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Sammanfattning 

 

I denna rapport redovisas en studie av det nya justerverket vid JGA:s (JG 

Anderssons söner AB) sågverk i Linneryd. Studien är inriktad på åtgärder 

som kan öka produktiviteten samt förbättra arbetsprocessen. De faktorer som 

studerats i justerverket är produktivitet, spill, kvalitetsutfall, 

kostnad/förtjänst och tillgången på sorteringsfack. Beräkningar av faktorerna 

har utförts med användning av lagrade driftsdata från justerverket. I arbetet 

ingår en jämförelse med driftsdata från det gamla nu utbytta justerverket. 

Resultaten visar att produktiviteten ökat kraftigt i det nya verket. Även 

spillet har ökat, vilket i någon mån kompenseras av att kvalitetsutfallet har 

förbättrats. Tillgången på sorteringsfack orsakar emellanåt stopp i 

produktionen. Stoppen bör kunna minskas genom att styra produktionen av 

olika dimensioner, så att tömning av enskilda fack kan ske mindre ofta.  

justerverk, produktivitet, kvalitet 



  
 

 

 

 

Summary 
 

This report presents a study of the new machinery for final grading at the 

sawmill of JGA (JG Anderssons söner AB) situated in Linneryd, Sweden. The 

study focus on measures which can increase the productivity and improve the 

working process. The factors that have been examined are productivity, waste, 

quality outcomes, cost/earnings and the access to sorting compartments. 

Calculations of the factors has been made by using operating data stored by the 

machinery. The work includes a comparison with operating data from the old 

exchanged machinery. The results shows that the productivity has increased 

substantially with the new machinery. The waste has also increased, which to 

some extent is compensated by better quality outcome. Access to sorting 

compartments occasionally causes stops in the production. Stops could be 

reduced by controlling the production of different dimensions in a way that 

emptying of compartments could be done less frequently.   

 

grading, productivity, quality 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
  

Studien är genomförd på J G Andersson AB (JGA). Företaget ligger i 

Linneryd i södra Småland. Det grundades 1928 och drivs nu av tredje 

generationen Andersson. Företaget har ca 65 anställda och producerar ca 

165 000 m
3
 sågat virke och förbrukar 320 000 m

3
fub råvara. Råvaran utgörs 

av normalt sågtimmer av både furu och gran. Moderbolaget O M Andersson 

AB äger även en inköpsverksamhet vid namn Skånetimmer AB samt en 

emballagetillverkning, JGA Emballage AB. All vederlagsmätning 

sågtimmer görs av VMF. JGA har även blivit certifierade enligt ISO 9001, 

ISO 14001 och PEFC. 

Bakgrund till denna studie är att JGA önskade jämföra ett nyinköpt 

justerverk med det tidigare verket som det nu har ersatt. Det nya justerverket 

har startats upp under sommaren 2013 och företaget har således driftsdata 

även från det nya justerverket. Det som ska studeras och som redovisas i 

denna rapport är kvalitetsutfall, andel spill, produktivitet och ekonomiskt 

utfall. För att genomföra detta ska lagrad driftsdata från det gamla 

justerverket jämföras med data från det nya justerverket. För en jämförelse 

mellan de båda justerverken valdes produkter som körs ofta genom 

justerverket. Den ena produkten med högre krav på utseende och hållfasthet 

och den andra med mosvarande lägre krav. 

Tabell 1. Valda produkter för jämförelse. 

 

Träslag Bredd* (mm) Tjocklek (mm) Hållfasthetsklass 

Gran 47 150 C24 

Gran 16 75 Ingen klassning 

 

En ekonomisk genomgång har gjorts för att beräkna kostnader för företaget i 

de fall när det uppstår brist på avläggningsfack i justerverket vilket leder till 

stopp i produktionen. Denna beräkning är gjord för att kunna motivera 

kostnaden för en tillbyggnad och komplettering med fler avläggningsfack.  

1.2 Justerverket 
 

Ett justerverk är den del av sågverket där man sorterar det torkade virket 

efter kvalitetsklass samt efter längd, tvärsnittsdimension och fuktkvot. 

Utöver klassningen efter utseende görs vanlige även en hållfasthetssortering 

samtidigt som virket passerar genom justerverket. Den ofta använda 

metoden att sortera virket efter hållfasthetsegenskaper i sågverk är att 

använda en metod som innebär mätning av gångtiden för en impuls fram och 

tillbaka genom virkesstycket när det passerar mätutrustningen i 
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tvärtransport. Impulsen, eller kompressionsvågen, utbreder sig längs 

virkesstycket, Figur 1, och när den når virkesändan studsar den tillbaka och 

gångtiden kan registreras. 

 
Figur 1. Viskoelastisk stång utsatt för en stöt. Eliasson (2005) 

 

På företaget där denna studie genomfördes sker hållfasthetssorteringen med 

hjälp av en Dynagrade.  

När paketen kommer in i justerverket ska dessa innehålla virkesstycken med 

samma tvärsnittsdimension eftersom sortering efter tvärsnittsdimension sker 

i sågprocessen i samband med paketläggning före torkning. När virket 

kommer till justerverket har virkespaketen fortfarande kvar torkströna som 

måste tas om hand i samband med inmatningen till justerverket. I juster-

verksprocessen trimmas virkesstyckena (justeras) till rätt längd så att alla 

virkesstycken får en och samma längd i det färdiga truckpaketet. Oftast är 

det justerade virket tillkapat i längder som är multipler av moduler om 3 dm. 

I de fall virkesstycket har en defekt på virkesänden som sänker virkesstycket 

kvalitetsmässigt kan en eller flera moduler kapas bort för att höja 

virkesstycket till en högre kvalitetsklass. Respektive virkesstycke hamnar 

slutligen i ett sorteringsfack och när ett fack är fyllt töms detta och virket 

paketläggs och plastas in. Tillgången till sorteringsfack styr dels hur många 

klasser som går att sortera virket efter dels hur känslig processen är för 

störningar eftersom sorteringsfacken utgör en buffert i 

produktionsprocessen.  Tillverkare av maskinutrustningen till det nya 

justerverket på det studerade sågverket är Rema/Sawco och CGV. 

 

2 Syfte och avgränsning 
2.1 Syfte och mål 
 

Syftet med denna studie är att jämföra utfallet av produktivitet, kvalitet och 

andel spill (avkap, bräckage) i det studerade företagets nybyggda justerverk 

jämfört med äldre justerverk. Målet är att beräkna de kostnader som uppstår 

när justerverket står still på grund av brist på tomma sorteringsfack som 

innebär att processen i justerverket måste stoppas. En uppfattning om denna 

stilleståndskostnad ska sedan utgöra underlag för beslut om eventuell 

Kompressionsvåg
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komplettering av nybyggnation av fler sorteringsfack. 

 

2.2 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till följande fyra punkter:  

1) Produktivitet 

2) Kvalitetsutfall  

3) Ekonomiskt utfall  

4) Andel spill  

 

Avgränsningar gjordes även avseende vilka produkter som skulle jämföras 

och därför valdes dels den mest producerade produkten som är 47*150 mm i 

klass C24 samt en produkt lägre krav på kvalitet och som produceras i stora 

volymer 16*75 mm. Träslaget är gran. Data som fanns ifrån det gamla 

justerverket fick vara det som styrde vad som skulle jämföras. Det nya 

justerverket ger mer detaljerad data men detta tas inte hänsyn till i denna 

studie. 
 

3. Teori 
3.1 Kvalitet 
 

Ett råmaterial med virkesegenskaper som inte är önskvärda (låg kvalitet) av 

företagets kunder är värt mindre och ofta även svårare att hantera i en 

produktionsprocess (Eliasson & Kifetew, 2009).  Det är kunden som avgör vad 

som är rätt kvalitet (Oakland, 2000). Detta medför att priset på ett virkesstycke i 

regel ökar med höjda och mer preciserade krav på kvalitet. Sågverkens kunder 

ställer allt större krav på den vara som sågverken levererar och detta innebär att 

kraven på de anläggningar som sågverken har för att säkerställa kundernas krav 

ökar. Det hävdas emellanåt att kvaliteten på virket som kommer från dagens 

skogsbruk har andra (och sämre) egenskaper än det virke som tidigare kom till 

sågveken (Nylinder & Törnmark, 1985). Det är allmänt känt att det är lättare att 

ur ett virkesparti med låg spridning på virkets egenskaper sortera fram önskat 

material speciellt om egenskaperna redan från början motsvarar de ställda 

önskemålen. 

Sorteringen sker efter allmänt accepterade sorteringsregler gällande virkets 

utseende. Dessa är sammanfattade först i den sk ”Gröna boken” (Anon 1982). 

Vid mitten av 1980-talet ansågs att reglerna i ”Gröna boken” var föråldrade 

regelverket reviderades och presenterades 1994 under titeln ”Nordiskt trä” men 

har allmänt kallats för ”Blå boken” (Anon 1994). Under år 2000 presenterades en 

ny europeisk standard för utseendesortering av sågade trävaror och som är den 

som nu gäller som officiell regelsamling, SS-EN 1611-1 (Trätek, 2001). Dessa 

regler omfattar endast anvisningar för sortering av virke efter utseende och 

fuktkvot och omfattar inte virkets hållfasthet. Vid sortering av virkesstycken har 
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man att förhålla sig till dessa regler samt eventuellt tillkommande ytterligare 

krav från sågverkets kunder. 

Hållfasthet och styvhet är avgörande för möjligheterna att använda virke i 

bärande konstruktioner. Begreppet formstabilitet avser virkets benägenhet att 

vrida sig i samband med fuktförändringar. Hållfastheten, styvheten och 

formstabiliteten är beroende av virkets inre strukturegenskaper som densitet, 

växtvridenhet, årsringsmönster, andel tjurved, märgplacering, kvistvolym och 

kvistvarvsavstånd. I de hållfasthetssorteringstekniker som används idag beaktas 

dessa egenskaper endast i begränsad omfattning.  

 

Hållfasthetssortering innebär att tilldela ett virkesstycke en klass anpassad efter 

slutanvändningen. Sorteringen är en oförstörande metod som ursprungligen 

enbart utfördes visuellt.  

 

Det finns två huvudprinciper för hållfasthetssortering: 

- Visuell hållfasthetssortering som utgår från en visuell inspektion av 

virkesstyckena för att säkerställa att virket inte har särdrag som överskrider 

de begränsningar som regelverket föreskriver. 

 

- Maskinell hållfasthetssortering där virkesstyckena passerar en maskin som 

utan att förstöra virket mäter en eller flera parametrar. Baserat på 

mätresultatet skattas styrka och styvhet. 

 

 

Vid visuell hållfasthetssortering värderas varje virkesstycke efter yttre utseende 

och hur detta påverkar hållfasthet och styvhet. En mer eller mindre primitiv 

visuell styrkesortering har utförts så länge som människan använt trä i 

konstruktioner. Först i början av 1900-talet utvecklades sorteringsregler med 

början i Nordamerika och sedan successivt i de europeiska länderna.  

  

Maskinell hållfasthetssortering innebär att styvhet eller densitet bestäms och att 

sedan styrkan skattas utifrån de uppmätta värdena på styvhet eller densitet.  

I befintliga maskiner används olika tekniker för att prediktera styrkan. Styrkan 

kan bl a skattas genom att böja virkesstycket, genom att bestämma en 

längsgående densitetsprofil, genom vibrationsresonans, genom longitudinell 

vågutbredning, eller med användandet av mikrovågor. 

 

De första maskinerna för hålfasthetssortering introducerades under 60-talets 

första hälft. De första maskinerna värderade styvheten planka för planka genom 

en kombinerad visuell och mekanisk provning (Pellerin et al 2002).  

 

Sambanden mellan E-modul, styrka och densitet är förhållandevis stora och tack 

vare detta kan styrkan skattas efter att E-modulen bestämts vid t ex ett böjprov. 

För vanligt virke (virke med särdrag) är sambanden inte lika stora som för virke 

som provas i laboratoriemiljö med små provstycken helt fria från synliga 

särdrag. 
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3.2 Produktivitet  
Enligt Brulin & Nilsson (1995) kan begreppet produktivitet definieras på många 

olika sätt. En vanlig beskrivning av begreppet är at relatera de utnyttjade 

resurserna i relation till vad som kommer ut i slutet. Produktivitet handlar enligt 

Eliasson & Samuelson (1991) om hur stora resurser som behövs för att göra en 

produkt, dvs. produktivitet är ett prestationsmått, där man kontrollerar processen, 

vad man stoppar in och vad som kommer ut. (Petersson & Jackson 2000) 

Sjöborg 1984 bestämmer produktivitet genom beräkningen: Produktivitet = 

värdeskapande/resurs insats. 

”The Europen Productive Agency” visade vid i kongressen i Rom 1950 hur 

kvalitetsbegreppet påverkar produktiviteten och beskrivs av Bergman & Klefsjö 

(2001) enligt: 

 Det är tilltron till människans möjligheter att förbättra sina villkor 

 Det är övertygelsen att vi kan göra bättre idag än igår och att vi 

imorgon kan göra det bättre än idag. 

 Det är den ständiga tillämpningen av nya teorier och metoder. 

 Det är viljan att förbättra nuläget utan hänsyn till hur bra det verkar 

vara och utan hänsyn till hur bra det verkligen är.  

 Det är den ständiga anpassningen av mänskligt och ekonomiskt liv 

till förändrade förhållande. 

 Det är en inställning till framsteg, som söker en ständig förbättring 

av det och som existerar. 

 

Kopplat till produktivitet är lönsamhet. Lönsamhet visar enligt Samuelson, et al. 

(1991) processens verkningsgrad. Produktivitet kan även blandas med 

effektivitet. Men i sammandrag så kan man förklara produktivitet som resultat i 

jämförelse med hur mycket resurser som använts medan effektivitet är när man 

mäter måluppfyllelse. Effektivitet kan i sin tur delas i två delar, inre och yttre 

effektivitet. Effektiviteten i produktionen beror på flera faktorer där Ljungberg 

(2000) nämner utrustningen, människorna, materialet och metoderna.  

Att använda sig av partiell produktivitet kan gynna produktiviteten om man har 

en resurstyp. Det kan leda till att öka arbetstimmarna och tillverkningsvolymen 

eller genom att minska arbetstimmarna men ha en fast tillverkningsvolym. Detta 

kan vara positivt men om man fokuserar på bara det kan man missa en överblick 

av helheten vilket man vill ha.  

När företaget vill ha reda på sin arbetskraft kan de använda sig av partiell 

produktivitet för då är det en resurs det gäller. Men vill man använda sig av 

helheten måste man räkna med fler resurser som, data och olika faktorer. När alla 
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data har sammanställts kan man räkna fram den partiella produktiviteten 

ekvation 1 (Aspén et al. 1991) . 

Q(t) = A(t) * f(L(t),K(t)) (1)  

Q =  Produktivitet 

t =  tid 

A = Produktivitet 

L = Input och arbetskraft 

K =  Kapital 

 

4. Metod 
 

Företaget lagrar den data som genereras av utrustningen för sortering. Den 

sparade mängden data är inte lika ingående för den äldre utrustningen som för 

den nya. Jämförande beräkningar har gjorts av utfall i de olika kvalitetsklasserna 

i förhållande till totalvolym. Därefter en beräkning av kvalitetsutfall, 

produktivitet och andel spill. För rätt jämförelse identifierades data från det 

gamla systemet med samma produkter och klasser som det nya systemet hade 

lagrat.  

För en beräkning av det ekonomiska utfallet användes värdet för driftskostnad 

per timme som företaget har på det nya justerverket. Avslutningsvis sedan en 

beräkning av var gränsen går för hur mycket en komplettering och tillbyggnad av 

fler sorteringsfack får kosta och en beräkning av maximal produktion.  

 

5. Resultat 
 

Genomförandet gjordes genom att sammanställa data från det nya justerverket 

och sedan jämföra med det gamla justerverket. För att se förtjänsten fick en 

jämförelse göras på driftskostnaden och sedan slå ut antal pengar man sparar in 

på den nya maskinen jämför med vad den kostat. Allt detta gjordes genom att 

samla ihop data och få den jämförd med varandra så man kunde få fram om 

produktiviteten har ökat, spillet har minskat och kvalitetsutfallet blivit bättre. När 

dessa resultat har räknats fram tittar man på ekonomin då man ville se hur 

mycket man sparar in på maskinen. Därefter räknar man fram hur mycket det 

kostar när det blir driftstopp i maskinen och kontrollerar om åtgärden att lösa det 

lönar sig att göras. För att kunna få en bra bild på produktiviteten i JGA:s 

justerverk analyseras två olika produkter. En C24 som har höga kvalitetskrav och 

en produkt med låga kvalitetskrav. Detta görs för att få en så bra och 

övergripande bild som möjligt.  
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Den förväntade hållfastheten för produkter sorterade efter hållfasthetsklass C24 

visas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Värden på utvalda hållfasthetsparametrar för klass C24  

 Hållfasthetsklass C24 (MPa) 

Böjning parallellt fibrerna 30 

Dragning parallellt fibrerna 18 

Dragning vinkelrätt fibrerna 0,4 

Tryck parallellt fibrerna 23 

Tryck vinkelrätt fibrerna 2,7 

Elasticitetsmodul 8000 

Elasticitetsmodul parallellt fibrerna 12000 

Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna 400 

 

Detta innebär att produktiviteten även sänks. Därför ska även en bräda utan 

några höga kvalitetskrav analyseras. Detta för att kunna jämföra produktiviteten. 

Efter jämförelsen räknades även kostnaden när justerverket stod still p.g.a. byte 

av sortiment i facken. Då kunde en ribba räknas fram vad en tillbyggnad av fler 

fack fick kosta.  

Resultatet av undersökningen har sammanställts i diagrammen nedan. 

Diagrammen visar kvalitetsutfallet i procent i det nya och det gamla justerverket. 
 
 

5.1 Resultat 47*150 mm klass C24 

Spillet har ökat till viss del när man jämför figur 2 och 3. Det nya justerverket 

har ökat ca 4,5% i spill. Dock har 70 klassen minskat i de nya justerverket och 

ökat på 61 klassen. Data till diagram finner man i bilaga 1. Figur 2 visar ett utfall 

på C24 till 65%, klass 61 på 19%, klass 70 på 3%, spill på 1% och omkörning på 

1,5%.  
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 Figur 2. Kvalitetsutfallet på det gamla justerverket 47*150 mm klass C24 

Produktiviteten ligget på ca 47 m3/timmen i det gamla justerverket. Data 

återfinns i bilaga 1. 

I figur 3 ligger kvalitetsutfallet av C24 på 71%, klass 61 på  22%, klass 70 på 

1,5%, spill på 5,5% och omkörning på 0,2%. 
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 Figur 3. Kvalitetsutfallet på det nya justerverket 47*150 mm klass C24 

 

Produktiviteten i det nya justerverket ligger på 80 m
3
/timmen vilket är nästan en 

dubbelt så hög produktivitet jämfört med det gamla, bilaga 2. 
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5.2 Resultat 16*75 mm 
 

Diagrammet nedan visar kvalitetsutfallet på det gamla justerverket när man 

körde 16x75 mm brädor, figur 4. 

 

 Figur 4. Diagram över kvalitetsutfall i det gamla justerverket. 16*75 mm. 

 

Kvalitetsutfallet ligger i klass 61 på 93,2 %, i klass 70 på 6,2 % och hos spill på 

0,6 %. Produktiviteten ligger på 10,6 m
3
/timme, bilaga 3.  
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I det nya justerverket ligger kvalitetsutfallet i klass 61 på 94,7 %, i klass 70 på  

3,7 % och hos spill på 1,6 %, figur 5  

  

Figur 5. Diagram över det nya justerverket. 16*75mm. 

Produktiviteten ligger på 22,5 m
3
/timme, vilket är mer än det dubbla jämfört med 

det gamla justerverket. Dock är spillet 1% högre i det nya justerverket men detta 

kompenseras av 1,5% högre utfall i klass 61. 
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5.3 Resultat fackbrist 

De sammanlagda stopptiderna i det nya justerverket under januari till och med 

april framgår av Tabell 2. Utförd beräkning av årlig kostnad redovisas i samma 

tabell. Efter att ha summerat respektive månads stopptider orsakade av brist på 

avläggningsfack slogs de samman för att sedan få ut ett genomsnittligt stopp på 

grund av fack brist per månad. För att få ut kostnaden i år multiplicerades 

genomsnittsstilleståndet med 12. Därefter beräknades driftskostnaden samt årlig 

kostnad för stillestånd. 

 

Tabell 2. Sammanställning av stopptider och beräkning av årlig kostnad för brist på 

avläggningsfack. 

 

Stopptider justerverk per månad  
Orsak:  Fackbrist 

 
[Tim:min] 

Januari 27:42 

Februari 24:05 

Mars 29:28 

April 19:15 

Summa: 100:30 

Medel/mån 25:07 

  12 mån 301:30 

  Driftkostnad per timme [kr]:              4 289     

Kostnad/år för fackbrist [kr]:      1 293 134     
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6. Diskussion och slutsatser 
 

 
6.1 Nya/gamla-justerverket C24 

Det finns svårigheter vid jämförelse mellan det nya och det gamla justerverket. 

Det nya justerverket är fortfarande under inkörning och det är möjligt att det nya 

justerverket fortfarande inte har nått full kapacitet. För att i viss mån kompensera 

för detta har enligt företaget lagrad driftsdata för normaldagar valts ut. Detta för 

att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt. För valet av normaldagar fick hjälp 

tas av ansvarig för justerverket som är den som har störst erfarenhet och kan 

bedöma och sortera bort ej relevant data. Vad man kan diskutera är höjningen av 

andelen spill med 4,5 % för dimension 16*75mm och för dimension 47*150mm  

C24 med 6 %. Detta kan förklaras av att hela konstruktionen har blivit helt 

maskinell. Det är positivt med 6 % ökning i C24 kvalitetsutfall trots den lilla tid 

det varit i gång. Med fler injusteringar och en ökad vana av anläggningen kan det 

nog bli ännu mer ökning av utfallet i kvalitet och att andelen spill kan minskas. 

 

Ett tydligt positivt resultat är produktivitetsskillnaden. Från 47 m
3
/timmen till 80 

m
3
/timmen. Detta är en mycket stor ökning och förväntningar finns att 

produktiviteten fortsätter att öka i framtida drift. Efter ett halvt år ytterligare bör 

man kunna göra en mer rättvis studie genom att jämföra ett års driftsdata från det 

gamla justerverket med ett års data från det nya verket.  

 

6.2 Diskussion Nya/gamla-justerverket 16x75mm 

Att spillet har ökat med 1%  i det nya justerverket kan förefalla som ett steg 

bakåt. Orsaken är dock att det nya justerverket ofta gör lite större avkap som 

leder till att produkterna kan klassas upp till högre kvalitet. Detta kan löna sig då 

de högre kvaliteterna är bättre betalda.  

Eftersom justerverket är helt nytt så har det varit svårt att samla in tillräckligt 

mycket data för att kunna göra en rättvis jämförelse. Data från det gamla 

justerverket har styrt vilka parametrar som varit möjliga att jämföra. Även för 

denna dimension visar resultatet att produktiviteten ökat till mer än det dubbla. 

För att säkert verifiera produktionsökningen behövs mer data. För att få säkrare 

jämförelser hade det förmodligen varit bäst att låta minst ett års inkörningstid 

passera varefter driftsdata från ett helt år samlats in. Den längsta period av data 

som kunnat jämföras i denna studie är 6 månader.  
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6.3 Diskussion fackbrist. 

Justerverket står stilla drygt 25 timmar i genomsnitt/månad på grund av 

fackbrist. Detta kan man tycka är mycket, dock räcker det inte med att endast 

bygga ut så att det blir fler fack. För att lösa problemet krävs någon sorts schema 

på vilka brädor som ska köras senare så man kan lägga upp det bra så man inte 

behöver tömma fack så ofta. Skulle man göra tillbyggnaden skjuter man bara på 

problemet, eftersom tömma fack kommer man alltid behöva göra. 

Dock handlar det om att effektivisera det så justerverket. Sedan får man även 

titta på om det lönar sig att effektivera justerverket ännu mer när det inte längre 

är flaskhalsen i produktionen. 

Men att få fram en gräns på hur mycket det max får kosta lönar sig då man kan 

se vad det kostar ute på marknaden att bygga ut. Även här får man ha i åtanke att 

det fortfarande är nytt och att denna delen i produktionen har gått från flaskhals 

till en av de enheter med högst produktivitet på företaget. Självklart går det inte 

att tjäna in 1,3 miljonerna varje år genom att bygga fler fack. Fackbrist kommer 

alltid finnas men man kan kanske halvera stopptiderna. Bara de hade gjort att 

man sparade in 650 000 kronor istället för 1,3 miljoner kroner om året vilket är 

mycket pengar också. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamla justerverket 61 70 spill 
 

 
147 86,9 8,4 

 

 
147,9 

   

 
1016,5 

   

 
2,7 

   

     

     

    
Total 

 
1314,1 86,9 8,4 1409,4 

 
93,24% 6,17% 0,60% 100,00% 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gamla justerverket 

 
Kvalitet 

   

 
Timmar 61 70 75 spill Total 

 
0,5 230,47 16,66 0,41 5,69 253,23 

 
2 

     

 
13 

     

 
13,5 

     

 
29 

     
stopp -4 

     
Totalt 25 

     

       

       

       

 
Produktivitet m3/h 10,583976 
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Bilaga 3  

 

Nya Justerverket 
 

Kvalitet 
  

Timmar  61 70 spill 
 

7 193,28 5,67 2,56 
 

5 124,52 7,27 2,16 
 

7 156,81 5,24 2,75 
 

11 187,34 7,83 3,27 
 

6 133,95 6,49 2,35 
 

4 103,04 4,24 1,73 
 

8 122,57 3,41 2,11 
 

48 1021,51 40,15 16,93 1078,59 

 
94,71% 3,72% 1,57% 100,00% 

     

     

     

Produktivitet m3/h 22,470625 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamla 

justerverket 
Timmar 

 
C24 61 70 Spill omk Total 

 
8 

 
651,61 188,44 32,25 10,46 14,59 897,35 

 
9 

 
72,62% 21,00% 3,59% 1,17% 1,63% 100,00% 

 
7,5 

       

Stopp -5,533 
       

 
18,967 

       

         

         

         

Produktivitet 47,3111540824 m3/timme 
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Bilaga 5 

 

Nya justerverket timmar  C24 61 70 Spill omk 
producerade kubik 

(m3)  

 
17 562,2 178,7 24,19 47,63 7,46 820,18 

 

 
9 536,37 153,98 8,99 37,01 

 
736,35 

 

 
9 432,53 127,37 7 32,16 

 
599,06 

 

 
14,5 847,32 244,61 16,28 61,04 

 
1169,25 

 

 
9,5 555,22 118,6 8,01 37,54 5,6 724,97 

 

 
9 644,34 187,94 12,7 45,89 0,77 891,64 

 

 
14,5 1006,43 405,1 21,33 88,16 

 
1521,02 

 

 
11,5 741,58 252,7 13,36 64,36 

 
1072 

 

total 94 5325,99 1669 111,86 413,79 13,83 7534,47 
 

         

  
70,69% 22,15% 1,48% 5,49% 0,18% 100,00% 

 

         

Produktivitet 80,1539361702 m3/timme 
      

 

 

 
        

 


