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Den brittiska marknaden för 
trä växer, och SCA Timber med 
sina svenska sågverk är en av 
de stora aktörerna. Ett nytt 
hyvleri nära Hull i nordöstra 
England ger nya möjligheter 
för SCA Timber att öka sin 
försäljning i Storbritannien.

 S
CA Timber supply UK har se-

dan 2013 två stora kontrakt 

med Travis Perkins plc, en av 

de största leverantörerna till 

byggindustrin och bygghandeln i Stor-

britannien. Det ena kontraktet fanns 

redan och gäller produktion av interi-

ört trä för leverans till Travis Perkins 

timber and builders merchants, det 

nya är ett fullservicekontrakt för den 

av Travis Perkins ägda byggvaruhus-

kedjan Wickes. 

En del i överenskommelsen var att 

SCA skulle överta hyvleriverksamhe-

ten från Travis Perkins. För att lösa 

den uppgiften beslutade SCA att byg-

ga upp ett nytt hyvleri i Melton nära 

Hull i nordöstra England, nära den sto-

ra hamnen där SCA sedan 2005 har en 

egen stor terminal för både trävaror 

och pappersmassa. Företaget hittade 

en bra plats med stora tomma industri-

lokaler och satte igång.

– Det var både en utmaning och en 

fantastisk möjlighet, säger projektle-

daren Peter Radford. Lokalerna hade 

varit tomma ett tag och var i rätt då-

ligt skick, men vi hade stora ytor och 

kunde skapa den nya anläggningen 

från grunden. Det är inte ofta man får 

den chansen, ofta vid investeringar 

och ombyggnader får man ju ta hänsyn 

till allt som redan är på plats. Här kun-

de vi skräddarsy allt efter våra behov.

HUVUDLEVERANTÖREN Almab, som 

levererat allt utom själva hyveln, var 

inställda på att anpassa installationen 

efter det flöde som SCA ville ha, och 

som drog nytta av de möjligheter de 

stora lokalerna gav. Genom att man 

installerat två linjer som skickar bun-

tar till paketeringen kan man som pro-

jektledaren Stefan Ericson från Almab 

uttrycker det ”köra anläggningen dub-

belt så fort”, i produktion räknat. Max-

hastigheten på själva hyveln är 200 

meter per minut.

Installationen av den nya linjen in-

leddes i november, och själva hyvel-

maskinen installerades under andra 

halvan av februari. Vid invigningen 

den 18 mars provkörde man fortfaran-

de anläggningen, något som ska pågå 

ytterligare några veckor. Från och med 

april ska personalen överta linjen, och 

Almab åker hem. Dock inte för gott, 

man återkommer med jämna mellan-

rum fram till i sommar.

– Men det är viktigt att vi lämnar 

över ansvaret, så att personalen på 

plats får lära sig hantera anläggning-

ar på egen hand, säger Stefan Ericson, 

som menar att projektet gått väldigt 

bra.

Från april till juni ska produktions-

takten ökas upp till full kapacitet. Till-

sammans med en mindre hyvellinje 

och en klyvsåg som under hösten 2013 

flyttades till Melton från andra anlägg-

ningar kommer SCA att ha en kapacitet 

på 50 000 kubikmeter per år i Melton 

på tvåskift, med sortimentet interiör-

trä och lister.

ANDRA DELAR AV PROJEKTET var att 

anpassa anläggningen till behoven 

hos ett modernt hyvleri och till de krav 

som både SCA och Travis Perkins ställ-

de på arbetsmiljö och säkerhet.

– Det första vi måste lösa var elför-

sörjningen, konstaterar Peter Radford. 

Den tidigare verksamheten hade inte 

samma elbehov, och vi fick lösa detta 

provisoriskt medan vi byggde ett nytt 

ställverk.

Ett relativt stort projekt var också 

att få ett tillräckligt bra ljus i de stora 

lokalerna. Lösningen blev att byta ut 

den gamla belysningen mot moderna 

LED-lampor, ett projekt på ett par mil-

joner kronor.

– Det spar vi in på ett par år på läg-

re strömförsörjning, konstaterar Pe-

ter Radford.

ANDERS EK, VD VID SCA Timber supp-

ly, konstaterar att den nya belysningen 

är viktig inte minst av arbetsmiljöskäl.

– Det handlar ju till stor del om 

säkerhet. Vår verksamhet kräver bra 

belysning för att arbetet ska kunna be-

drivas med bra 

säkerhet för per-

sonalen. Sam-

tidigt ger den 

lägre energiför-

brukningen ett 

lägre avtryck 

för koldioxid 

och andra mil-

jöfaktorer. Det 

var inget litet 

projekt att in-

vestera i den 

nya belysning-

en, men vi tyck-

er att det totalt 

sett är en mycket 

bra investering.

En intres-

sant notering 

kan vara att 

NTTs försök att 

ta bilder i den nya lokalen var ett pro-

blem ända tills vi upptäckte att kame-

rans ljusmätare bedömde belysningen 

i lokalen som ”solljus”. ”Det låter ju som 

ett gott betyg”, konstaterar Anders Ek.

GENOM ATT EN MINDRE hyvel och 

klyvsåg flyttades hit under hösten har 

anläggningen i Melton kunnat star-

ta produktion och leveranser redan i 

november. I dessa linjer kommer man 

att producera mindre produkter för 

bygghandeln.

Den nya och större linjen kommer 

alltså att producera hyvlade bräder 

med en maxfart på 200 meter per mi-

nut. Hyveln har en ny typ av inmat-

ning med direkt elmotordrivning av 

inmatningshjulet.

– Utmaningen blir nog att få flödet 

till paketeringen att fungera optimalt, 

säger Stefan Ericson. Det blir en av de 

saker som operatörerna får testa och 

optimera under våren.

EFTERSOM DEN brittiska marknaden 

ser ut att växa, samtidigt som SCA har 

stärkt sin position, så har man i den nya 

anläggningen även byggt in en möjlig-

het att utöka produktionen.

– Vi har sett till att det skapats ut-

rymme för att bygga en linje till, säger 

Anders Ek. Det finns inga beslut i dag 

om att den ska byggas, men vi har gett 

oss själva möjlighet att göra det relativt 

snabbt om vi ser att det finns behov av 

den. Jag bedömer att det framför allt 

är en tidsfråga.

I SAMBAND MED invigningen den 18 

mars var även Ulf Larsson, vd vid SCA 

Forest products optimistisk om fram-

tiden i England för SCAs del.

– Här i Melton kan vi skapa ett ef-

fektivt flöde med vår importhamn i 

Hull och produktionen av trävaror i 

det nya hyvleriet, och här kan vi rekry-

tera kompetent arbetskraft som kan 

hjälpa oss utveckla vår verksamhet i 

Storbritannien, menade Ulf Larsson.

NILS LINDSTRAND

Hyvleri i Hull
– ett lyft för svenska sågverk

På bara några månader har SCA byggt upp sitt 

hyvleri nära Hull. Huvudleverantören Almab 

arbetar fortfarande med justeringar, ledda av 

Stefan Ericson.

Peter Radford, pro-

jektledare för SCA i 

Melton.

Paul Westgarth, 

platschef vid SCA i 

Melton.


