
Rågsvedens kantsåg byggs om för optimerande 
kurvsågning och ett nytt kantningsaggregat.
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Rågsveden sågverk utanför Vansbro i Dalarna grundades 1934 och ägs
sedan 1959 av familjen Andersson.

– Både min farfar och morfar var i sågverksbranschen och min pappa Aron 
tog chansen att köpa sågen, berättar Per-Erik Andersson.

Genom åren har familjen Andersson i tre generationer utvecklat och
moderniserat det sågverk som i dag är stommen i Sveden Trä. 
Verksamheten omfattar numera hela förädlingskedjan–från skogsbruk
och sågverk till produktion av golv, lister och ytbehandlad panel.

Och det är ingen tvekan om att entreprenörskapet ligger i släkten.

– Sonen Richard är platschef för listfabriken och dottern Katharina är 
ansvarig för förädlingen och vår största kund, danska Bygma, säger Per-Erik
Andersson, som själv utsågs till Årets företagare i Sverige 2011 i tuff
konkurrens med entreprenörer över hela Sverige.

– Det var en fantastisk ceremoni i Stockholms stadshus, rena Nobelfesten.
Ett minne för livet, minns han.

I Rågsveden sågverk finns två såglinjer. 2005 installerades den HewSaw
klenlinje som nu kommer att få en ytterligare modernisering:

– En ny modern 3D-mätram ersätter den befintliga. Med denna leverans
ingår en helt ny optimering av hur stocken ska vridas in och sönderdelas.

– I såglinjen uppgraderas förmågan att styra kurvsågningen samtidigt som
en ny kantningsenhet i kantsågen installeras.

Prisat familjeföretag växlar upp
Expansiva Sveden Trä optimerar sin klentimmerlinje med ny teknik för kantning 

och processtyrning.

– Vi får ett högre sågutbyte och kan öka produktionen, säger vd Per-Erik Andersson.

Så här ser ser ut i ett modernt HewSaw-sågverk med lokala operatörspanelen på svängarm bredvid sågmaskinerna, vilket Sveden Träs sågverk Rågsveden kommer att få.

– Hela el- och styrsystemet ersätts med ett modernt. 

– Det känns jättebra att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Den nya 
tekniken ger oss ett högre sågutbyte samtidigt som vi höjer produktionen,
säger Per-Erik Andersson.

Årsproduktionstakten är nu 155 000 kubikmeter justerad vara, (40 
procent furu och 60 procent gran), varav 55 000 kubikmeter vidareför-
ädlas i egna anläggningar i Malung, Rågsveden, Vansbro och Mockfjärd. 
Utöver standardsortimentet specialsågas även kundanpassade 
dimensioner. �
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Intresset för HewSaws såglinjer är stort och i fabriken i finska Mäntyharju
sker hela tiden förändringar för att möta den ökade produktionen.

Under första halvåret 2021 togs två nya bearbetningscenter i bruk 
vilket krävde en större verkstad. Utbyggnaden ger extra arbetsutrymme
för mekaniker samt större förvaringsutrymme för maskindelar mellan 
de olika arbetsmomenten i verkstaden.

Under året har också en stor satsning på nya kontor och personalut-
rymmen för produktionen gjorts. Arbetet startade i början av 2021 
och avslutades i september.

De senaste två åren har antalet anställda i fabriken ökat från 220 till
drygt 250. Ett nytt omklädningsrum med förvaringsskåp har därför
byggts. 

Den stora efterfrågan på HewSaws produkter betyder fortsatta 

investeringar i fabriken i finska Mäntyharju. Nästa år ska en utbyggnad 

på 2 300 kvadratmeter vara klar. 

Samtidigt har medarbetare som arbetar med planering och inköp fått
helt nya kontorsutrymmen.

I september påbörjades renoveringen av en del i fabriken som ska 
inrymma två nya maskiner av modellen Gildemeister 3000/DMG. 
Den första installeras i november och den andra under våren 2022.

För att möta den ökade efterfrågan ska fabriken också byggas ut med 
2 300 kvadratmeter, som främst kommer att användas för montering.
Det betyder att ytan för montering fördubblas. 

Under 2002 kommer även ytterligare två bearbetningscenter att tas 
i bruk. �

Rekordstark efterfrågan
kräver större fabrik

Nya personalutrymmen och kontor har uppför ts. Nu byggs verkstaden ut. 
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I år sågas ungefär 130 000 kubikmeter virke på Hedlunds Timber i Furudal, 
huvudsakligen furu från närområdet i Dalarna.

I Hedlundskoncernen finns förutom sågverket även husfabriken Bra Hus, som 
tillverkar omkring 100 hus om året.

Sedan 2011 är Erik, fjärde generationen Hedlund, vd för Hedlunds Timber.

– Det var morfars far som startade företaget 1903. Min mamma, bror och syster 
arbetar alla i familjeföretaget, säger Erik Hedlund.

I sågverket finns två linjer : Dels en ramsåg för grövre timmer som installeras 
1981 och är en av få verksamma ramsågar som finns kvar i Sverige. Dessutom en
HewSaw SL200 2.2 med mötande klingor för klenare timmer som installerades
1992.

De senaste tio åren har företaget investerat stort i modern utrustning.

– Vi jobbar bort flaskhals efter flaskhals, säger Erik Hedlund.

Närmast på tur står är en ny inmatare, HewSaw LogIn 1R, till klensåglinjen och 
ett helt nytt styrsystem inklusive nytt ställverk och kraftigare motorer till såglinjen.

– Det gör att vi kan optimera utbytet och få ut maximalt ur varje stock. Målet är 
att effektivisera produktionen, säger Erik Hedlund.

Den nya utrustningen och styrsystemet möjliggör snabbare och mer precis 
inmatning och ger även en bättre arbetsmiljö.

Hedlunds Timber i Furudal utanför Rättvik moderniserar sin HewSaw-linje med

ny inmatning och ett uppdaterat styrsystem. 

– Målet är att effektivera produktionen samt utöka utbytet, säger vd Erik Hedlund.

�

Anrik såg uppdaterar
inmatning och styrning

Dagens stockinmatning som ersätts av ny rundvridare.

Nu har HewSaw börjat installera den nya modellen rundvridare 
på alla sina högpresterande såglinjer som levereras över världen. 
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Leder underhåll med 
inspiration från flyget

Elektrikern Magnus Lundgren har valt att jobba på HewSaw inte bara
en utan två gånger. Först mellan 2001 och 2006, och sedan från och
med 2012.

– Det var för tufft att resa mycket när våra barn var små. Men sedan
kände jag att jag ville tillbaka, förklarar han sitt val.

I dag leder han installationsarbetet för alla nya projekt i Sverige och 
ligger ute drygt 100 dagar om året, både i Sverige och utomlands.

– Jag var nyligen i Vitryssland och Belgien. Snart ska jag till Tyskland, 
säger Magnus Lundgren, som även är ansvarig för reservdelslagret 
i Sundsvall.

Han spelar också en viktig roll för HewSaws avancerade program för
förbyggande underhåll.  Ett program som inspirerats av flyget.

– Vi kom i kontakt med ett konsultföretag som var inriktat på flygplans-
underhåll och använder samma princip.

Systemet följer variabler som antal kubikmeter, löpmeter, stockar och
timmar i kundens såglinje, så att komponenter kan bytas precis innan
de tar slut.

– Målet är ett effektivt underhåll som har ekonomisk bärighet och att
slippa oplanerade stopp, säger Magnus Lundgren och tillägger :

– Genom att samla in data från olika sågverk kan vi hela tiden utveckla 
systemet. Just nu testar vi stödpulsmätning för att mäta glapp i lager så 
att de kan bytas i exakt rätt tid.

Magnus Lundgren gillar teknik och utmaningar, både på jobbet och 
fritiden. Vid villan på södra sidan av Sundsvall, där han bor med sin 
fru och två tonårspojkar, finns gott om leksaker.

– Jag tycker om allt som har med motorer att göra; åka vattenskoter, 
snöskoter, enduro och fyrhjuling, I början av 2022 ska vi göra en stor 
installation i Kanada, då hoppas jag få hinna göra en massa kul saker 
vid sidan av jobbet, säger Magnus Lundgren, som även gillar att jaga.

En form av distansövervakning kan utföras med hjälp av en fjärr-
anslutning där år servicetekniker

Han driver utvecklingen av HewSaws avancerade program för förebyggande 

underhåll, ansvarar för reservdelslagret i Sundsvall och hinner ändå resa 

100 dagar om året.

– Jag har en hand i varenda syltburk, säger Magnus Lundgren, service- och 

projektansvarig.

�

Magnus Lundgren (stående) trivs i skogen. Här tar han en paus med sina jaktkompisar.

Magnus under HewSaw kundseminarium i Sundsvall.

HewSaw MP



FöRdelaR med HewSaw mP

+ Bättre pålitlighet och driftsäkerhet 

+ Färre oplanerade stopp

+ Färre komponentskador

+ Färre onödiga komponentbyten 

+ Bättre kontroll över underhållet 

+ Full kontroll över rapporterade fel 

+ Tillgång till erfarenheter från andra sågverk 

+ Effektivare utnyttjande av egen personal

+ Minskat behov av egen planering

+ Bättre kontroll över reservdelar 

+ Förbättrade arbetsinstruktioner 
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Med förebild från flyget ger underhållssystemet HewSaw MP en 

säkrare drift med färre oplanerade stopp. Systemet utvecklas ständigt 

och blir allt mer användarvänligt. 

Proaktivt underhållssystem
under ständig utveckling

Vad är det för skillnad mellan ett flygplan och en såglinje? Båda består av ett stort
antal komponenter och system som kräver ett strukturerat underhåll.

Inom flyget får oplanerade stopp helt enkelt inte förekomma. Här är underhålls-
arbetet en fråga om liv eller död. Inom flyget finns därför sedan många år ett 
system för högsta säkerhet och tillgänglighet. 

Med HewSaw MP tas samma tänk till sågverksindustrin. Proaktivt underhåll och 
centraliserad underhållsplanering är nycklar till en bättre drift. 

Genom att arbeta förebyggande och byta ut delar innan de går sönder undviks
oplanerade stopp i såglinjen.

Alla avvikelser används för att hela tiden förbättra systemet. Inte bara från ett 
enskilt sågverk, utan från andra sågverk världen över som använder samma eller 
liknande maskin. På så sätt används erfarenheter från jordens alla hörn för att 
ytterligare vässa underhållsarbetet.

HewSaw MP installeras i alla HewSaws nya såglinjer, för närvarande används det 
av fyra svenska sågverk. Det installeras även hos kunder i Finland,Tyskland, Kanada
och Belarus.

Systemet utvecklas ständigt. Ett viktigt mål är att göra det mer användarvänligt. 
Under 2022 lanseras MP 2.0 med ett enklare gränssnitt för kundens servicepersonal.

Det blir bland annat enklare att utföra instruktion och kvittera utförda arbeten 
och observationer.

Komponenter knyts ihop för att möjliggöra enklare och snabbare ordnar för 
mekanikerna. I stället för en lång rad separata ordnar får de endast en att 
stämma av. 

Kolla gärna in vår film om HewSaw MP på Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=HSRYpV13W8k&t=324s

Flygindustrin har under många år utvecklat ett system för att säkerställa högsta säkerhet och tillgänglighet. Samma tänk finns bakom HewSaw MP.

HewSaw MP

�



Besök av Edane i HewSaw’s verkstad i Mäntyharju. Markku Rautio, CEO, 
berättar om processen i verkstaden.
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e
Moelven installerar två nya såglinjer från HewSaw. En R200 1.1 V4 i sågverket 

Valåsen i Karlskoga och en SL250 3.3 på Edanesågen i Arvika.

– Vi har följt HewSaw under många år och imponeras av deras anläggningar, 

säger Jörgen Olofsson, vd för Moelven Edanesågen.

Moelven dubbelinvesterar 
förökad kapacitet

Besök av Moelven Valåsen i HewSaw’s verkstad i Mäntyharju. Sami Helminen, försäljningschef, förevisar.

�

Våren 2024 ersätter en R200 1.1 V4 från HewSaw den befintliga 
klentimmerlinjen, vilket innebär att klentimmerproduktionens kapacitet
fördubblas.

– Vår efterfrågan är god och vi bedömer att det finns möjlighet för oss att
växa i volym, säger Thomas Haglund, vd för Moelven Valåsen.

Han sammanfattar valet av leverantör så här :
– HewSaws såglinje har hög matningshastighet, bra rundvridning och 
möjlighet att såga osorterat. Dessutom ger den bra arbetsställning vid 
kling- och knivbyten, säger Thomas Haglund.

Norska Moelven är ett av Skandinaviens största trävaruföretag med en
årlig produktion av omkring 2 miljoner kubikmeter. 

På Moelven Edanesågen i Arvika produceras årligen 160 000 kubik-
meter sågade trävaror av gran och furu, samt MDF-lister.  Produktionen
sker med cirkelsåg/reducerlinje.

Nu investerar sågen för framtiden med en ny SL250 3.3 från HewSaw
med leverans våren 2024.

Genom att förnya maskinparken sänks produktionskostnaderna samtidigt
som sågutbytet höjs, enligt Jörgen Olofsson, vd för Moelven Edanesågen.

– Vi har bra avsättning för våra produkter och vi upplever att materialet trä, 
i den miljödebatt som pågår, är ett framtidsmaterial. Kapaciteten kommer
att öka betydligt, säger han.

Enligt Jörgen Olofsson har han följt HewSaw under många år och 
imponerats av de anläggningar som byggts.

– Det gäller drifttillgänglighet, måttnoggrannhet på det sågade virket, flex-
ibla såglinjer, företagets kunniga personal och vilja att hela tiden utvecklas.
Deras nya underhållssystem är ett exempel på det sistnämnda, säger han.

Moelven har valt HewSaw även för sin investering i Valåsens sågverk i
Karlskoga.

Det är koncernens största sågverk med en årlig produktion av 375 000
kubikmeter sågade trävaror. Sågverket producerar furu och gran av
både grovt och klent timmer.

Moelvens sågverk i Edane, SL250 3.3, och 
sågverket i Valåsen, R200 1.1, samt Setras sågverk 
i Skinnskatteberg R200 1.1. Alla tre har samma 
LogIn-system med en ny typ av rundvridare.

�
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Träindustriföretaget Setra, som är huvudägt av Sveaskog och Mellanskog, har sju 
sågverk i Sverige.

Skinnskattebergs sågverk i Västmanland startade 1911 och producerar omkring 
230 000 kubikmeter sågade trävaror per år. Produkterna levereras i huvudsak till
Japan, MENA och Sverige.

Nu står det klart att Setra investerar i en ny såglinje för klentimmer i Skinnskatteberg.
Det är en HewSaw R200.1.1 V1 som ska levereras i oktober 2023.

Investeringen ger stora effektivitetsförbättringar samt ökat resursutnyttjande. Enligt
Setras vd Katarina Levin möjliggör den en samlad, högeffektiv produktion i säker 
arbetsmiljö på det klena timmersortimentet i Setras södra råvaruområde,

– Den ger även goda effekter avseende produktivitet på andra näraliggande sågverk
inom Setra och möjliggör totalt en produktionsökning med 150 000 kubikmeter sågad
vara sett över några års tid, säger Katarina Levin.

Satsningen innebär goda förutsättningar att skapa effektiva flöden i verksamheten,
enligt Mikael Romlin, platschef vid Skinnskatteberg.

– Personalens engagemang i arbetssätt för förbättringar kommer att ge mycket bra 
utväxling med en ny såglinje, säger Mikael Romlin.

2020 levererade HewSaw en SL250 delningssåg till Setras sågverk i Nyby 
i Uppland. �

Setra investerar i en ny såglinje för klentimmer från HewSaw. Det är en 

R200.1.1 V1 som ska levereras i oktober 2023.

– Investeringen möjliggör en samlad, högeffektiv produktion i säker arbetsmiljö, 

säger Setras vd Katarina Levin.

Setra satsar på kvalitet och 
säkerhet i Skinnskatteberg

Setra Groups sågverk i Nyby var det första med det nya 
styrsystemet. Marko Kujala kontrollerar inställningar på den 
utlokaliserade panelen.



Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som 
engelska. Du har körkort och möjlighet att resa både i Sverige och
utomlands.

DU SoM PERSon

För att passa in i rollen krävs det att du är strukturerad, noggrann 
och lösningsorienterad. Dessutom är du prestigelös och van vid att
samarbeta med andra kollegor och arbetar lika gärna i team som på
egen hand. Du tycker att det är roligt att påverka och förändra och 
ser gärna möjligheter att förenkla och förbättra processer och rutiner.
Du är analytisk, och kan planera och organisera ditt arbete och löser
problem snabbt och kreativt och med kvalitet. 

Du blir en del av el- och automationsteamet vid vårt finska moder-
bolag Veisto. Din placering är i Sundsvall eller annan valfri ort i Sverige.

Vi stödjer våra medarbetares personliga och professionella utveckling
och erbjuder utbildning i vår moderna fabrik i Finland.

Skicka din ansökan senast 30 november till:

Vd Claes Backlund, claes.backlund@hewsaw.se 
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ARBETSUPPGIFTER

Som automationstekniker arbetar du självständigt samt i vårt 

internationella el- och automationsteam med varierade arbets-

uppgifter.

Du förbereder projekt och ansvarar för igångkörning av nya såglinjer
och uppgraderingar och justeringar av befintliga sågmaskiner. 

Du arbetar på distans och blir en nyckelspelare i vårt arbete med 
robotisering och utveckling av digitala tvillingar. 

Vid behov är du ute på plats hos våra kunder i Sverige och övriga 
världen.

Du designar styrsystem HMI, WinCC samt mindre MCC till 
maskinuppgraderingar. Dessutom PLC-programmering Siemens S7 
med TIA portal.

Du sköter också kontakten med våra underleverantörer inom el 
och automation. 

DIn BAkGRUnD

Vi söker dig med teknisk utbildning med inriktning styr- och regler-
system eller automation och några års erfarenhet i yrket. Tidigare 
erfarenhet från sågverksindustri är meriterade. 

HewSaw Sverige AB sökeren

med placering på valfri ort i Sverige

HewSaw är en världsledande tillverkare av sågmaskiner och vår teknik 

hjälper kunder i alla världsdelar att producera träprodukter hållbart 

och effektivt. På dotterbolagets kontor i Sundsvall arbetar sex personer 

med försäljning, service, eftermarknad och montage. Bolaget är en del 

i finska Veisto-koncernen med omkring 280 anställda.

ANNONS


