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Anders Oskarsson,
produktionschef på
Bäckebrons sågverk.

Värmländska Bäckebrons sågverk
storinvesterar för att öka produktionen. En viktig pusselbit är att
såglinjen från HewSaw förses
med ny, effektivare inmatning.

Bäckebrons sågverk
siktar på 180 000 kubik
B

äckebrons sågverk, som ligger mellan Karlstad och Sunne i Värmland, grundades
1903. Där produceras virke som passar till paneler för inomhus- och utomhusbruk och på senare tid även konstruktionsvirke.
Produktionen har ökat stadigt de senaste fem åren och antalet anställda har gått från
16 till 33.
– 2021 producerade vi 80 000 kubikmeter. Målet är att stegvis komma upp i 180 000
kubikmeter om några år, säger Anders Oskarsson, produktionschef.
För att nå detta krävs en rad investeringar.
2017 fick sågen ett nytt justerverk och 2019
ny flis- och spånhantering efter en brand.
Sedan 2019 ägs Bäckebro sågverk av Gävle
Intressenter, ett dotterbolag till investmentbolaget Profura, och de nya ägarna har valt att satsa
stort.
I december 2021 togs ny en panna i drift.Våren 2022 driftsätts en ny kanaltork som fördubblar torkkapaciteten.
En annan del i satsningen är att uppgradera inmatningen till den HewSaw R200 som
installerades 1993.
– Såglinjen fungerar väldigt väl och är enkel att sköta, konstaterar Anders Oskarsson.
Nu förses den med en Login mättransportör inklusive Prologic mätram och en
HewSaw stockinriktare 1R, vilket är en enkel rotorsinläggare.
– Det betyder att vi får en rak inmatning i stället för att ha två sidoförflyttningar av
timret. Därmed kan vi öka matningen från 75 till 130 meter i minuten och samtidigt öka
sågutbytet, säger Anders Oskarsson.
Utrustningen levereras sommaren 2023.
Vid sidan av detta planerar Bäckebron sågverk att sätta in ett nytt timmerintag och en
ny barkmaskin. Senare väntar också förändringar i råsorteringen.
– Börjar man på ett ställe följer andra delar ofta med, konstaterar Anders Oskarsson.

”Såglinjen fungerar
väldigt väl och är
enkel att sköta.”

HEWSAW LOGIN 1R:

Bäckebron har beställt ett HewSaw
LogIn 1R av senaste teknologi.
I LogIn systemet ingår Prologic+
3D mätram som mäter instocken
med 3 mätbalkar. Rundvridaren består
av en enrotor med slangupprullning
på ett separat upprullningshjul.
Utöver LogIn-systemet kommer
såglinjen att uppdateras med större
motorer, frekvensstyrning och helt
nytt PLC-system.
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”Vi kan öka matningen från
75 till 130 meter i minuten och
samtidigt öka sågutbytet.”
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Magnus Lundgren
(bilden) och kollegan
Tim Metsävainio från
HewSaw Sverige
kombinerade jobbresan till Kanada med
en skotersafari. På
2 400 meters höjd
fick de bland annat
lära känna närgångna
fåglar som gärna
satte sig på deras
utsträcka händer.

HewSaw Sverige i

KANADA
Montering av en ny såglinje i
25-gradig kyla. Men också en
skotersafari utöver det vanliga. I
början av året tillbringade HewSaws
medarbetare Magnus Lundgren och
Tim Metsävainio sex veckor i kanadensiska Fort St. James.

4

|

HEWSAW NEWS

S

amhället Fort St. James i kanadensiska delstaten British Columbia
grundades i början av 1800-talet
och blev med tiden ett viktigt centrum för
pälshandel.
I dag bor ett par tusen invånare i den
lilla staden. En av de större arbetsgivarna
är sågverksföretaget Hampton Lumber,
som nyligen investerat i en ny HewSaw SL
200 3.3.
Enligt planerna ska såglinjen tas i drift i
juni 2022.
I januari-februari tillbringade teknikerna Magnus Lundgren och Tim Metsävainio
från HewSaws kontor i Sundsvall, sex
veckor i Fort St. James för att hjälpa till
med monteringen.
Och trots att de är vana vid de norr-

ländska vintrarna blev det en kylig historia.
– När vi kom dit var inte alla byggnadens väggar på plats ännu så vi fick börja
med att skotta ut snö.Vissa dagar var det
25 grader kallt så det blev till att jobba
med sådana där värmepåsar i handskarna
och skorna, säger Magnus Lundgren.
Totalt arbetade elva personer med
monteringen. Förutom Tim och Magnus var
de fyra finländare och fem kanadensare.
För att klara tidsplanen arbetade
gänget oftast sex dagar i veckan.Var det
riktigt kallt började de först vid nio på
morgonen, annars drog arbetet i gång vid
sjutiden.
Och allt flöt på bra, trots kylan, berättar Magnus Lundgren, som bodde på ett
litet hotell tillsammans med Tim och de

finska kollegorna. Kanadensarna var däremot inkvarterade i ett hyrt hus i närheten.
– På grund av pandemin var det mesta i
stan stängt, så vi höll oss mest på hotellet
på kvällarna eller åkte bort till kanadensarnas hus, säger Tim Metsävainio.
Sista veckan i Kanada tog Tim och Magnus, som båda älskar natur- och friluftsliv,
ledigt och körde bil till Revelstoke Mountain Resort, 80 mil därifrån. Där hyrde de
varsin skoter i tre dagar och var ute på
långa turer.
– Det är oerhört vackert där, man
kommer ut i orörd natur men samtidigt
är det väldigt välordnat med pistade leder,
säger Magnus Lundgren.
På 2 400 meters höjd hade de en
hisnande utsikt och fick bland annat lära

känna närgångna fåglar som gärna satte sig
på deras utsträcka händer.
– Jag fascinerades också av att det växer träd så högt upp jämfört med i Sverige,
säger Tim Metsävainio.
Att vara borta hemifrån i sex veckor
är förstås tufft, kontakterna med familjen
sköttes mest med videosamtal.
– Det fick förvånansvärt bra. En superhäftig erfarenhet, sammanfattar Magnus
Lundgren som återvänder till Fort St. James i sommar när såglinjen ska tas i drift.
Uppdraget denna gång är att utbilda
sågens personal i HewSaws underhållsprogram.
– Men då blir jag bara borta en eller
två veckor. Det får räcka, säger Magnus
Lundgren.
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Tim Metsävainio och Magnus Lundgren vid den nymonterade HewSaw SL 200 3.3 i Fort St. James i Kanada.

MARLENE BERGSTRÖM
SETRA MALÅ:

”De lyssnar
verkligen på
våra önskemål”
En kompakt maskin med rätt precision. Så beskriver Marlene
Bergström, platschef för Setra Malå, den nya såglinjen från
HewSaw.
– En affär styrs alltid av både hårda och mjuka faktorer. Jag uppskattar den nordiska transparensen och öppenheten, säger hon.

T

räindustriföretaget Setra har
beslutat investera omkring 390
miljoner kronor i anläggningen i
Malå,Västerbotten.
Det innebär att produktionen kommer
att öka från dagens 160 000 m3 per år till,
i ett första skede, 350 000 m3 per år.
– Vi ligger mitt i ett råvarubälte och
ser en ökad efterfrågan på våra produkter.
Genom investeringen kan vi få ett effektivare flöde, öka kvaliteten och skapa större
kundnytta.Vi får också ett lägre klimatavtryck genom smartare processer, säger
platschef Marlene Bergström.
Investeringen innefattar ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat
justerverk och en ny torkanläggning.
– Investeringen gör att vi kan producera högkvalitativa produkter med mycket
stor noggrannhet vad gäller mått och
precision. Det känns otroligt inspirerande,
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säger Marlene Bergström, som började
arbeta för Setra 2011 och har varit platschef i Malå sedan 2018.
När det gäller såglinjen har Setra valt
en HewSaw SL250 3.3 som består av tre
sågmaskiner. Den har en reducerare som
omvandlar stocken till ett fyrkantigt block,
därefter en kantsåg som sågar bräder på
två sidor samt en delningssåg som sågar upp kvarvarande block till plank och
bräder.
– Vi får mycket maskin i ett kompakt

format, det passar utmärkt eftersom vi har
lite utrymmesbrist. Men framför allt får vi
den precision och den kapacitet vi eftersträvar, konstaterar Marlene Bergström.
Hon lyfter även fram de mer mjuka
parametrarna som är viktiga vid valet av
leverantör.
– Jag gillar den nordiska öppenheten
och transparensen. HewSaw visar stort

Fransk sågverksfamilj
väljer nordiskt
Franska sågverksföretaget Gaiffe bygger
ett nytt sågverk för 50 miljoner euro.
Hjärtat i verksamheten blir den mångsidiga
såglinjen HewSaw SL 250 3.3.

D
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intresse för våra önskemål och har ett
tydligt lösningsfokus. Sådant inger förtroende, säger Marlene Bergström.
Enligt plan ska såglinjen driftsättas under senare delen av 2024.
– Vi räknar med att kunna ha befintlig
verksamhet under nästan hela byggtiden.
Målet är att trimma in produktionen tidigt
2025, säger Marlene Bergström.
Antalet anställda väntas inte påverkas
av produktionsökningen. I dag arbetar 75
personer vid anläggningen, varav 13 i det
intilliggande hyvleriet.
– Däremot kan vi komma att fördela
om resurserna till något andra roller inom
produktionsflödet, säger Marlene Bergström.

et anrika franska familjeföretaget Gaiffe grundades av Claude Gaiffe
1965. Det drivs numera av hans son Yves och två sonsöner Jérôme
och Arnault.
Nu står det klart att företaget investerar omkring 50 miljoner euro i en
ny sågverksanläggning i Champ-le-Duc i nordöstra Frankrike.
Målsättningen är att mångdubbla produktionen och företaget planerar
nyanställningar.
Gaiffe har valt såglinjen HewSaw SL 250 3.3. Det är HewSaw-familjens
mest allsidiga och flexibla såglinje där konstruktion och automatisering ger en
effektiv sågning med högt utbyte.
Affären har förmedlats av Parisbaserade agenten Christian Lallia.Via sitt
bolag Finnso Bois är han återförsäljare för bland annat HewSaw i Frankrike.
– Familjen Gaiffe hade först tänkt köpa ett begagnat sågverk och besökte
Sverige sommaren 2020. Men efter att ha räknat och funderat har man alltså
valt att bygga ett helt nytt sågverk i stället, säger Christian Lallia.
HewSaw har funnits i Finnso Bois portfölj ända sedan agenturen startade
1989. I dag är de agenter för ytterligare en handfull företag med koppling till
skogsindustrin.  Alla är finska eller svenska.
– All utrustning de köper, från timmerintag till avbarkningsmaskin, kommer
från nordiska bolag som jag representerar, säger en nöjd Christian Lallia.
Familjen Gaiffes anläggning blir den fjortonde HewSaw-linjen i Frankrike.
Såglinjen levereras i slutet av 2022 med planerat uppstart i början av 2023.
– Vi har ytterligare flera ordnar på gång under 2022, säger Christian Lallia.

HEWSAW SL250 3.3 – SÅGLINJE MED TOPPKVALITETER

HewSaw SL250 3.3 är HewSaw-familjens mest allsidiga och flexibla såglinje. Linjens konstruktion och automatisering möjliggör en
effektiv sågning med högt utbyte. Den moderna mätnings- och optimeringslösningen kan även användas vid sågning med ställbara
klingor. Såglinjen lämpar sig för sågning av stockar med toppdiameter på 80–420 mm och rotdiameter på upp till 550 mm.
HEWSAW NEWS
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Nya ansikten
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ANTON GRÖDEN
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Den 28 mars började Anton Gröden som service-
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– Det är en fördel, men annars har jag inget emot att resa i jobbet.
Redan under våren åker jag till Quebec i Kanada.
När Anton inte jobbar spelar han hockey i Ånge IK:s A-lag, umgås
med sin flickvän och kör gärna snöskoter.
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– Jag gillar variation, konstaterar Peter.
Fritiden tillbringar han helst med familjen, och skoteråkning är ett
stort intresse.

SPEED

VISSTE DU ATT...
... stockarna transporteras
genom en HewSaw R200 A.1
med en hastighet av 350 m/min.

Träffa
oss på
Trä & Teknik
i höst

HewSaw Sverige finns självklart på plats på mässan
Trä & Teknik i Göteborg den 30 augusti – 2 september.
Välkommen förbi och låt oss berätta mer om våra
senaste installationer och teknologi.

HEWSAW NEWS
redaktion: claes backlund, magnus karlsson,
olof axelsson och per matsson
tryck:
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accidenstryckeriet, sundsvall

