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Södra Timber  
investerar i Värö

Valutec och Träcentrum Norr har initierat ett forskningsprojekt för 
att väga paket inför torkprocessen för att bedöma om datan kan 
användas för att bestämma ingångsfuktkvot i varje paket.

– Vi vill få en bättre uppskattning av ingångsfuktkvot, säger  
Thomas Wamming, utvecklingschef på Valutec.

Två saker är särskilt viktiga för att kunna bedöma fuktkvoten: 
träets densitet och mängden vatten som är bundet i träet.  
Om densiteten på virket har en lägre spridning än tidigare, vilket 
verkar vara fallet, så är variationen en direkt indikation på föränd-
ringar av rå fuktkvot.

– Om resultaten är bra kan vi använda den här metoden för att 
vässa vår simulator, berättar Thomas Wamming.

Paketvägning kan ge fördelar

Kanske gick startskottet som ledde till att den dynamiska tork-
process som Utec, sedermera Valutec, fick patent 1972 i Myckle 
ett par år tidigare. Då sågade Anders Lövgren, ung men inte 
lättimponerad, en konsults förslag på en ny virkestork.  

Efter de tre åren på gymnasiets tekniska linje engagerade sig Anders 
i sin pappa Alfreds byggföretag, tillsammans med bröderna Mats och 
Pähr. Ett av jobben de anlitades för var en satsning på Myckle Såg 
utanför Skellefteå.

– Där föddes mitt intresse för sågverk, jag ville lära mig mer, berät-
tar Anders.  

Bland annat ville man bygga en virkestork, och förtroendet att kon-
struera den hade gått till en erfaren VVS-konsult. 

– Jag hade lånat böcker på biblioteket och läst på och upptäckte att 
ritningarna han använde var från 1911. Så jag sa åt honom att ”något 
måste väl ändå ha hänt sedan dess”, minns Anders, som är delägare 
och styrelseordförande i Valutec, som han grundade som Utec till-
sammans med sina bröder.

”Gör det bättre själv!”
Konsulten blev tvärarg, kastade ritningarna mot Anders och utbrast 
”gör det bättre själv då!”. Det var precis vad han gjorde: Myckle fick i 
stället för 1911 års modell en truckmatad kammartork, något som var 
mycket ovanligt på den tiden. Den var murad, utrustad med skjutport 
och temperaturstyrning av torr och våt temperatur, där utrustningen 
levererades av Honeywell.

– Den funkade utmärkt jämfört med andra torkar, som i bästa fall 
styrdes med kamskivor och många kom för att titta på denna nya 
skapelse.

Kort därefter släppte Svensk Träforskning en rapport med titeln 
som ”De sju främsta problemen vid virkestorkning”. Rapporten talade 
om dålig isolering, otäthet i både byggnader och portar, transport-
system som frös ihop på vintern och – problem med styrningen. Det 
fanns mycket kvar att göra. Anders tog kontakt med Kjell Lidström, 
som var duktig på elektronik och som senare blev en duktig uppfinn-
are, för att titta på hur styrningen kunde förbättras.

– Vår stora fördel var att vi inte visste något. Vi löste problem i 
ställe t för att titta på vad andra gjort. Dessutom var timingen perfekt, 
vi hade både tur och dök upp i rätt tid.

Fick patent
De ökade kapaciteten genom att öka lufthastigheterna och höja 
värmen i torken. De började också titta på den relativa fuktkvoten 
som främsta styrmedel. Och snart föddes världens första adaptiva 

Dynamisk torkning  
når medelåldern

regulator för virkestorkning. Den styrdes med kretskort där gasrörs-
siffror visade relativ luftfuktighet och temperatur i torken. Metoden 
pantenterades, och kompletterades med nya patent under flera år för 
utveckling av metoden.

 Och Valutec fortsätter driva utvecklingen inom virkestorkningen 
framåt. Hemligheten?

– Vi har alltid haft kundnyttan i fokus, och alltid haft förmågan att 
engagera duktiga människor. I dag är det ett kunnigt gäng, som verk-
ligen kan virkestorkning, som driver verksamheten. Det är härligt att 
se hur de arbetar för att optimera konstruktionerna och hela tiden 
förbättra kvaliteten på det färdigtorkade virket, genom att ta vara på 
dagens tekniska möjligheter, avslutar Anders.

– Vi ser en ökande efterfrågan på våra trä-
varor från marknader i Asien samt även i 
USA och några länder i norra Europa, säger 
Håkan Svensson tf vd för Södra Timber. 
Produktionen kommer att bli 80 procent gran 
och 20 procent furu, vilket är optimalt för det 
fångstområde sågverket Värö har.

”Låga driftkostnader”
Tillsammans har de tre kanaltorkarna en 
torkkapacitet på 175 000 m3 per år. FB-
kanalerna är byggda i rostfritt stål, försedda 
med värmeåtervinning och är speciellt läm-
pade för att torka sidobrädor som innehåller 
mycket vatten. De blir därmed ett bra kom-
plement till kammartorkarna som redan finns 
på Södra Timber Värö, som passar bättre för 
centrumvirke.

– Valet föll på kanaltorkar från Valutec, 
eftersom de har låga driftskostnader. De 

kräver heller ingen bemanning, säger Håkan 
Svensson.

Valutecs samarbete med Södra sträcker 
sig mer än 50 år bakåt i tiden. Johan Blixt, 
verksamhetsutvecklare och platsledning i 
Värö, uppskattar samarbetet:

– Vi känner att Valutec är med och utveck-
lar torktekniken hela tiden, vilket vi kan ta 
del av. Det blir allt viktigare att vi kan torka 
effektivare med bibehållen kvalitet och i det 
arbetet är Valutec en bra samarbetspartner.

Södra Timber Värö är ett av norra Europas 
största. Huvudprodukterna är hållfasthets - 
sorterade reglar och emballagevirke. 

Södra Timber investerar i tre kanaltorkar till sågverket Värö, sex mil söder om Göteborg. 
Satsningen är ett led i en planerad produktionsökning till hösten 2013, då treskift införs  
på anläggningen och produktionskapaciteten ökar till 600 000 kubikmeter.

Anders Lövgren, en av Valutecs grundare, visar ett av många patent  
som företaget fått för sitt arbete med att utveckla torkprocessen.

”De var skitjobbiga att konkurrera med.” Läs hela  
berättelsen om hur Valutec växte på www.valutec.se


