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En ovanligt pigg 158-åring

Med sin framträdande roll i svensk såg-

verkshistoria är SCA Tunadal ett minst 

sagt anrikt sågverk. När det grundades 

redan 1849 som Sveriges första ångdriv-

na sågverk, var det starten på en revolu-

tion inom sågverksindustrin.

I dag är SCA Tunadal ett modernt gran-

sågverk och hyvleri, vackert beläget vid 

Alnösundet utanför Sundsvall. Verksam-

heten är inriktad på kunder inom bygg 

och interiör som ställer höga krav på 

anpassade produkter och kvalitet. 

SCA Tunadal är inte bara ett av de tre största 

av SCA Timbers åtta sågverk. Det är också 

ett av koncernens utvecklingssågverk, vilket 

innebär att alla satsningar sker i ett långsiktigt 

och strategiskt perspektiv. Som del av Sveri

ges näst största och en av Europas största 

sågverksgrupper, spänner verksamheten över 

en obruten förädlingskedja från SCAs egna 

FSC-certifierade skogar till färdig produkt. 

– Det är en viktig styrka att vi själva kan 

optimera varje länk i förädlingskedjan från hur 

vi apterar virket i skogen, till sågutbyte och 

torkprocess, menar sågverkschefen Jerry 

Larsson.

Hög lönsamhet 
genom anpassade produkter
Hela sågverksbranschen befinner sig just nu 

strax efter toppen på högkonjunkturen. Sam

tidigt pågår en snabb utveckling mot ökade 

krav på anpassade kvaliteter och produkter 

med högre förädlingsgrad för både gamla och 

nya tillämpningar. Det är i den utvecklingen 

som SCA Tunadal satsar på att ligga i främ

sta ledet. Inriktningen är att tillhandahålla 

ändamålsanpassade produkter och kvaliteter 

för kunder inom bygg och inte riör. De största 

produktområdena är Limträ och anpassade 

produkter för den träbearbetande industrin. 

Via den egna hamnen skeppas drygt 80 % av 

produktionen på export med Frankrike som 

största marknad. 

– Vi har, precis som alla delar av SCA

koncernen, kravet på oss att försvara vår 

egen existens. Det är viktigt att vi kan skapa 

förädlingsvärden som motiverar vårt behov av 

skogsråvara i relation till både andra sågverk 

och andra produktområden, som t ex pap

perstillverkningen. SCA har ambitionen att 

vara Nordens lönsammaste leverantörer av 

träbaserade produkter, säger Jerry Larsson.

Framtiden är ljus
Inriktningen mot anpassad förädling som 

underlättar och bidrar till kundernas lönsam

het har varit framgångsrik. Den är grunden 

för Tunadals mycket positiva utveckling de 

senaste åren. 

– I dag har vi kommit en bra bit i vår utveck

ling av Tunadal till ett fullstort och konkur

renskraftigt gransågverk. Med en kompetent 

medarbetarkår, tillsammans med både ge

nomförda och pågående investeringar, står 

vi väl rustade för fortsatt framgång på en mer 

krävande och samtidigt lönsammare marknad. 

Parallellt med de pågående investeringarna 

fortsätter vi samtidigt arbetet med att förbe

reda oss för morgondagens visioner om ut

byggnader. Sedan en tid tillbaka pågår arbetet 

med att säkra möjligheterna för en framtida 

fördubblad produktion. Där ingår bl a att in

förskaffa tillstånd för att skapa 20 hektar nytt 

land i Alnösundet, säger Jerry Larsson.

Torkstatus i internationell toppklass
I raden av investeringar de senaste åren kom 

turen för en tid sedan till den avslutande län

ken i sågverkskedjan, virkestorkningen.

– Den aktuella satsningen är en reinveste

ring för att uppnå en torkstatus i internationell 

toppklass. Målet är att säkerställa ett homo

gent torkutfall och optimera torkekonomin för 

hela produktionen. Förutom kvalitetskraven 

är flexibiliteten viktig för oss. Det måste både 

vara lätt att ta fram nya optimerade torksche

man och växla mellan olika scheman för att 

möta varje kunds specifika behov.
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KT

A Ägare:  SCA Timber
Organisation:  Ett av åtta sågverk i SCA Timber
Antal medarbetare: 155 (inkl 30 fasta entreprenörer)
Omsättning: 850 mkr
Produktion:  335 000 m3/år (SCA Timber 1,7 milj m3/år)
Aktuell investering:  10 kammartorkar  samt världens största  
  TC kanaltork
Kapacitet  
kammartorkar:  22 000 m3/år per kammare
Kapacitet  
TC-kanaltork:  100 000–130 000 m3/år

Världens största TC-kanaltork
Av totalt tio nya kammartorkar stod de första tre färdiga vecka 10 i fjol. 

De återstående sju samt en högproduktiv TCkanaltork kommer att tas 

i drift under första kvartalet 2008. TCkanalen är dessutom världens 

största.

– En stor del av vår produktion nedtorkas till under 18 %. Vi valde 

kammartorkar för att säkerställa exakt slutfuktkvot för de grövre  

dimensionerna och en tvärcirkulationskanal för brädproduktionen.

Pris, prestanda viktigast
Samtliga torkar levereras nyckelfärdiga av Valutec. 

– Huvudkriteriet vid val av såväl torkar som leverantör var funktionen 

pris prestanda. Förutom att vi bedömde Valutecs lösning som klart bäst 

ur det avseendet har de skött projektgenomförandet för de fösta tre tor

karna på bästa sätt. I augusti gav vi klartecken för att fullfölja optionen 

med de återstående torkarna, avslutar Jerry Larsson.

I vår hemstad pågår just nu ett projekt som tar det moderna 
träbyggandet ytterligare ett steg framåt. Vid Skellefteåälvens 
strand bygger konsortiet Bygg i Trä, som består av Martinsons, 
Lindbäcks Bygg och arkitektfirman White, tre sexvåningshus i 
trä. Det är första gången hela kunskapskedjan från projektering 
till montage synkroniseras i ett träbyggnadsprojekt som anam-
mar det nya sättet att bygga fullt ut. Och det är bara ett exempel 
på hur sågverken och träindustrin flyttar fram sina positioner 
i förädlingskedjan.

Den utvecklingen ställer även krav på oss. I takt med nya 
marknader och tillämpningar behövs ny torkteknologi som både 
kortar torktider och förbättrar slutkvaliteten. Det förutsätter att 
vi hela tiden fördjupar vår kunskap om träets egenskaper och 
den optimala torkprocessen. Även i det avseendet är vi en del 
i en stimulerande omgivning. På Luleå tekniska universitets 
institution i Skellefteå sitter internationellt välrenommerade 
forskare inom träfysik och virkestorkning. Samarbetet med 
professor Tom Morén och hans medarbetare har genom åren 
skapat många värden i vår egen utveckling. Nu senast i hans 
egenskap av författare för vår nya lärobok i virkestorkningens 
grunder.

Hittills har vi varit framgångsrika med att sprida spetskunskap 
i form av ledande torkteknologi till allt fler marknader. Med 
den nya läroboken får vi möjlighet att sprida kunskapen på 
fler sätt, både som stöd för våra kunder och för återväxten av 
kvalificerade medarbetare för en fortsatt intressant utveckling 
inom träområdet. Det är vårt sätt att dela med oss av framstegen 
inom vårt centrum av träutvecklingen. Färskt i minnet ligger 
dessutom ValuTa-dagarna i slutet på året, då vi återigen bjöd in 
våra kunder till en samvaro med nytta och nöje i den moderna 
virkestorkningens tecken.

Varma hälsningar

Närvarande vid tecknandet av avtal om nya torkar 
var sågverkschef Jerry Larsson och inköpsdirektör 
Karl-Arne Karrbom, SCA samt Thomas Lundmark 
och Robert Larsson, Valutec.


