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Beprövade experter
Den som börjar lista branschsammanhang där Valutec finns repre-
senterade förstår snabbt vad Eric syftar på. Här finner vi bland annat 
flera forskningsprojekt, allt från sådana som drivs på egen hand till 
Vinnovafinansierade branschgemensamma initiativ. 

– Det har länge varit känt att vi satsat en rätt stor del av vår omsätt-
ning på forskning och utveckling. Vi har gjort det för att det finns  
möjligheter att nå stora kvalitets- och effektivitetsvinster för våra 
kunder, förklarar Eric.

Ett annat kännetecken för Valutec är att de arbetar i många lång-
variga kundsamarbeten, där kunderna hela tiden har snabb tillgång till 
expertis inom virkestorkning. 

– Det är en naturlig del av vårt erbjudande och en viktig del av 
verk samheten. Våra 
kundmöten är oer-
hört viktiga för att vi 
ska kunna ta fram 
de lösningar som 
de bäst behöver 
och som tar vara på 
råvarans fulla värde.

Alla vi som varit med ett tag inom sågverksindustrin är vana vid 
konjunktursvängningar. Skarpa upp- och nedgångar kan nästan ses 
som en av förutsättningarna i branschen. Det år som vi nyss lämnat 
bakom oss var tufft för många och 2013 ser också ut att bjuda på en 
hel del utmaningar, även om vi hoppas att vi börjat se vändningen.

Vi på Valutec delar naturligtvis sågverkens utmaningar och för oss 
handlar nästa år mycket om att finnas riktigt nära sågverken, så att 
produktionen kan vara rationell och effektiv. Därför satsar vi mycket 
på vårt eftermarknadsarbete.

Men 2013 kommer också att rymma mer långsiktiga projekt. En 
fredag i mitten av oktober landade patentet för adaptiv styrning av 
torkluft, vilket är en stor framgång för oss. Titeln är något krånglig, 
men vi är övertygade om att detta kommer att innebära stora vinster 
för många sågverk. Teorin är väl beprövad och vi har också utvecklat 
vårt styrsystem och simulator i enlighet med idén. Nu har vi en 
resa kvar när det gäller att få så många sågverk som möjligt att dra 
nytta av tekniken. 

I tider som dessa när det gäller att vända på varje krona kan 
säkert energifrågor bli centrala hos många. Men ett alltför ensidigt 
fokus på energiåtgång innebär att vinster på minskad förbrukning 
av elenergi kan ske på bekostnad av kapacitet och kvalitet, vilket i 
dag kan undvikas med vår optimeringsmetodik. 

Vi är övertygade om att det finns ett stort utrymme för att öka 
användandet av trä. För att nå dit måste vi bli ännu bättre på att se 
till att vi har rätt kvalitet i rätt produkt. Vårt sätt att bidra till det målet 
är att arbeta för att vi i torkprocessen ska optimera energi, kvalitet 
och kapacitet samtidigt och hela tiden med fokus på slutprodukten. 
Det innebär att vi använder rätt mängd energi, för rätt typ av kvalitet 
och önskad kapacitet. 

Då vi pratar med sågverken hör vi att kvalitet börjar efterfrågas 
i allt högre utsträckning. Även på många andra håll och för andra 
typer av produkter ökar kraven. Jag tror att den utvecklingen kom-
mer att fortsätta. Då allt fler sågverk vässar sin produktion ökar 
förväntningarna, och i nästa led även benägenheten hos kunderna 
att betala mer. I grunden är det en positiv utveckling för att öka 
användandet av trä. 

En del av dagens verklighet är också att marginalerna mellan tim-
merpriserna och produktpriserna är väldigt små, främst för sågade 
trävaror. Då råvarutillgången samtidigt är begränsad handlar det 
om att ta tillvara råvaran med så lite spill som möjligt och skapa bra 
produkter som kunderna vill betala för. 

För att nå dit krävs en helhetssyn. Jag lovar att vi gör allt vi kan 
från vårt håll.

Bästa hälsningar,

Robert Larsson, 
vd Valutec Group AB
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Vikten av helhetssyn

Då beskedet om att Valutec beviljats patent för adaptiv styrning 
av behovet av torkluft under virkestorkning kom, var det något 
av en överraskning. Ja, inte patentet förstås – det var både 
vd:n Robert Larsson och utvecklingschefen Thomas Wamming 
ganska säkra på, men att det skulle landa just den fredagen i 
oktober.

– Vi lämnade in ansökan 2008 och det är många instanser som ska 
passeras och många som måste ge sitt godkännande. Det är en 
lång process, så när vi äntligen fick beskedet kom det plötsligt, säger 
Robert Larsson.

– Men självklart var det mycket efterlängtat, det är en milstolpe för 
oss.

För ett sågverk som sågar 150 000 m3/år innebär metoden en  
möjlighet till besparingar på cirka 1,2 miljoner kronor per år. 

Virket får tala
Adaptiva metoder som styr temperatur, luftfuktighet och fläkthastig-
heter utifrån historiska mätdata, har sedan början av 1970-talet  
använts för att nå en bättre virkestorkning. Idén till metoden som nu 
fått patent föddes 2006, och är en vidareutveckling som ger ytter-
ligare förbättringar; nu får virket i realtid tala om för styrningen vilken 
lufthastighet som behövs under processens gång. 

– Vi har byggt in tekniken i våra simulatorer och styrsystem, men 
det återstår en del arbete innan vi är framme med det slutgiltiga. 

Bra data nödvändigt
Mycket handlar om att få rätt kvalitet på det data som hämtas in från 
virket. Då måste felkällor som kan störa processen tas bort.  

– Det känns bra att vi bygger så robusta torkar, säger Thomas 
Wamming. Vi kan inte ha läckage vid portarna eller andra brister i 
själva torkhuset om vi samtidigt har tänkt vässa torkprocessen. 

Äntligen – nytt patent klart! 

Under de senaste åren har en rad nationella och internationella 
initiativ startats för att öka användandet av trä. Det har handlat 
om allt från Building with wood, Trästad 2012, Svenskt Trä och 
nu senast Skogsriket, som leds av jordbruksminister Eskil  
Erlandsson. 

Det finns alltså många aktörer som delar en samsyn kring vikten av 
att arbeta för att användningen av trä ökar. Syftet är ofta likartat – trä 
ska vinna marknadsandelar mot konkurrerande material. Och visst är 
det klokt. Trä är ett starkt och lätt byggmaterial som i dag är under-
utnyttjat. Det är vackert och inte minst – det är nödvändigt för att nå  
en hållbar utveckling.

Engagemanget utmärkande
Självklart finns en rad aktörer som har ett ansvar för att möjliggöra 
det. Inte minst leverantörerna till sågverksindustrin, vilket Valutec 
trycker på i sitt varumärkeslöfte ”Good for Wood”.

– Vi har alltid sett oss som samarbetspartners till sågverken,  
berättar marknadschefen Eric Johansson. När vi började fundera 
kring vad som utmärkte oss som företag så var engagemanget för 
branschen något som verkligen stack ut. Vi bygger inte bara virkes-
torkar och utvecklar styrsystem och simulatorer, vi tror på trä med 
hela vårt hjärta.

Valutecs löfte:

Good for Wood

Robert Larsson, vd
Eric Johansson,  
marknadschef Valutec


