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ALLT OM
KÄRNVED
Röntgen och 3D
tar kundanpassning till ny nivå

1
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Kärnved, här i form av kärnfurutrall,
har många goda egenskaper och
används i allt fler byggprojekt, från
altaner till fasader och fönster.
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Det har hänt mycket i SCAs träverksamhet på tio år, men en sak
har inte ändrats. Den strategi vi
hade lagt fast 2008 är robust och
har gett effekt. Den kan sammanfattas i tre ord – trädindustri, byggvaruhandel och produktivitet.

Det finns områden där jag hoppats att vi
hade kommit längre. I vårt viktiga arbete
med att förbättra säkerhetskulturen inom
företaget har vi nått en betydande minskning av antalet frånvarodagar på grund
av olyckor. Men vi har inte fått ned det
totala antalet olyckor så mycket som vi
hade satt som mål.

i har fokuserat på produkter,
marknader och segment där vår
norrländska fiber ger kundnytta
och konkurrensfördelar, och därmed
högre betalningsförmåga. Vi har utvecklat vår produktionsteknik för att kunna
ta bättre tillvara dessa fiberegenskaper
genom röntgen och optisk analys. Kärnvedsprodukter är ett exempel på hur vi
med utvecklad teknik bättre kan ta tillvara råvarans egenskaper och erbjuda
bättre och mer homogena produkter.

Det här är min sista ledare som chef för
affärsområde Trä. Det är en väl fungerande verksamhet, präglad av innovation
och utveckling som Jerry Larsson nu kommer att ta över. Jag kommer själv att bli
ansvarig för skogsverksamheten och vi
ska tillsammans utveckla vår starka värdekedja från skog till slutkund.

V

När det gäller byggvaruhandeln är det
faktorer som leveranssäkerhet, kvalitet
och effektiv distribution som är viktiga.
Det här är faktorer som tidigare var ganska
okända i trävarubranschen och som vi
har fått utveckla i dialog med våra kunder och efter förebilder i andra sektorer.

För skogen är sågverket 70 procent av
intäkten och för sågverket är skogen
70 procent av kostnaden. Vi är varandras
viktigaste tillgångar och vi ska tillsammans skapa så stora värden som möjligt
för våra kunder.
Tack och på återseende,
Jonas Mårtensson, vd SCA Timber

Samtidigt som vi har utvecklat vårt
erbjudande till kund har vi arbetat med
vår egen kostnadseffektivitet. Vi har investerat i våra produktionsanläggningar
för att kunna använda vår råvara så effektivt som möjligt och för att kunna producera stabil kvalitet till låg kostnad. Vi har
lyckats nå en produktivitet i världsklass
och tagit bort kostnader och ineffektivitet
i hela vår värdekedja.
Foto: Per-Anders Sjöquist
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Tio år av lönsam tillväxt

Vi har till exempel förbättrat vårt råvaruutbyte från 45 procent till 50 procent.
Det kanske inte låter så mycket, men det
är faktiskt 500 000 m3fub som blir högkvalitativa trävaror varje år i stället för
att bli biprodukter som chips och spån.
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Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika
resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna
och andras skogar.
Affärsområde Trä är den delen av SCA som tillverkar
sågade trävaror av skogen. Vi är en av Europas ledande
leverantörer av träbaserade produkter med en årlig
produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med distributionslösningar
till kunder inom träindustri och byggvaruhandel.
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Att kärnved är vattenfrånstötande och rötbeständigt har hantverkare vetat i generationer.
Men vad är egentligen kärnved och varför har
den så speciella egenskaper?

H

os de flesta trädslag består stammen av två olika
typer av ved – kärnved och splintved. Splintveden
finns i den yttre delen av stammen och fibrerna i
den transporterar vatten från rötterna till trädens kronor.
När träden är unga består hela stammen av splintved, men
när träden blir äldre ombildas den innersta splintveden till
kärnved.
– Då stängs fibrernas ringporer och så kallade extraktivämnen, bland annat hartser och fetter, lagras i fibrerna för
att skydda veden. Kärnveden leder nästan inget vatten utan
har bara till uppgift att ge styrka och stadga till trädet,
förklarar Erik Walfridsson, lektor i virkeslära vid Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå.
Extraktivämnena ger trädet en slags naturlig impregnering, som är mycket värdefull när man ska tillverka träprodukter som utsätts för fukt och väta och måste ha bra
motstånd mot röta. Men impregneringen är inte lika omfattande hos alla trädslag, utan skiljer ganska mycket. Ek
och tall får exempelvis bättre rötbeständighet än många
andra träslag.
– För tallens del beror det bland annat på att det bildas ett
extraktivämne som heter pinosylvin, som hämmar svamptillväxt. Det är faktiskt det ämnet som har gett upphov till
tallens latinska namn, Pinus sylvestris, berättar Erik Walfridsson.
Att kärnveden inte tar upp och leder vatten ger flera
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Kärnved – impregneras
av naturen själv
fördelar när man tillverkar produkter som
ska användas utomhus. Förutom att de blir
motståndskraftiga mot röta, blir de också
mer formstabila. Det betyder att de inte
sväller och krymper så mycket även om
luftfuktigheten runt omkring förändras.

Hos många trädslag kan man se skillnaden mellan splintved och kärnved med
blotta ögat. Hos tallen är kärnveden
exempelvis markant mörkare.
– Men precis när man har avverkat
trädet är det faktiskt tvärtom, då är splintveden mörkare eftersom den innehåller så
Erik Walfridsson, lektor i virkeslära
mycket vatten. När veden sedan börjar
vid Sveriges lantbruksuniversitet.
torka så ljusnar splintveden och kärnveden
får sin karaktäristiska rödbruna ton, avslutar
Erik Walfridsson.
Text Kerstin Olofsson

KÄRNVED HOS TALL
• Tar upp mycket mindre fukt jämfört med
splintved.
• Leder inte vatten.
• Innehåller ämnen som hämmar svamptillväxt.
SÅ BILDAS TALLENS KÄRNVED
I tallar börjar kärnveden bildas när träden är
ca 30-40 år. Den börjar bildas i centrum längst ner
i stammen, och sedan utvecklas den uppåt i en
avsmalnande form. Ju äldre träden blir, desto
större andel kärnved får de.

Dags för undersökning! En stock är på
väg in i röntgenutrustningen vid Bollsta
sågverk. Snart vet Robert Lundgren,
biträdande affärschef vid Bollsta sågverk, allt om stockens kärnvedsandel
och mycket mer. Utrustningen är tillfälligt avslagen, efterson ingen får vara
i rummet när den är igång.
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Röntgen och 3D
ger exakt kundanpassade produkter
För att kunna tillverka produkter med en hög
andel kärnved behöver man veta exakt vilka
stockar man ska välja och hur de ska sågas.
– Genom att röntga stockarna kan vi ta fram
produkter som har precis den kärnvedsandel
som kunderna har beställt, säger Robert Lundgren, biträdande affärschef vid Bollsta sågverk.

V

id timmersorteringen på Bollsta sågverk passerar
alla stockar igenom ett litet rött hus med vita
knutar. Det ser inte så speciellt ut, men här inne
görs avancerade mätningar som gör det möjligt att få ut
det allra bästa ur varje stock.
Här finns en 3D-mätram som mäter stockarnas yttre egenskaper som diameter, avsmalning, ovalitet och krök. Och
så tittar man in i stockarna med hjälp av röntgen.

– Med röntgen kan vi se inre egenskaper som kvistar,
toppbrott och andel kärnved, säger Gunilla Ullmark, avdelningsansvarig för timmersorteringen, och visar röntgenbilder där man tydligt ser skillnaden mellan kärnved och
splintved. Kärnveden lyser gult på bilden medan splintveden är rödorange.
– Det här är otroligt värdefull information för oss.
Stockarna innehåller inte lika mycket kärnved bara för att
de har samma yttre diameter, men tack vare att vi ser in i
stockarnas inre kan vi sortera dem efter diametern på
kärnveden. Det ger oss möjlighet att kundanpassa våra
produkter ännu mer.
Det finns väldigt specifika krav för olika produkter. Kunderna har önskemål om allt från 70 till 99 procents kärnvedsandel. Fönsterindustrin hör till dem som kan klara sig

Ett litet rött hus med vita knutar – men det är inte vilket hus som helst. Tack vare utrustningen som finns här inne kan trävarukunder över
hela världen få produkter som har exakt de egenskaper som de efterfrågar.
5 | timbernews

med den lägre nivån, eftersom inte allt virke i fönstren
utsätts för väder och vind. De klyver och fingerskarvar
produkterna som de köper från Bollsta och sätter sedan
ihop dem till fönster som har den tåliga kärnveden utåt.
– Vi använder stockar med de rätta egenskaperna och
anpassar postningen, alltså hur stockarna sönderdelas,
för att på bästa sätt möta kundernas förväntningar, säger
Robert Lundgren.
Även torkningen anpassas för kärnvedsprodukterna.
Ofta vill kunderna att den här typen av trävaror ska vara
ganska nedtorkade. Samtidigt är kärnveden torrare från
start, så det är mindre som vatten som behöver torkas ut.
Skogarna som växer i norra Sverige passar väldigt bra för
tillverkning av kärnvedsprodukter.
– Det finns ett samband mellan att träd växer långsamt
och att de utvecklar en hög andel kärnved. Här i norr är
tillväxten inte så snabb, så vi får en väldigt fin råvara
– den är både stabil och har en hög kärnvedsandel. Det är
fantastiskt att kunna leverera väderbeständiga produkter
som har impregnerats av naturen själv, avslutar Robert
Lundgren.
Text Kerstin Olofsson
Foto Per-Anders Sjöquist
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Optimala sågsnitt. Tack vare att stockarna både röntgas och
mäts i 3D-mätram kan man anpassa sågsnitten så att plankorna och bräderna får korrekt mått och egenskaper, bland
annat vad gäller kärnvedsandel.
Från den här stocken får man bland annat ut två plankor
KV99, alltså plankor med minst 99 procents kärnved, och två
plankor med KV70, med minst 70 procent kärnved.
Det här är en röntgenbild som visar ett tvärsnitt av en tallstock. Det syns en tydlig skillnad mellan kärnved och splintved. Kärnveden innehåller mindre vatten än splintved och
har därmed en annan densitet – det är det som gör att det
syns en färgskillnad på röntgenbilderna.
Stockarna behöver inte stanna till när de röntgas, utan
de passerar röntgenutrustningen i en hastighet av 165 meter
per minut.

– Med hjälp av informationen från röntgenbilderna vet vi vilken kärnvedsandel produkterna innehåller, säger Robert Lundgren, biträdande
affärschef vid Bollsta sågverk, och Gunilla Ullmark, avdelningsansvarig för timmersorteringen.
timbernews | 6

Förr i tiden byggdes konstruktioner som var utsatta för väder och vind av kärnved. Idag är det
oftast tryckimpregnerat virke som används till
verandadäck och altaner. Men det finns alternativ. Kärnfurutrall är såväl underhållsfri och bättre
för miljön som snygg och slitstark.

I

byggnadsvårdskretsar har kärnvirkets goda egenskaper
varit kända i årtusenden. I Sverige och Norge finns det
över tusen år gamla kyrkor byggda av kärnvirke som än
idag är intakta.
Men när den industriella stordriften tog över produktionen blev det svårt att peka ut de tallar som kunde innehålla
mest kärnvirke och minst sprickor. Idag finns emellertid
modern teknik till hjälp att sortera ut lämpliga stockar.
– Med kompetens och modern högteknologi kan vi i
våra nya anläggningar säkerställa att våra kärnfuruprodukter består av uteslutande kärnved, försäkrar Joakim
Nehrer, marknadschef Skandinavien på SCA Timber Supply.
Inom ramen för konceptet Smart Timber – smarta produkter med miljöprofil – kan SCA därför erbjuda så kallad
kärnfurutrall. Den tas fram ur den innersta och hårdaste
delen av stocken där cellerna stängts och virket impregnerat sig själv för att vara skyddat mot röta och angrepp.
Ur denna mittstock produceras produkter för altan och
uterum, alltid bestående av minst 99 procents slitstark
kärnved som inte behöver behandlas och som med tiden
får en jämn och sobert silvergrå nyans.
– Och det är en produkt vi är ensamma om i landet,
konstaterar Joakim Nehrer.
Råvaran, norrländsk fura, sågas sedan på SCAs sågverk i
Bollsta och hyvlas på SCAs anläggning i Stugun. Kupningen
på trallens ovansida gör att regnvattnet lätt rinner av. I produktsortimentet kärnvirke ingår även reglar och stolpar.
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– Vi har råvara och teknik och med vår samlade kompetens strävar vi efter att tillgodose en växande efterfrågan
på kvalitetsprodukter med miljöprofil, säger Joakim Nehrer.
En avsevärd del av kärnfurutrallen från SCA säljs av
bygghandelskedjan Optimeras cirka 50 butiker, utspridda
söder om en linje mellan Uppsala och Karlstad. Optimera
är en snabbväxande bygghandlare med fokus på proffskunder som, enligt inköpschef Steve Olsson, förväntar sig
”high-value products”.
– Vi har alltid legat i framkant vad gäller träprodukter,
säger han.
Optimera har under flera år haft kärnfura i sitt sortiment. Men det var först i fjol, när SCA presenterade sin
nya trall, som man fick en kärnfuruprodukt med en garanterad kärnandel på drygt 99 procent att erbjuda sina kunder. Tidigare produkter i sortimentet hade som mest nått
upp till 94-96 procent.
Att kärnfurutrallen är dyrare än den enklare och mer
kortlivade tryckimpregnerade trallen är inget som bekymrar
Steve Olsson.
– Vi har hållbara argument som brukar accepteras,
säger han. Och bygger grannen en altan av kärnfura brukar
man vilja ha det själv också. Det blir så mycket snyggare.
Ännu utgör kärnfuran enbart omkring tio procent av trallmarknaden. Men Steve Olsson är förvissad om att andelen
kommer att växa. Det är bra att trä är i ropet, konstaterar
han.
Som exempel lyfter han fram att Optimera ska leverera
kärnfurutrall till balkongerna på de omskrivna, 60 meter
höga Norra Tornen i Hagastaden i Stockholm.
– Miljö och utseende talar till produktens fördel. Det är
en ren produkt med lång livslängd som har framtiden för
sig, säger Steve Olsson.
Text Mats Wigardt

Foto: Dennis Ersöz

Slitstark trall av kärnved
får långt liv

Kärnfura, förädlad i norska Alvdal, används till panel i allt fler byggprojekt, från altaner, fritidsstugor och villor till flervåningshus.

Foton: Alvdal Skurlag och Erik Buraas/STUDIO B13

Gammal fura håller rötan borta
Kärnfura från SCA förädlas i norska Alvdal till
naturligt impregnerad panel för byggprojekt
med höga krav på hållbarhet. Och efterfrågan
ökar, intygar Roar Voll, vd på Alvdal Skurlag.
– Kunderna har blivit mer noggranna när de
väljer material, säger han.

I

den moderna förädlingsanläggningen hos träindustriföretaget Alvdal Skurlag, ett tiotal mil söder om Röros,
hyvlas, fingerskarvas, exaktkapas och behandlas olika
produkter för bygghandel och byggindustri. Det rör sig om
standardprodukter som stående och liggande panel, trall,
tak, konstruktionsvirke och byggelement.
Man säljer även ett specialsortiment för panel och tak
som går under namnet Malm 1000, eller ”det optimala
miljöalternativet” som företaget kallar produkten.
– Hållbart, helt utan tungmetaller, tillverkat av närmare
100 procent kärnved, enligt Roar Voll.
Kärnvirket, som tas från gamla tallar som fått växa långsamt, består av stammens innersta delar vars celler fyllts
med kåda och harts. Denna del av virket blir därigenom
inte bara hårt och hållbart, utan får dessutom en exceptionellt god motståndskraft.
Trots att granen av tradition dominerar den norska
trävarumarknaden är det till 90 procent röttålig fura som
används för Malm 1000 – varav 80 procent har svenskt
ursprung. Resten är virke från de norska dalgångarna där
kunskapen att välja rätt timmer ännu lever kvar.
Det handlar om en renässans för kunskap som gick förlorad med industrialismens intåg då kärnved, som ett sätt

att undvika röta och mögel, ersattes med storskalig impregnering.
– När det inte längre fanns tid att sortera timmer efter
användningsområde glömdes träets naturliga skyddsegenskaper bort, konstaterar Roar Voll.
Det var när intresset för att renovera gamla hus ökade
som man återigen började leta efter kvalitetstimmer med
hög andel kärnved. I takt med att både privatpersoner och
arkitekter fick upp ögonen för den underhållsfria kärnfurans
positiva egenskaper kom Alvdal Skurlag att lägga allt mer
fokus på sin Malmfura. Och i Sverige fanns råvaran.
På SCAs furusågverk i Bollsta och Munksund har man
tekniken och kunskapen att rationellt och storskaligt sortera fram rätt stockar ur den väldiga mängd timmer som
passerar intaget.
– Ett intressant och växande segment, säger SCA
Timbers säljchef i Skandinavien, Lars-Ivar Eriksson. Vi har
också fördelen av att befinna oss i rätt råvaruregion. Idag
handlar det om cirka 6 000 kubikmeter kärnfura som körs
från Sverige till Alvdal.
Roar Voll konstaterar att Malmfuran numera används till
panel i allt fler byggprojekt, från altaner, fritidsstugor och
villor till flervåningshus. En beställning gick till renoveringen av snötunnlar utmed malmbanan mellan Narvik
och Riksgränsen, en annan till en ny kyrka i Bergen.
– Det är en viktig produkt för oss, säger han. Då behöver
vi också en stabil leverantör som kan anpassa sin produktion efter våra önskemål.

Text Mats Wigardt
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Fönstertillverkare väljer kärnved
Under senare år har fönsterindustrin i såväl
Sverige som i många andra länder, allt mer utvecklats från hantverksbaserad träindustri till
renodlad sammansättningsindustri. Och kraven
på råvaran är höga. Det ska vara tätvuxen fura
med hög andel kärnved.

K

an sågverken i högre utsträckning förse fönstertillverkare med specialiserade komponenter som bara
behöver en mindre bearbetning innan de sätts in i
produktionen blir hela tillverkningsprocessen mer effektiv.
Utifrån denna insikt investerade SCA 2008 närmare
100 miljoner kronor i en modern anläggning för precisionstillverkade fönsterämnen i anslutning till sågverket
i Munksund.
Med kapacitet att producera 30 000 kubikmeter, eller
fem miljoner löpmeter, tillverkas här laminerade, fingerskarvade och defektfria stångämnen avsedda för fönsterindustrin. Dessutom av en råvara – senvuxen norrlandsfura med hög andel kärnved – som är både väderbeständig
och stabil och som därför är väl lämpad för fönster.
Allt virke från Munksund passerar även en laserstyrd
kärnvedsmätare som mäter andelen kärnved i virket. Enklare hantering och ökad trygghet för kunden är resultatet.

För fönsterindustrin innebär denna förädlingsprocess
att de själva slipper de stora investeringar som krävs för
att vidareförädla råvaran från sågverken. I stället frigörs
resurser för produktutveckling, ökade volymer, marknadsföring och kundbearbetning.
– Vi producerar idag stångämnen direkt till en stor
kund i Danmark, berättar Anders Petersson, affärschef på
Munksunds sågverk. Där är kraven på råvaran hög, de vill
ha en hög andel kärnved i utsatta fönsterpartier.
Sedan starten av SCAs anläggning i Munksund har marknaden för färdiga fönsterämnen ökat, med Danmark som
största marknad för produkter från Munksund.
Danmark är ett land utan egen råvara, med ett tufft
klimat och en frivillig certifiering som anger att andelen
kärnved i utvändigt fönstervirke ska närma sig 100 procent.
– Helt rätt, konstaterar Anders Petersson. Kärnveden är
rötbeständig, den har lång livslängd och tål utsatta lägen.
Även i Norge blir kraven på råvaran tuffare. I lilla järnvägsorten Kirkenaer, mellan Elverum och Kongsvinger, nära
gränsen till Sverige, ligger Moelven Profil AS, som utgör en
del av Moelven Timber.
Här tillverkas fingerskarvade och laminerade dörr- och
fönsterkomponenter avsedda för Skandinaviska kunder med
höga kvalitetskrav. Råvaran kommer primärt från Moelvens
egna sågverk, på båda sidor av gränsen. Utöver detta köps
råvara från externa leverantörer, däribland SCA.
Sedan 2011 har SCAs sågverk i Bollsta utvecklats till att
idag vara Moelven Profils största externa leverantör av råvara, med en sammanlagd volym som för 2018 beräknas
bli 6 500 kubikmeter, varav norrländsk kärnfura utgör en
växande andel.
– Tendensen under senare år är en kraftigt ökad efterfrågan på kärnvedsprodukter, konstaterar Moelven Profils
vd Stein Haslestad. Av våra kunder var det häromåret
40 procent som ville ha kärnved, idag har den siffran ökat
till 80 procent.
Anledningen, som Stein Haslestad ser det, är ett minskat
intresse för impregnerade produkter. Kärnved innebär mindre
arbete, längre hållbarhet och större hänsyn till miljön.
– Kärnved är naturens eget sätt att skydda träet, långt
bättre än kemiska medel, säger han. Det har allt fler nu
börjat inse.

Text Mats Wigardt
Foto Per-Anders Sjöquist
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Jerry Larsson – ny vd för SCA Timber
Jerry Larsson blir ny chef för SCAs affärsområde
Trä. Den 1 april tillträder han sin nya tjänst.

J

erry Larsson har en lång erfarenhet från olika positioner inom SCA. Han började sin karriär inom företaget 1997 som kvalitetschef vid Rundviks sågverk.
Sedan dess har han haft flera olika roller inom affärsområdet Trä. Bland annat har han varit produktionsplanerare,
produktkoordinator och sågverkschef på sågverken i både
Bollsta och Tunadal utanför Sundsvall.
– Jag är uppvuxen i Norsjö i Västerbottens inland
med två äldre bröder. Efter att ha gått naturvetenskapligt
gymnasium och gjort militärtjänst arbetade jag under en
period på en bygghandel. Efter det utbildade jag mig till
civilingenjör inom trä- och maskinteknik i Luleå. Jag har
också en masterexamen (MBA) i företagsekonomi från
Uppsala universitet.
År 2015 blev Jerry utsedd till fabrikschef på SCAs
pappersbruk i Obbola. Nu, tre år senare, återvänder han
till affärsområdet Trä där karriären en gång började.
Vad lockade dig att söka det nya jobbet?
– Att övergripande få bidra till att utveckla affärsområdet
Trä mot fortsatta framgångar är en fantastisk möjlighet
som jag verkligen ser fram emot. Eftersom att jag tidigare
arbetet inom Trä vet jag att det finns en stark framtidstro
hos medarbetarna i organisationen vilket är lockande att
vara en del av.
Inledningsvis vill han möta medarbetare, kunder och
samarbetspartners och i dialog med dem förstå vilka utmaningar Trä står inför. För Jerry Larsson innebär rollen
nya krav och han ser det som en spännande utmaning att
göra rätt strategiska val i olika mångfacetterade frågor.
Han bor med sin fru Karin och två döttrar på 13 år och
15 år i Umeå och anser sig vara lösningsorienterad, lyhörd
och pådrivande. Orientering, längdåkning, cykling, jakt
och fiske är intressen och en dold talang är att han är bra
på att baka tunnbröd i en traditionell svensk bagarstuga.
Till sommaren går flyttlasset från Umeå tillbaka till
Sundsvall för familjen Larsson.
När det kommer till ledarskap har Jerry Larsson flera
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förebilder inom SCA. En internationell ledare som han
imponeras av är Angela Merkel eftersom hon i mer än
tio år framgångsrikt lett Tyskland genom att vara lugn,
pragmatisk och principfast.
Vilken är då Jerry Larssons bästa egenskap på jobbet?
– Jag försöker förenkla saker och situationer för att lättare
kunna prioritera vad som är viktigast att göra. Jag försöker hålla det jag lovar och jag lyssnar samtidigt som jag
ställer utmanande frågor.
Text Camilla Gårdlund

Nu är det dags igen! Ett av trävarubranschens största
evenemang, den internationella mässan Carrefour
International du Bois, äger rum den 30 maj-1 juni 2018
i Nantes, Frankrike.
Varmt välkommen att besöka SCA Timber France monter
GP E2, avdelning FUTUROBOIS. Där visar vi de senaste
nyheterna och presenterar planerna för de kommande
månaderna och åren. Missa inte den här möjligheten att
utbyta kunskap och erfarenheter!
Vi ses på mässan!

timbernews | 10

Rekordproduktion
och förbättrad lönsamhet
2017 var ett starkt år för SCA, med generellt en
god efterfrågan och prisutveckling inom alla
segment och geografier.

O

msättningen för hela koncernen ökade med åtta
procent och justerad EBITDA ökade med femton
procent. De största bidragen till denna förbättring
kommer från kraftliner och trävaror. Den för hela SCAkoncernen viktiga investeringen i SCAs massafabrik

Östrand, 7,8 miljarder kronor i en fördubbling av massa
produktionen, fortsätter på budget och tidplan.
För trävaror innebar 2017 produktionsrekord. Tunadals
sågverk är nu uppe i inte bara full produktion efter investeringen i en ny såglinje, utan ligger över plan. Försäljningen
ökade med tio procent jämfört med 2016 på grund av hög
produktion och högre priser. Resultatet förbättrades ännu
mer. Efterfrågan på trävaror har utvecklats positivt på alla
SCAs huvudmarknader Europa, USA och Kina, drivet av en
stark byggkonjunktur och en växande renoveringsmarknad.

NYTT OM NAMN

Marine Gaudin har anställts
som ekonomiassistent hos SCA
Timber France. Hon tillträdde
tjänsten den 1 november 2017.
Marine kommer närmast från en
tjänst som redovisningsassistent
på en revisionsbyrå.

Clément Groleau har nyligen
tillträtt tjänsten som logistikansvarig på anläggningen i Rochefort, SCA Timber France. Han
var tidigare lagerföreståndare på
anläggningen i Bonneuil-Matours.

Franck Faucher har utsetts till
lageransvarig på anläggningen
i Bonneuil-Matours, SCA Timber
France. Franck är även anvarig
för försäljning av relaterade produkter. Han tillträdde sina nya
funktioner den 1 januari 2018.

David Rullier har anställts som
metod- och kvalitetsansvarig hos
SCA Timber France. David tillträdde tjänsten den 1 februari
2018.

Steve Tiley har anställts som
säljare vid SCA Timber i Storbritannien. Han kommer vara en
del av säljteamet för Wickes och
hans ansvarsområde kommer att
vara den sydvästra delen av
landet.

Becky Whittaker har anställts
som Finance Business Partner
vid Merchant Services i Welshpool och Cumbernauld, SCA
Timer Storbritannien. Hon ansvarar för ekonomifrågor och analyser som rör affärsutveckling.
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Lovsång till den svenska ladan
Det var kärleken till den svenska ladan som tände
gnistan. Genombrottet kom med en liten koja byggd
av återanvänt virke från gamla lador. Nu bygger
Arvesund Living AB hus inspirerade av den klassiska
ladans form, med mycket volym, mycket trä och
mycket känsla.

G

unnar Fröberg ville egentligen bli arkitekt. Men när
betygen inte räckte till valde han att bli biokemist i
stället. Intresset för arkitektur fanns emellertid kvar.
I slutet av 90-talet startade han därför ett litet företag som
döptes efter den lilla by i Jämtand där han då bodde, Arvesund.
Affärsidén var att förädla och återanvända virket i de fallfärdiga gama lador som fanns på åkrar och ängar överallt i
Mellannorrland.
I samarbete med formgivaren Mats Theselius skapades möbler
och inredningsdetaljer, men också Eremitens koja – sju och en
halv kvadratmeter avsedda för en person, tillräckligt utrymme
för att äta, sova och läsa. Eller bara vara.
Kojan visades först på möbelmässan i Stockholm och efter
det har den sålts till en mängd länder och deltagit i många
mässor och utställningar över hela världen.
– Den blev vårt genombrott, konstaterar Gunnar Fröberg.
Än idag är den efterfrågad och omskriven.
Under flera år var det återanvänt virke från gamla lador som
utgjorde kärnan i verksamheten. Och fortfarande är det ladan
som utgör inspirationskälla. Men numera är det småhus i olika
storlekar, från villor till Attefallshus, som produceras under
Arvesunds etikett.
– Ladan har en fantastiskt fin form, säger Gunnar Fröberg.
Den är lång och smal, med mycket träkänsla, högt i tak och ett
okonstlat uttryck.
Med ladans nedtonade formspråk och förmåga att anpassa
sig till sin omgivning har Arvesund i samarbete med etablerade
arkitekter skapat en serie olika husmodeller, alla namngivna
efter byar i Jämtland. Sikås, Klövsjö, Stugun, Mattmar, Åre…
Genomgående byggmaterial är fura. Husen förmedlar mycket
träkänsla, utan lister och alltid öppet i nock. Ofta används detaljer som hämtats från ladan, som luckor och dragportar.
– Vi ville göra något annat än det vanliga småhuset, för-

Eremitens koja, byggd av virke från gamla lador, blev genombrottet för
företaget Arvesund, som idag producerar hus inspirerade av ladans form.
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klarar Gunnar Fröberg. Att då ge sig på att tolka den svenska
ladan känns både nytt och spännande.
Och fortfarande lever Eremitens koja kvar, som symbol för
ensamhet och tystnad, men nu enbart på beställning och
levererad vinterbonad i färdiga byggblock.
– Alltid i trä, summerar Gunnar Fröberg. Förnybart, varmt
och vackert.
Text Mats Wigardt

