för att 
beräkna hur volymen rötskadad gran i barrmassasortimentet fördelar sig som funktion av 
rötandel i ändytan. 
 
I 3.3-4 redogörs för de resonemang som lett fram till att studien i första hand kom att avse 
förändring på Braviken och att man där fortsatt endast bör använda sig av ett sortiment 
avseende granmassaved. 
 
Vidare beskrivs i 3.5-6 varför en ökad röttolerans bör minska anskaffningskostnaden. Därefter 
redovisas formler och beräkningar av den ökade blekningskostnaden samt de tre antaganden 
som ligger till grund för denna beräkning. 
 
Under punkten 3.7 illustreras vedkostnadens beroende av leverantör grafiskt enligt Holmens 
egen data.  
 
I 3.8-9 resoneras kring hur industrins rötgränser förändras ute i skogen och hur dessa 
oönskade förändringar kan motverkas. 
 
3.10. redogör för formler och beräkningar av den nya volymens storlek, rötprocent och 
processkostnad. 
 
I 3.11-12 redogörs slutligen för granandelen i barrmassan. 
 
 
2.2. Datakällor och intervjuer 

 
Litteratur: 
Forskningsrapporter, främst från Holmen och VMF. 
 
Intervjuer: 
Beslutsfattare Holmen Paper 
Beslutsfattare Holmen Skog 
Skoglig fältpersonal 
Administrativ och operativ personal VMF 
 
Statistik: 
VMF:s data för leveransvolymer och kontrollmätningar på stocknivå. 
 
Leveransvolymer mäts på lassnivå då de kommer in till industriernas mätstationer. Dessa 
mätningar kontrolleras regelmässigt slumpvis genom att vissa lass mäts på stocknivå. 
Kontrollmätningen genomförs på så vis att två kontrollmätare manuellt mäter respektive 
stocks längd och diameter samt en rad kvalitetsavgörande aspekter såsom t.ex. rötandel i 
ändytan.  
Vid VMF:s kontrollmätningar uppskattas rötvolymen utifrån ändrötan med hjälp av formler. 
Därutöver har vedmätaren frihet att i viss utsträckning justera beräkningens utfall utifrån 
stockspecifika faktorer. Sådan stockspecifika justeringar syns inte i det material som 
bearbetats i arbetet. En förmildrande omständighet är att sådana justeringar handlar om små 
volymer, slår åt båda håll och görs på en liten del av det stora numerär som ingår i 
undersökningen. De ska inte påverka det framtagna beslutsunderlaget enligt Tonny Kubenka, 
ansvarig för mätningsfrågor, VMF. Antal observationer kan här inte redogöras för generellt då 
detta värde varierar mellan de olika beräkningarna som är gjorda i arbetet. Det skall dock 
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poängteras att dataunderlaget är mycket stort i de fall där annat inte anges. Mer information 
om VMF:s mätrutiner kan fås via www.VMFQbera.se. 
 
 
2.3   Begrepp, definitioner och formler  
 
Det enda slag av röta som behandlas i detta arbete är skogsröta (Heterobasidium annosum).  
Röta är i arbetet såldes synonymt med skogsröta. 
 
Samtliga mätningar, procentenheter och vrakningar kopplade till röta avser i detta arbete 
enskilda stockar. 
 
Dessa definitioner har förenklats för att framhäva de i detta sammanhang viktiga skillnaderna: 
Granmassa: Gran med mindre än 10% röta i ändytan. 
Barrmassa:  Tall + gran med mindre än 50% röta i ändytan. 
 
3. Resultat och diskussion 
 
3.1. Rötans spridning i stocken 
 
Under förädlingsprocessen av granfibern är det intressanta måttet avseende röta hur stor 
procent av råvarans volym som är rötskadad. I skogen och vid inmätning går det dock inte att 
mäta rötvolymen direkt eftersom rötan ”gömmer sig” dolt för ögat inne i stammen. 
Rötvolymen måste därför indirekt uppskattas genom att mäta hur stor del av ändytan som är 
rötskadad. Förhållandet mellan rötans volym och ändarea är långt ifrån regelbundet och därför 
otillfredsställande på stocknivå. Vid stora numerär, som är fallet vid summan av VMF:s 
kontrollmätningar per industri, ger dock underlaget möjlighet till uppskattningar med en 
godtagbar noggrannhet. 
Andersson (2005) beräknade att 1 dm2 röta i ändytan motsvaras av 27,7 dm 3 röta i stocken. 
 
 
3.2.   Rötvolymen som funktion av rötandel i ändytan  
 
Nedan redogörs principiellt för de beräkningar som visar hur den rötskadade granen i 
barrmassan vid olika industrier fördelar sig som funktion av rötandel i ändytan. 
 
Ur stocklistorna från VMF:s kontrollmätningar hämtades uppgifter om rötavdrag (m3), 
rotdiameter (cm), toppdiameter (cm) samt stockens volym (m3fub). Respektive stocks 
rötandel i ändytan beräknades sedan med hjälp av formeln i ekvation 1. 
 
Ekvation 1: 
 
Stockens rötandel i ändytan =                   rötavdrag/0.0277 

                           ((rotdiameter + toppdiameter)/40)^2*3,14 
 
Rötavdrag (m3) 
Rotdiameter (cm) 
Toppdiameter (cm) 
0,0277 = volymen röta (m3) som enligt Andersson (2005) svarar mot summan 1 dm2 
röta i bägge ändytorna. 
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De stockar som enligt dessa beräkningar hade en rötandel i ändytan < 40% antogs ej ha 
genomgående röta. För dessa stockar omräknades rötandelen i ändytan med hjälp av formeln i 
ekvation 2. 
 
Ekvation 2:  
 
Stockens rötandel i ändytan =         rötavdrag/0,0138       

                           (rotdiametern/20)^2 * 3,14 
 
0,0138 = volymen röta (m3) som enligt Andersson (2005) svarar mot 1 dm2 röta i ena 
ändytan. 
 
På detta sätt skapades listor av individuella stockar sorterade efter beräknad rötandel i 
ändytan. Resultaten av dessa beräkningar presenteras på efterföljande sidor. 
 

Totalvolymen av stockar med röta i ändytan som 
funktion av rötandel i ändytan. Skärblacka. 
Genomsnittlig ändyta om rötandel > 40%.
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Fig. 4. Totalvolym av stockar med röta i ändytan som funktion av rötandel i ändyta på Skärblacka. 
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Fig. 5. Totalvolym av stockar med röta i ändytan som funktion av rötandel i ändyta. Skutskär. 
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rötandel i ändytan. Holmens leveranser till Karskär. 
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Fig. 6. Totalvolym av stockar med röta i ändytan som funktion av rötandel i ändyta. Holmens leveranser till 
Karskär. 
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Fig. 7. Totalvolym av stockar med röta i ändytan som funktion av rötandel i ändyta. Iggesund. 
 
Braviken tolererar idag att 10% av ändytan är rötad. Ur Holmens perspektiv är det därför 
intressant att en så oväntat stor del av den rötskadade granen i barrmassasortimentet klarar 
Bravikens kvalitetskrav - rötan till trots.  
 
På Skärblacka, den industri som ligger närmast Braviken, klarar 83% av den rötskadade 
granen i barrmassasortimentet rötgränsen. På Skutskär är motsvarande värde 41%.  I Holmens 
leveranser till Karskär klarar 57% gränsen och på Iggesund är motsvarande värde 50%, se 
vidare figur 4-7.  
 
Eftersom Holmen är beredd att betala mer än sina konkurrenter för denna ved tyder siffrorna 
på att företaget av någon anledning här går miste om en potentiell volym. Orsakerna till detta 
utreds längre fram i arbetet. 
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3.3. Braviken och/eller Hallsta 
 
På Braviken producerar pappersmaskinerna snarlika produkter och har därför gemensamma 
kvalitetskrav på råvaran. På Hallsta däremot skiljer sig råvarukraven mellan 
pappersmaskinerna. Rundveden sorteras idag i två klasser baserat på årsringsbredden och 
flisas separat. Dessutom hanteras sågverksflisen som en egen kvalitet. De olika massalinjerna 
kan försörjas med valfri andel flis från respektive råvaruslag. Råvaruvalet anpassas till 
produktkraven  för respektive pappersmaskin. Eftersom Hallsta i huvudsak är inriktat på 
ljusare papperskvaliteter som är extra känsliga för den mörkfärgande rötan bestämdes att 
studien i första hand skall avse förändringar av råvaran på Braviken. Skulle en förändring på 
Braviken falla väl ut bör Hallsta kunna följa efter, hjälpt av en förenklad omställning tack 
vare erfarenheterna på Braviken. Dessutom förhåller det sig så att om Braviken genom höjd 
röttolerans kan öka sina volymer i närområdet ställer det välkomna volymer till Hallstas 
förfogande inom de bägge industriernas gemensamma fångstområde (E. Persson, pers. medd., 
2005). 
 
 
3.4. Ett eller två sortiment  
 
Priset för granmassa kan grovt sägas ges av barrmassapriset plus en utsorteringspremie som 
idag ligger på 15 kr/m3fub. Prisutrymmet mellan dessa två sortiment för ett sekunda 
granmassasortiment med en röttolerans mellan de båda sortimenten är alltså relativt litet. 
Dessutom antas hanteringen av ytterligare ett sortiment innebära logistiska problem och 
kostnader. Så länge det är tekniskt möjligt är därför ett granmassasortiment att föredra framför 
två granmassasortiment (P. Kjellgren, pers. medd., 2005).  
 
Eftersom all massaved till Braviken ska in i samma process finns inget processtekniskt skäl 
att kvalitetssortera råvaran i sortiment som är fysiskt skilda från varandra. Däremot finns 
ekonomiska och incitamentskapande skäl att betala mindre för sämre råvarukvalitet. Dessa 
önskemål skulle kunna uppfyllas genom att transportera olika kvaliteér i samma last till 
Braviken. Vid inmätningen har sedan inmätarna till uppgift att bedöma andelen av vrak, 
sämre respektive bättre kvalitet. Att utöka kvalitetskalan med en kvalitet på detta vis bör vara 
arbetstekniskt genomförbart enligt Daniel Einarson, virkesmätare på Braviken. Utifrån dessa 
bedömningar grundas ersättningen till leverantören. 
 
 
3.5. Ökad röttolerans ger minskad anskaffningskostnad 
 
Genom att öka röttoleransen breddas råvarubasen. Det innebär att en större volym skulle 
kunna sorteras ut som granmassa vid varje avverkning. Om det från varje avverkning kan 
hämtas en större volym behöver man inte hämta råvara från de leverantörer som innebär högst 
anskaffningskostnad för att fylla Bravikens totala volymsbehov. Medelkostnaden för 
råvaruanskaffningen skulle på så vis kunna sänkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 

3.6. Ökad röttolerans ger ökade processkostnader i industrin 
 
En ökad röttolerans ökar behovet av blekning och därmed en ökad kostnad för blekning. 
Nedan redovisas för hur denna kostnadsökning beräknats. 
 
Nikko (1998) visade i ett försök på Braviken 1997 att en ökning av rötandelen i massaveden 
från 0,3 volymprocent till 6 volymprocent sänkte ljusheten med 4 enheter. Under antagandet 
att sambandet mellan rötvolymprocent och ljushetsförändring är linjärt skulle en ökning av 
rötvolymprocenten med 1% resultera i en ljushetssänkning med 0,75 enheter (E.Persson, 
pers.medd., 2005). 
  
I Braviken ligger slutprodukten på en ljushet kring 60 enheter. I intervallet 55-62 enheter 
kostar det ungefär 10 kr/m3fub att bleka materialet 1 enhet (E. Persson, pers. medd., 2005) . 
 
Beräkningar av hur rötvolymen förändras beroende på förändringar av rötarealen inom 
diameter- och röttoleransintervall aktuella på Braviken visar att en ökning av rötarealen i 
ändytan med 1% innebär att rötvolymprocenten ökar med ungefär 0,5 procentenheter.  
 
Ekvation 3: 
 
Kostnaden för att öka röttoleransen med 1 procentenhet = 0,75*10*0,5 = 3,75 kr 
 
0,75 = Antalet ljusenheters sänkning som blir resultatet av att 1% ökning av 

rötvolymsprocenten. 
10    = Kostnaden i kronor för att bleka massan 1 ljushet. 
0,5   = Rotvolymsprocentens ökning orsakad av 1% ökning av ändrötan  
            (t.ex. från 10%till 11%). 
 
Beräkningarna i ekvation 3 visar att en ökning av röttoleransen med 1% i ändytan innebär att 
processkostnaden ökar med 3,75 kr/m3fub, vilket motsvarar kostnaden för en transportsträcka 
av 14 km för en redan påbörjad transport. 
 
 
3.7.  Vedkostnaden beroende på leverantör  
En breddad råvarubas ökar den tillgängliga volymen råvara. Det innebär att Holmen kan 
minska köpen inom de dyra segmenten och ersätta dessa volymer från billigare prissegment.  
För att beräkna förändringen av anskaffningskostnaden som blir resultatet av den breddade 
råvarubasen måste två saker vara kända. Dels måste den nya extra volymens storlek och dess 
snittpris vara känd, dels måste volym och pris hos de dyraste leverantörerna vara kända. Figur 
8 och 9 visar de vedkostnadsgrafer för volymer och priser gällande befintliga leverantörerer  
som regionerna Norrköping och Iggesund tog fram hösten 2004. Dessa grafer publiceras inte i 
denna offentliga upplaga av arbetet. 
 
 
 
3.8. Röttolerans vid inmätningen och i skogen 
 
Prisskillnaden mellan barrmassa och granmassa är 15kr/m3fub. I skördarlagens uppgift ingår 
därför att maximera förädlingsvärdet genom att sortera ut gran som håller kravet för 
granmassa. Skulle skördarlaget lägga en stock i granmassahögen som sedan vrakas får laget 
inom många av de företag som levererar till Holmen inget betalt för arbetet med den stocken. 
Även de lag som får betalt för rötade stockar gör vad det kan för att undvika vrak. Detta 
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eftersom vrak minskar kvalitetsintrycket gentemot uppdragsgivaren. Intervjusvaren i bilaga 1 
indikerar att hotet om vrakning gör att skördarlagen håller en säkerhetsmarginal till de tillåtna 
10%-en röta i ändytan. I många lag innebär denna säkerhetsmarginal att de tillåtna 10%-en i 
praktiken omvandlas till en 0-tolerans för röta i ändytan. Alla sådana stockar läggs i 
barrmassahögen och kommer därmed inte Holmen till del.  
 
3.9. Är utsorteringspremien riktigt fördelad? 
 
Utsorteringspremien ska fylla två syften. För det första ska den täcka kostnaden för 
utsorteringen. Därutöver ska den utgöra ett incitament för beslutsfattare att sortera ut gran. 
Från det att markägaren beslutar om avverkning till dess att granen och barret ligger sorterat 
vid väg kan två beslutsfattare i sorteringsfrågan identifieras: avverkningsrättsinnehavare och 
skördarlag. 
 
Idag tillfaller hela utsorteringspremien avverkningsrättsinnehavaren. 
Avverkningsrättsinnehavaren har sedan att ersätta skördarlaget för deras extra kostnader i 
samband med utsorteringen så att skördarlaget går +/- 0 på åtgärden. 
Detta innebär att för avverkningsrättsinnehavaren uppfylls så väl det första som det andra 
syftet med utsorteringspremien. Han/hon får ersättning för den extra kostnaden, dessutom 
finns ett incitament, en vinst, i att sortera. 
För skördarlaget däremot uppfylls endast det första syftet. Kostnaden ersätts men det finns 
ingen vinst för sködarlaget i att sortera. Möjligen kan man argumentera för att åtagandet 
gentemot avverkningsrättsinnehavaren skulle utgöra incitament nog. Det faktum att de flesta 
lag använder sig av 0-tolerans på röta och den stora mängden gran i barrmassan talar emot 
sådana argument. Att få betalt för en handling utgör vanligtvis ett starkare och tydligare 
incitament än att man ”borde” genomföra samma handling. 
I syfte att skapa ett starkare och tydligare incitament för även den andra parten i 
beslutskjedjan att sortera ut så mycket gran som möjligt kan det vara värt att betänka om inte 
10% av utsorteringspremien regelmässigt bör tillfalla skördarlaget utöver kostnadstäckningen. 
 
Den leverantörsgrupp som idag kanske är mest tveksam till om utsorteringspremien utgör ett 
tillräckligt starkt ekonomiskt incitament och därför är mest känslig för försämrade villkor är 
de som levererar leveransvirke (P. Kjellgren, pers. medd., 2005). Dessa privatpersoner är 
avverkningsrättsinnehavare och skördarlag i samma person och har sålunda även 
fortsättningsvis rätt till 100% av utsorteringspremien. 
 
 
3.10. Nya volymens storlek, rötprocent och kostnad  
 
En höjning av röttoleransen på Braviken kan antas öka volymen tillgänglig gran för Braviken. 
Ökningens storlek kan endast skattas grovt. Svårigheterna i skattningen beror främst på: 
 

- Individuella skillnader mellan olika företag, avverkningslag och förare vid 
tillämpningen av säkerhetsmarginal till vrakgräns pga. röta. 

- I denna gråzon finns det med stor sannolikhet betydande oförutsägbara skillnader 
mellan de teoretiska och praktiska effekterna av en förändrad röttolerans. 

 
Inom de kommuner som utgör Bravikens fångstområde avverkades år 2004 576.804 m3fub 
gran som gick till massaindustrin sorterat som barrmassa. Volymerna tillhör sortimenten 10.2 
(massaved, gran) respektive 13.2. (massaved standardlängd, gran) (M. Åström, pers. medd., 
2005). 
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Holmens marknadsandel avseende granmassaved inom Bravikens fångstområde ligger runt 
40%. (P.Kjellgren, pers. medd., 2005). 
En liknande marknadsandel avseende granen i barrmassan skulle årligen generera drygt 
230.000 m3fub. 
 
På Skärblacka hade 82,8% av den rötskadade granen mindre än 10% röta i ändytan. 97,3% av 
den rötskadade granen hade mindre än 25% röta i ändytan. 14,5% (97,3% - 82,8%)  av den 
rötskadade granen hade alltså 10-25% röta i ändytan. 
 
Ekvation 4:  
 
Bedömd volymökning i intervallet 10-25% ändröta = 
= 0,145*230.000 
≈ 33.350 
 
0,145    =  Andelen av den rötskadade granen på Skärblacka som i undersökningen   

hade 10-25% röta i ändytan. 
230.000 =  Den för Holmen antagna tillgängliga volymen (m3fub) gran i    

barrmassasortimentet inom Bravikens fångstområde. 
 
Beräkningarna i ekvation 4 visar att volymökningen i rötandelsintervallet 10-25% i ändytan 
under dessa förutsättningar uppgår till 33.350 m3fub/år. 
 
Volymrötsandelen i rötandelsintervall  10-25% ändröta var på Skärblacka 16%. I Nikkos 
försök 1997 gällde samma röttoleransregler som idag. Den genomsnittliga rötvolymprocenten 
var då 0,3%. En ökning av rötandelen i ändytan med 1% ökar enligt vad som tidigare 
redovisats processkostnaden med 3,75kr. (16-0,3)* 3,75 = 58,8. Det innebär att 
processkostnaden för kvaliten med 10-25% röta i ändytan skulle ligga 59 kr/m3fub över 
processkostnaden för dagens sortiment med 0 – 10% röta i ändytan.  
 
I realiteten kan, pga. förändringar i hotet om vrakning,  antas att den verkliga volymökningen 
kommer ske i rötandelsintervallet 0< -15% ändröta. I detta rötandelsintervall var 
rötvolymprocenten 4,65% på Skärblacka. (4,65-0,3)*3,75 = 16,3. Processkostnaden för detta 
sortiment ligger 16,3 kr/ m3fub över processkostnaden för dagens sortiment. 
 
Med data från Skärblacka som utgångspunkt kan antas att 10% av den extra volymen har mer 
än 10% ändröta. För dessa 10% av den extra volymen betalas enligt förslaget ingen 
utsorteringskostnad. Anskaffningskostnaden sjunker således med ca 1,5 kr/ m3fub  
(0.1* 15 = 1,5), dessutom minskar transportkostnad/minskat behov av dyra marginalvolymer.  
 
83% av den rötade granen på Skärblacka hade mindre än 10% röta i ändytan. I övrigt gäller 
samma värden som för beräkningen av volymökningen inom rötandelsintervallet 10-25% 
ändröta. 
 
Ekvation 5: 
 
Bedömd volymökning i intervallet 0<-10% ändröta = 
= 0,83*230.000 
≈ 190.900  
 
0,83      =  Andelen av den rötskadade granen på Skärblacka som i undersökningen   

hade 0< -10% röta i ändytan. 
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230.000 =  Den för Holmen antagna tillgängliga volymen (m3fub) gran i 
barrmassasortimentet inom Bravikens fångstområde. 

 
 
 
Ekvation 6:  
 
190.900 + 33.350 = 224.250 
 
Enligt de uppskattningar som ligger till grund för beräkningarna i ekvation 5 och 6 skulle den 
totala volymsökningen bli 224.250 m3fub granmassaved per år. 
 
 
3.11.  Bravikenvolymer till Skärblacka 
 
Holmen Region Norrköping har försörjningsavtal med Skärblacka. En del av virkesfångsten 
måste alltså skickas till Skärblacka för att fullföja avtalet. En stor fördel med detta avtal är att 
regionen har avsättning även för en stor mängd barrmassa vilket gynnar inköpsmöjligheterna 
av granmassa. VMF:s data visar att 17,3 % (60,000 m3fub) av Holmens barrmassaleveranser 
till Skärblacka utgörs av gran. Vidare är endast 9,6 % av denna gran rötad. 65% av den rötade 
granen har mindre än 10% röta i ändytan och 92% av den rötade gran har mindre än 25% röta 
i ändytan, se vidare figur 10. 
 

Tolalvolym av stockar med röta i ändytan som funktion 
av rötandel i ändytan. 

Holmens leveranser till Skärblacka
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Fig. 10. Totalvolym av stockar med röta i ändytan som funktion av rötandel i ändytan. Holmens leveranser till 

Skärblacka. 
 
 
3.12. Gran i barrmassan 
 
Bearbetning av VMF:s kontrollmätningar visar att ungefär 25% av barrmassan är gran. 60% 
av den granen är rötfri. 80% av den gran som ändå är rötad tål Bravikens kvalitetskrav. Detta 
innebär att 92% av granen i barrmassan kan gå till Braviken med dagens kvalitetskrav. D.v.s. 
23 % (0,92*0.25) av barrmassan utgörs av råvara som skulle kunna användas i Braviken. 
 
Det finns huvudsakligen fyra skäl till att gran som tolereras på Braviken går till den 
barrmassa-konsumerande Skärblacka-industrin,  trots att industrierna ligger nära varandra och 
Braviken erbjuder ett högre pris för varan. 
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1. Skärblacka behöver volymen. 
2. Sorteringen sker på beståndsnivå. På beståndsnivå är ibland volymen som uppfyller 

Holmens krav befintlig, men för liten för att vara ekonomiskt lönsam att sortera ut. 
3.  En del gran som uppfyller Holmens krav hamnar i barrmassasortimentet till följd av 

byteshandeln företag emellan som inte tar hänsyn till utkomstoptimering på 
beståndsnivå. 

4.  En stor del av den gran som har 0<-10% röta läggs i barrmassan pga. att skördarlagen 
är rädda att det annars ska vrakas. Vrakning innebär i västa fall att skördarlagen inte 
får något betalt för sitt arbete och alltid försämrat kvalitetsintryck gentemot 
uppdragsgivaren. Regeln är därför att välja det säkra före det osäkra, se vidare bilaga 
1. 

 
Figur 11 visar barrmassans beståndsdelar vid Skärblacka. Ur figuren kan följande utläsas: 
 

1. Som väntat utgörs den dominerande delen av barrmassan av tall (80%).  
 

   2. Mindre väntad var den mycket lilla del som utgörs av gran med mer än 10% 
röta i ändytan (1,6%).  

 
3. Figurens verkligt intressanta fält utgörs av det gula och vinröda fälten. De 

visar att 6,4% av barrmassan utgörs av gran som visserligen är rötad men 
ändå klarar Bravikens rötgräns. Därtill finns nästan dubbelt så mycket rötfri 
gran gömd i barrmassan.  
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av volymen
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Gran>10% röta 0.016
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Rötfri gran 0.12

Tall 0.8

1

 
Fig. 11. Barrmassans beståndsdelar vid Skärblacka. 
 
 
Om tallvolymerna plockas bort och granvolymernas interna fördelning särskådas ges följande 
resultat: 
 
10 - 50% ändröta  = 10% av volymen   
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0< - 10% ändröta = 30% av volymen 
 
0% röta  = 60% av volymen 
 
Dagens röttolerans förklarar inte varför Holmen går miste om de sextio procent friska granen i 
barrmassan. Man kan därför fundera på hur väl den förklarar den missade granen i intervallet 
0< – 10% röta i ändytan. 
 
 
4. Förslag till åtgärder och deras konsekvenser 
 
I detta kapitel redogörs för de beräknade resultaten av en förändrad röttolerans, möjligen i 
kombination med en förändrad fördelning av utsorteringspremien. De ekonomiska 
beräkningarna inbegriper inte några nuvärdeskalkyler då detta inte synts meningsfullt. Några 
eventuella omställningskostnader har heller inte medtagits i beräkningarna då dessa bedömms 
som marginella och dessutom allt för svårberäknade. 
 
 
4.1. Förslag på förändrad röttolerans på Braviken 
 
Genom att förändra prislistan kan de ekonomiska incitamenten förändras i en riktning som 
bättre motsvarar de faktiska kvalitetsbehoven på industrin. Nedan ges ett förslag på en sådan 
förändrad prislista. 
 
Granmassasortimentet betalas enligt följande: 
 
Gran < 10% röta = Barrmassapris + utsorteringskostnad 
Gran 10-25% röta = Barrmassapris  
Gran >25% röta  = Vrak 
 
10% av ändytan motsvaras av 1/3 av diametern. 25% av ändytan motsvaras av ½ diametern. 
Toleransgränserna bör alltså vara ganska enkla att tillämpa i praktiken. 
All gran till Braviken transporteras i samma sortiment och last. Vedmätarna avgör utöver som 
idag andelen vrak och ”gran<10%” även andelen ”gran 10-25%”. Detta utgör underlag för 
ersättning till leverantörerna. 
 
Utsorteringspremien är nödvändig för att etablera granmassasortimentet på avverkningen. När 
etableringen väl är gjord kostar det skördarlaget nästan inget extra att öka volymen i det 
sortimentet - men det finns heller inget ekonomiskt incitament för skördarlaget att göra så. 
Målet med ovan angiven prissättning är att: 
 

1. Minska förlusterna av gran med 0< -10% röta i ändytan. 
2. Minimera anskaffningskostnaden för den lägre kvalitetsklassen som måste accepteras 

för att uppnå det första målet. 
 

Volymen med 0< -10% röta i ändytan utgör idag 32% av granen i barrmassan på Skärblacka. 
Skördarlaget förlorar med denna prissättning inget på att lägga en stock med 12% ändröta i 
granmassan och behöver därför inte rädas risken för vrakning. Risken för vrakning vid 25% 
ändröta bör innebära att skördarlaget precis som idag använder sig av en informell 
säkerhetsmarginal kring 10% ändröta. Den verkliga röttoleransen i skogen skulle i så fall 
hamna runt 15% ändröta. Bearbetning av grafen över rötgranens fördelning på Skärblacka 
som funktion av rötandel i ändytan tyder på att det är kring 15% ändröta som den optimala 
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rötgränsen bör ligga för att maximera den extra volymen med ren fiber i förhållande till en låg 
ökning av rötvolymprocenten. 
 
Genom den ökade röttoleransen erhålls en råvara med något lägre genomsnittskvalitet. Det 
kompenseras av att genomsnittskostnaden för råvaran sjunker pga. prissättningens 
utformning. Dessutom minskar anskaffningskostnaden pga. det minskade genomsnittliga 
transportavståndet.  
 
Det är svårt att se hur man utifrån dagens kunskapsläge, som i allt för stor utsträckning 
baserar sig på teoretiska beräkningar, med tillfredställande säkerhet ska kunna uppskatta: 
 
1. Den genomsnittliga volymsrötandelen i den extra volymen. 
2. Den extra volymens storlek. 
3. Den genomsnittliga transportkostnadsminskningen som blir  resultatet av den ökade  

volymen i närområdet. 
Skulle förslaget verka intressant föreslås därför kompletterande försök, se vidare bilaga 2. 
 
 
4.2. Tillgänglig volym som funktion av rötandel i ändyta  
 
För att beskriva den tillgängliga volymen som funktion av rötandel i ändytan krävs  
att man vet: 
- den totala volymens storlek 
- hur stor del av den totala volymen som är tillgänglig 
- funktionens utseende 
 
Med dessa faktorer kända ger multiplikation den tillgängliga volymen vid en viss röttolerans. 
Detta förhållande illustreras med aktuella siffror under punkten 3.3.10. 
 
 
4.3. Kostnad fritt vid industri 
 
Det genomsnittliga anskaffningspriset fritt industri för granfibern kommer att sjunka pga. att: 
 

1. För stockar med 10-25% ändröta utbetalas ingen utsorteringspremie 
2. Volymanskaffning i närområdet ökar. Främst av stockar med 0<-25% ändröta. 

Därmed sänks den genomsnittliga transportkostnaden och behovet av dyra 
marginalvolymer minskar. 

 
Hur stor den totala kostnadssänkningen blir beror på hur stor den extra volymen blir. Att göra 
en sådan uppskattning är svårt utifrån dagens kunskapsläge men ett försök görs under punkten 
nedan. 
 
 
4.4. Värdet av utbytta volymer 

 
För att beräkna minskningen av den totala anskaffningskostnaden orsakad av en förändrad 
röttolerans måste man känna till den utbytta volymens genomsnittspris, den nya volymens 
genomsnittpris och deras volym.  
 
Antag att volymen enligt resonemanget under punkt 3.3.10 är 224.250 m3fub/år.  
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Antag vidare att snittanskaffningskostnaden vid Braviken ligger på 333 kr, och 
anskaffningskostnaden för avverkningsrätter på 363 kr. Differensen är alltså 30 kr. 
 
 
Ekvation 7: 
 
Δ Anskaffningskostnad vid ovan angivna förutsättningar 30*224.250 = 6.727.500  
 
Anskaffningskostnaden skulle alltså, under de förutsättningar som ovan angivits, enligt 
ekvation 7 minska med 6,7 miljoner kr om året.  
 
(Icke offentligt publicerat avsnitt av arbetet) 
 
Årligen kör Holmen, region Norrköping 60,000 m3fub gran till Skärblacka. 54,000 av dessa är 
rötfria. Om man genom en hårdare utsortering lyckas behålla halva volymen inom koncernen 
och köra den till Hallsta och därmed minska Hallsta importbehov med motsvarande volym 
kan totalkostnadssänkningen grovt beräknas enligt ekvation 12. 
 
Ekvation 12: 
 
Δ Totalkostnad vid hårdare sortering gentemot Skärblacka = 
= (450 – 380) * 30,000 = 2,100,000  
 
450     = Anskaffningskostnaden i Hallsta för importvolymen. 
380     =  Grovt beräknad anskaffningskostnaden fritt Hallsta för ved från Sörmlands 

distrikt samt ytterligare ersättningsvolymer som måste tas från annat håll än 
Sörmlands nuvarande organisation om distriktet även skall hantera det 
förändrade flöde p.g.a. röttoleransförändringen. 

30,000 = Volym som riktas mot Hallsta istället för Skärblacka. 
 
Om den avsedda volymen under ovan angivna förutsättningar kan riktas mot Hallsta istället 
för Skärblacka beräknas alltså totalkostnaden enligt ekvation 12 minska med 2,100,000 kr/år. 
 
 
4.5. Kommunicera förändringen 
 
De föreslagna åtgärderna syftar till att förändra skördarlagens beteende. Att förändra 
strukturer innebär inte mer än att man förändrar ramarna inom vilka ett beteende etableras. 
För att förändringarna ska få önskad verkan krävs att en tydlig kommunikation som förklarar 
varför spelreglerna ändras och varför ett ändrat beteende är till individens egen vinning. 
Leverantörer, avverknings- och mätpersonal kan med fog oförstående skaka på huvudet och 
fråga sig varför röttoleransen flyttas fram och tillbaka. Det kommunicerade budskapet till 
denna grupp  skulle kunna vara något i linje med: 
 
Vi vill helst ha rötfri råvara. I tider av överflöd på råvara tolererar vi ingen röta. Ju svårare det 
blir att få tag på ved ju mer röta måste vi tillåta och ju mer krångel blir det på industrin. 
Röttoleransen är alltså beroende av tillgången på ved. Tyvärr är vedtillgången inte konstant 
och heller inget vi ensamma rår över, sett över långa tidsperioder. Ursäkta röran, men i en 
organisation som ständigt optimerar sin verksamhet efter gällande förutsättningar är 
förändring en nödvändighet. Vår förhoppning är att vårt sätt att utforma förändringen skall 
generera ett positivt ekonomiskt utfall för dig eftersom vi nu på sikt kan köpa större volymer 
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av våra leverantörer till vårt fördelaktiga pris och därmed förstärka vårt framtida behov av 
avverkningspersonal inom regionen. 
 
Den allmänna tron att TMP inte tål röta är till Holmens fördel i prisförhandlingarna för att 
billigt slippa undan att behöva köpa kraftigt rötad råvara. För att inte gå miste om denna 
potentiella förhandlingsfördel bör toleransförändringen förklaras med att industrierna ständigt 
förbättras och att man nu därför från Holmens sida vill testa hur mycket röta de klarar. Skulle 
försöken ge ett positivt ekonomiskt utfall är det bara konstatera att processerna förbättrats, 
utan att man för den del tidigare undanhållit för motparten intressant information. Skulle det 
ekonomiska utfallen av försöken däremot bli negativa förstärks motpartens tro på att industrin 
helt enkelt inte klara av rötskadad råvara i någon större omfattning. 
 
 
5. Slutsatser 
 
Konkurrensen om granfiberråvara i Mellansverige hårdnar. Detta faktum ställer Holmens 
försörjningsorganisation inför två stora utmaningar. På strategisk nivå måste den långsiktiga 
råvaruförsörjningen säkras. På taktisk nivå bör det skapas utrymme för att köpa en större del 
av totalvolymen i lägre prissegment och därmed minska beroendet av dyra marginalvolymer. 
En dellösning på dessa båda utmaningar kan vara att bredda råvarubasen genom att sänka 
kvalitetskraven på råvaran. Detta arbete har behandlat möjligheterna till en sådan justering av 
kvalitetskravet avseende skogsröta.  
 
 
Det genom arbetet framtagna underlaget visar bl.a. att: 
 

1. Industrin tål en höjd röttolerans ur ett tekniskt perspektiv. Processkostnaden ökar. Den 
minskade anskaffningskostnaden bör med marginal kompensera de ökade 
processkostnaderna. Att med säkerhet påstå att så är fallet kräver dock praktiska 
försök med påföljande utvärdering. 

 
2. I barrmassasortimentet finns idag en stor mängd granfiberråvara som skulle kunna 

användas på Holmens granfiberförbrukande industrier med idag gällande 
kvalitetskrav. 

 
3. Den faktor som är mest påverkbar avseende en förändring av granfiberflödet från 

barrmassa till granmassa är troligen skördarlagens beteende. I arbetet föreslås två 
åtgärder i syfte att förändra detta beteende. Dels föreslås en omfördelning av det 
ekonomiska incitamentet för utsortering från avverkningsrättsinnehavare till 
skördarlag. Dels föreslås en höjd röttollerans vid industrin i syfte att få till stånd en 
tolerans ute i skogen som ligger närmare den ekonomiskt optimala röttoleransen än 
vad som idag är fallet. 

 
4. Det är troligen riktigt såväl ur strategiskt som lönsamhetsmässigt perspektiv att 

förändra kvalitetskravet avseende röta. Med förbehåll  för de förenklingar och 
felkällor som beräkningarna rymmer tyder de på att: 

 
1. Om hela den nya extra volymen körs till Braviken minskar totalkostnad med 2.9 
miljoner kr/år.  
 
2. Om 45 % av den nya volymen körs till Hallsta och resten till Braviken minskar    

koncernens totalkostnad med knappt 9 miljoner kr/år 
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3. Om Region Norrköping genom hårdare utsortering kan halvera mängden gran i 

barrmassan som går till Skärblaccka från dagens 60.000 m3fub till 30.000 m3fub 
och köra denna volym till Hallsta skulle koncernens totalkostnad minska med drygt  
2 miljoner kr/år. 

 
Arbetet är inte utan felkällor. De allvarligaste är: 
 

1. Vid VMF:s kontrollmätningar uppskattas rötvolymen utifrån ändrötan med hjälp av 
formler. Därutöver har vedmätaren frihet att i viss utsträckning justera beräkningens 
utfall utifrån stockspecifika faktorer. Sådan stockspecifika justeringar syns inte i det 
material som bearbetats i arbetet. En förmildrande omständighet är att sådana 
justeringar handlar om små volymer, slår åt båda håll och görs på en liten del av det 
stora numerär som ingår i undersökningen. De ska inte påverka det framtagna 
beslutsunderlaget enligt Tonny Kubenka, ansvarig för mätningsfrågor, VMF.  

 
2. De föreslagna åtgärderna syftar till att förändra skördarlagens beteende. Det ligger i 

sakens natur att det finns en stor osäkerhet i att beräkna hur strukturförändringar 
förändrar individers handlande. Av stor vikt är alltså att i samband med 
strukturförändringen diskutera med skördarlagen varför röttoleransgränsen är 
utformad som den är, detta är lika mycket en fråga om kommunikation som om 
struktur. 

 
3. Att anta att den enda kostnaden i processen som ökar pga. en sämre råvara är ökade 

blekningskostnader är en grov förenkling. Nikkos försök (1998) tyder dock på att 
antagandet är giltigt tills dess bättre kunskap uppnåtts genom förnyade försök med det 
aktuella sortimentet. 

 
4. I ovan angivet försök uppmättes en viss utbytesförlust. Råvaran i det försöket var dock 

mycket kraftigt rötat jämfört med vad som kan tänkas bli resultatet inom ramen för 
föreslagna förändringarna. Utbytesförändringarna förväntas genom föreslagen 
förändring bli mycket små och kan hur som helst inte beräknas med hjälp av det 
tidigare försöket på grund av de stora skillnaderna i rötandel på såväl stock- som 
massanivå. 

 
Omfördelningen av det ekonomiska incitamentet är inte oproblematiskt. Det riskerar i viss 
utsträckning att leda till en spiral där alla mellanhänder kräver provision för att uträtta det 
arbete de är satta att göra från första början (P. Kjellgren, pers. medd., 2005).  Med anledning 
av denna invändning föreslås inledningsvis endast förändringen av röttoleransen genomföras. 
Skulle effekten inte bli så stark som önskas, bör frågan om förskjutning av det ekonomiska 
incitamentet tas upp på nytt. 
 
Att en höjd röttolerans gör nya volymer tillgängliga är att betrakta som självklart. 
Volymökningens storlek är däremot mycket svårförutsägbar. Skattningarna syftar till att ge 
beslutsunderlag för huruvida praktiska försök är motiverade, och möjligen ge en fingervisning 
om i vilken storleksmässig härad den extra volymen kan tänkas befinnas. Bättre noggrannhet 
tillåter inte underlaget. Eftersom den extra volymens storlek är direkt avgörande för 
förändringen av transportavstånd och beroendet av marginalvolymer kan inga slutliga 
beräkningar för det ekonomiska utfallet av en röttolleransförändring göras på detta stadium. 
Dock kan konstateras att den föreslagna förändring troligen är motiverad ur såväl ett 
lönsamhetsmässigt som strategiskt perspektiv. 
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I arbetet visas att 12% av barrmassan på Skärblacka utgörs av rötfri gran. Denna potentiella 
råvarukälla behandlas inte vidare i arbetet men det bör absolut undersökas om inte delar av 
denna volym skall kunna komma Braviken till del. 
 
Leveransavtalet med Skärblacka är till stor nytta för företaget. Sett ur koncernperspektiv 
innebär det dock att man med ena handen låter bli att sortera ut gran i maximal omfattning 
och istället säljer den billigt till Skärblacka, relativt sett. Detta medan man med andra handen 
tvingas importera samma volymer till ett bekymmersamt högt pris på Hallsta.  
Avtalsstipulerade åtaganden gentemot Skärblacka komplicerar bilden. 
Frågan är ändå om inte revirtänkande i viss utsträckning ger upphov till betydande 
suboptimeringar. På regionsnivå kanske granleveranser till Skärblacka inte utgör något stort 
problem, men på koncernnivå är alternativkostnaden av stor betydelse. 
Granleveranserna till Skärblacka kan naturligtvis inte upphöra, men möjligen minskas genom 
ökad utsortering efter att koncernens behov vidare belysts och optimerats.  
 
En intressant tankeställare som visar på de beräknade volymernas proportioner är att den 
beräknade ökningen av den tillgängliga volymen pga. en förändrad röttolerans 
(224.000m3fub) nästan motsvarar Hallsta årliga importbehov. Adderas den i arbetet nämnda 
andelen (30.000m3fub) av de volymerna som idag går till Skärblacka överskrids 
importvolymen med råge.  
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	1.5. Delmål
	I syfte att för läsaren underlätta kopplingen mellan resonemang och siffror, och i hopp om att förmedla en förståelse för hur tankarna bakom resonemangen utvecklats, har något av det som lika gärna kunnat redogöras för under metod skrivits under rubriker tillhörande resultatet. 
	Nackdelen med denna disposition är naturligtvis att resultatdelen görs längre än vad som annars vore fallet. För att minimera de oangelägenheter det kan tänkas medföra ges nedan en kort orientering avseende resultatdelen.
	Braviken tolererar idag att 10% av ändytan är rötad. Ur Holmens perspektiv är det därför intressant att en så oväntat stor del av den rötskadade granen i barrmassasortimentet klarar Bravikens kvalitetskrav - rötan till trots. 
	På Skärblacka, den industri som ligger närmast Braviken, klarar 83% av den rötskadade granen i barrmassasortimentet rötgränsen. På Skutskär är motsvarande värde 41%.  I Holmens leveranser till Karskär klarar 57% gränsen och på Iggesund är motsvarande värde 50%, se vidare figur 4-7. 
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