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Tack vare alla tidigare kundbesök runt om i 
landet hade Göran god koll på många kunder 
och anläggningar. 

– Det gjorde att jag hade bra koll på vad 
kunderna behövde och hur snabbt de behövde 
det. Trots att vi befann oss i Skellefteå hade 
vi aldrig något problem att leverera snabbt 
till kunder ute i landet. Det gick alltid väldigt 
smidigt.

Åren på Valutec rullade på och Göran triv-
des så bra att han blev kvar ända till pensionen. 
Men trots bra stämning, trevliga arbetskamrater 
och goda kundkontakter tycker han att det är skönt att ha gått i pension. 

– Jag njuter av tillvaron. Det är en väldigt skön känsla att helt kunna 
bestämma över sina dagar. 

Riv, producera, 
bygg – samtidigt!
När Moelven Valåsen utanför Karlskoga investerade i nya kanal-
torkar var kravet på Valutec ovanligt. I stället för att gjuta nya 
betongplattor att bygga på, skulle de nya torkarna byggas upp 
på samma plats där de gamla kanaltorkarna stått. 

– Vi valde placeringen av logistiska skäl och vårt krav var att produk-
tionen inte fick störas. Men det har fungerat riktigt bra i alla delar, inte 
minst i säkerhetsfrågor som varit centrala för oss genom hela bygget, 
säger Lennart Karlström, som både är torkansvarig och huvudskydds-
ombud hos Moelven Valåsen.

Samtliga kanaltorkar har nu driftsatts
– För att klara det behövde vi flytta över produktion till våra kammar-
torkar och även bygga lager under semestermånaderna, men genom 
att projektet löpt på enligt plan nådde vi våra produktionsmål för året.

Hos leverantören Valutec stod det snabbt klart att det handlade om 
ett projekt utöver det vanliga. 

– Alla som besökt en byggarbetsplats vet att det är många personer 
inblandade och mycket material som hanteras, säger projekt ledaren 
Fredrik Åhman. Då man forslar bort gamla delar och samtidigt bygger 
nytt på en begränsad yta, så blir det särskilt viktigt att ha full koll. 

Även om de nya torkarna skulle byggas upp på samma plats som 
de tidigare fanns en avgörande skillnad – antalet. Sex äldre kanal-
torkar har nu ersatts av tre nya och toppmoderna anläggningar.

– De kanaltorkar vi säljer nu har en helt annan kraft än de som 

Ny konferens 
ska ge kvalitetslyft

fanns för trettio år sedan, säger Jon Lindberg, försäljningschef på 
Valutec.

Största sågverket 
Sågverket Valåsen är norskägda Moelvenkoncernens största sågverk 
och producerar årligen närmare 300 000 m3 trävaror i gran och furu, 
både för export och för den skandinaviska hemmamarknaden. Inves-
teringens främsta syfte är att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna 
och säkerställa en hög tillgänglighet hos kanaltorkarna.

– Det var bättre totalekonomi i att investera i nya torkar än att 
 genomföra fler renoveringar på de torkar som vi hade på plats. Vi 
kommer nu att ägna oss mindre åt underhåll och mer åt att hitta  
effektiva och kvalitetssäkra torkprocesser, säger Lennart Karlström.

Redan från början har tillgängligheten varit i det närmaste perfekt.
– Den var över 98 procent redan de första sju dygnen och där har vi 

legat sen dess, säger Fredrik Åhman.

Engagerad kund 
Som så ofta beror det lyckade resultatet av arbetet på ett bra samspel 
mellan kund och leverantör. Fredrik hyllar Moelven Valåsens medar-
betare, som varit engagerade genom hela driftsättningen och snabbt 
tagit till sig nya arbetssätt.

– De har verkligen ställt upp på ett fantastiskt sätt. Att nå en bra 
tillgänglighet i en kanaltork handlar ju mycket om handhavande och 
kräver på sätt och vis mer än en kammartork, där virket står stilla 
under torktiden.  

En av dem som kommer att delta är Hans 
Liljeström, platschef på Setras anläggning i 
Skinnskatteberg.

– Kostnaden för råvara är väldigt stor och 
för att nå framgång i vår bransch måste 
vi behålla kvaliteten på virket genom hela 
produktionen, säger Hans. Med nuvarande 
marginaler finns definitivt inget utrymme för 
en undermålig process. 
   Setra Skinnskatteberg, som har ett 70-tal 
anställda och en årsproduktion på cirka  
225 000 m3, har utvecklat sitt sätt att jobba 
med virkestorkning genom åren och i dag 
är det få reklamationer som har sin orsak i 
torkningen. 

– Men det är ingen anledning att slå sig till 
ro. Självklart måste vi hela tiden se framåt 
och inriktningen på den här konferensen 
känns mycket intressant. Om vi kan vässa 
vårt sätt att arbeta med virkestorkning ytter-

ligare så bidrar det till att skapa lite större 
marginaler i slutändan, säger Hans.

Vill höja kvaliteten 
Valutec har själva tagit fram siffror som 
visar hur mycket bristande kvalitet i virkes-
torkningen kostar (du hittar några exempel 
på förra uppslaget) – helt enkelt för att visa 
att det finns stora pengar som finns att tjäna 
på utvecklade arbetssätt och ny kunskap. 
Good for Wood Summit är ett sätt att lyfta 
diskussionen om hur virket torkas hos en  

– Det är i linje med vår vilja att bidra till en 
kvalitetshöjning i industrin i stort, säger Eric 
Johansson, marknadschef hos Valutec. Det 
finns många som nått långt, men vår uppfatt-
ning är att det finns mycket kvar att utveckla.

Good for Wood Summit kommer att  
genomföras 21–22 maj, på Elite Hotel  
Marina Tower i Stockholm.

I maj arrangerar Valutec konferensen Good for Wood Summit, som riktar sig till  
personer med en ledande befattning inom sågverksindustrin. Fokus kommer att ligga 
på hur virkestorkningen påverkar såväl kvalitet på slutprodukten och produktionsnära 
frågor som kapacitetsoptimering och energiförbrukning. 

Våra utbildningar
och konferenser
Styrsystemsutbildning steg 2,  
1–2 april (även i november) 
Fördjupning i Valmatics, där förutsätt-
ningar för bra torkning, eloptimering och 
systemuppbyggnad belyses.

Felsökning, 13–14 maj (även i december)
Grundläggande felsökning för driftsäkrare 
torkning. Deltagarna får lära sig metoder 
och hantering av nödvändiga data.
 
Grundkurs i virkestorkning, oktober
Riktar sig till blivande torkoperatörer, 
truckförare samt ni som är intresserade av 
att lära er mer om virkestorkning.
 
Good for Wood Summit, 21–22 maj
Virkestorkningens påverkar på slut- 
produktens kvalitet.

ValuTA-dagarna, juni och november
Vi delar med oss av framtidens effektiva 
teknik när det gäller torkning och högtem-
peraturbehandling av virke. 

Vill du anmäla dig eller veta mer?  
Ring Valutec på 0910-879 50 eller  
e-posta utbildning@valutec.se
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Produktnyheter
Våtgivarbalja. De nya våtgivarbaljorna 
bidrar till en förbättrad arbetsmiljö på torken 
genom att spjällbladen in till klimatet auto-
matiskt stängs då luckan till våtgivarbadet 
öppnas. Det gör att operatören inte längre 
utsätts för varmluften från torken då luckan 
öppnas. Dessutom regleras nu vattennivån 
i badet, för att förhindra att baljan överfylls 
och överflödigt vatten droppar in i torken.

Fläktvägg. En ny stabilare konstruktion 
ger mindre vibrationskänslighet och 
ökad driftsäkerhet. Den nya typen av 
konstruktion kommer att ytterligare korta 
montagetiderna.  

Nya spjäll. Nya tätare spjäll, med utbytbara 
axelpackningar. 

Manlucka. Alla nya torkar utrustas nu 
med en ny typ av lucka som även är 
öppningsbar inifrån torken. Förändringen 
ökar säkerheten för torkoperatören och är 
ett krav från arbetsmiljöverket.

Från popstjärna till servicetekniker
Han har varit med om mycket, Göran Kågström. Ett intensivt yrkesliv med 
många resor och ännu fler kundkontakter. Men allt har sin tid och sedan 
ett halvår tillbaka njuter han av pensionärslivet. Ett liv som dock inte 
innebär särskilt mycket stillasittande.

 
Man brukar tala om människor med många strängar på sin lyra. Att 
Göran Kågström, 64 år, är en av dem råder det inte någon tvekan om. 
Som ung var han med i Skellefteåbandet The Pets som kvalificerade 
sig till en musiktävling i Stockholm där de kom trea. Men tillvaron som 
lokal popstar på deltid övergick efter några år till ett mer eller mindre 
ordinärt yrkesliv som snickare. 

När axlarna inte orkade med snickarjobbet längre började han på 
Drytec som driftsättare på anläggningar runt om i landet. 1989 bör-
jade Göran på ABB Virkestorkar som sedan blev en del av Valutec. 

Till vänster: Setra, Skinnskatteberg 
Till höger: Hans Liljeström, platschef

Göran Kågström

Lennart Karlström, Moelven  
och Fredrik Åhman, Valutec


