”Genom generationer har vi inom AB Karl Hedin
förvaltat och förädlat den svenska skogen till
högkvalitativa produkter. Tack vare kunniga medarbetare
och tradtionen kan vi verkligen säga att vi har kontroll
på kvaliteten från planta till planka!”
Peter Wigert
VD, AB Karl Hedin Industri
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AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i
Mellansverige och Estland. Företaget grundades under 1900-talets början och har
idag ca 825 anställda och en omsättning på drygt 2,8 miljarder kronor.
Produktionen är totalt cirka 670 000 m³sv, varav 200 000 m³ utgörs av hyvlade
och bearbetade trävaror och cirka 55 000 m³ emballageprodukter.
AB Karl Hedins råvaruorganisation förser företagets sågverk i Sverige med virke.
AB Karl Hedin har engagerat sig i sågverksproduktion i Baltikum sedan mitten
på 90-talet.
AB Karl Hedin har en bygg- och industrihandelskedja med försäljningsställen
belägna på flertalet orter i Mellansverige.
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sågverk

råvara

AB Karl Hedin är en av Sveriges största privatägda sågverkskoncerner
med tre sågverk i Bergslagen och ett i Estland.

Råvaran till sågverken i Krylbo, Karbenning och Säter hämtas
främst från Bergslagsområdet i Mellansverige.
AB Karl Hedin
Råvaruorganisation

Våra sågverk
PEFC/05-32-90

kan förvänta sig, såsom slutavverkning, gallring, skogsvård,
skogsbruksplaner och skogsbränslen. Vi är certifierade enligt
PEFC samt har FSC CoC certifikat.

Sedan oktober 2010 har AB Karl Hedin en egen erfaren skogsråvaruorganisation i Mellansverige.
Med den nya organisationen kommer AB Karl Hedin att
starkare profilera sitt eget varumärke i det område man anskaffar råvara. Den nya organisationen innebär också ett tätare
och mer direkt samarbete mellan råvaruförsörjningen och de
egna sågverken. Vårt mål är att skogsägare och leverantörer i
regionen ska få en högre kvalitet genom direktkontakt med oss
utan några mellanhänder. Detta leder till en närmare relation
och högre service mellan skogsägare och råvaruinköpare.
Förutom råvaruinköpen kommer AB Karl Hedins råvaruorganisation att tillhandahålla alla de tjänster som en skogsägare
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Egen skog och skogsbruk

Säters Ångsåg

Ett kvalitetssågverk som specialiserat sig på att såga Stamblock
och grovt furutimmer. Specialiserade på kvisfritt virke för
finsnickerier.

Karbenning såg

En normaltimmersåg som bara sågar gran. Produktionen är inriktad mot den svenska marknaden och Karbennings två längder
är optimerade för att passa mot den svenska byggsektorn.

De 22 000 hektar produktiv skogsmark som ägs av AB Karl
Hedin och Karl Hedin ger en viktig buffert i råvaruförsörjningen. Den svenska skogen har utvecklats i sekler och återbeskogning efter avverkning har varit obligatorisk sedan 1903 då
Sverige fick sin första skogslagstiftning.

Krylbo såg

Skogspolitiken och lagstiftningen har utvecklats under
1900-talet framförallt på naturvårdsområdet, där miljömålet
jämställs med produktionsmålet i den nu gällande lagstiftningen från 1993.

Estlands näst största sågverk vars huvudproduktion är furu
men man sågar även gran. Marknadsinriktningen är jämt fördelad mellan Baltikum och övriga världen där Nordafrika och
Japan är de största exportmarknaderna.

En modern klentimmersåg som sågar både tall och gran i en
och samma längd, så kallad ”Krylbokubb”. Krylbo är inriktad
mot exportmarknaden där Japan är den största marknaden.

Toftan

Snabbfakta sågverk
Produktion m3

Längder

Trädslag

Karbenning

230 000

4,3 och 5,5

Gran

Krylbo

205 000

3,1

Gran/Furu

Säter

50 000

3,1-5,5

Furu/Stamblock

185 000

3,1-5,5

Furu/Gran

Toftan, Estland

Torkar
Moderna vandrings- och kammartorkar används för nedtorkning av centrumvaror. Torkkapaciteten täcker 100% av
produktionen varav ungefär hälften specialtorkas för råvara till
limträtillverkning. Egenproducerad bark används som både
bränsle för uppvärmning av torkarna och jordförbättringsmedel.

Distribution
Distributionen sker via lastbil, järnväg eller container direkt
till kund eller till hamn för vidare båttransport.
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sPecialtoRkning
Vid sågverken specialtorkas en stor del av produktionen för leverans
direkt till framförallt möbel- och limträfabriker i Norden, Japan och
Tyskland.

hyvleRieR
Krylbo

Klyvning-, kap- och hyvelproduktion som sker i Krylbo är integrerat
med emballage- och komponenttillverkningen.

Karbenning

Här har AB Karl Hedin sin nyaste hyvelanläggning – och dessutom en
av Sveriges snabbaste hyvlar. Hyveln är en del av den kompletta förädlingslinjen i Karbenning. Här tillverkas bland annat AB Karl Hedins
egna Bergslagspanel.

komPonenttillveRkning

föRädling
AB Karl Hedin fortsätter att utvecklas till ett förädlingsföretag
och idag vidareförädlas tre fjärdedelar av den sågade volymen.
egna PRodukteR
AB Karl Hedin satsar stort på att ta fram och utveckla egna produkter som
ska underlätta för byggaren.

Bergslagspanel

Fagersta
I Fagersta produceras kapade reglar och ytterpanel till hustillverkare.
Här utförs också grundmålning av ytterpanel. Försäljningen sker i
huvudsak till den svenska marknaden.

Krylbo
I Krylbo tillverkas byggkomponenter och möbelämnen med stor
export till Japan.

takstolaR
Takstolsfabriken i Rättvik producerar takstolar efter kundernas mått
och önskemål. De tillverkar alla typer av takstolar: fackverk, ramverk,
sax, pulpet samt specialstolar.

AB Karl Hedins egna ytterpanel som är grundmålad och mellanstruken i
egna målerianläggningar. Panelen finns i flera olika profiler och kulörer.

Hedinregeln

Vår Hedinregel har tagits fram som ett högkvalitativt alternativ för den som
vill ha en regel med extra hög kvalitet och som är sorterad i färdiga längder.

Hedintrall

Hedintrallen är torkad vid våra förädlingsanläggningar och impregnerad
för att få ett bra rötskydd. Sitt karaktäristiska utseende har den fått genom
brunpigmentering.
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emballage
AB Karl Hedin är en av Sveriges största producenter av skräddarsydda specialemballage i trä. Produktionen av emballage sker på företagets sex anläggningar i
Krylbo, Jularbo, Årsunda, Rättvik, Skultuna och Herrljunga. Råvaran kommer
från de egna sågverken.
Krylbo

Rättvik & Jularbo

Krylbo emballage är Sveriges största anläggning för tillverkning
av skräddarsydda trälådor. Anläggningen är inriktad på kraftiga
träemballage och virket kommer i huvudsak från egna sågverk
och hyvlerier. Kunderna har möjlighet att beställa emballage
utfrån egna ritningar eller ta hjälp av oss för att göra konstruktionslösningen.

Anläggningarna i Rättvik och Jularbo tillverkar specialpall till
bland annat skogsindustrin. Ett exempel är den s.k. Jularbopallen som tagits fram i samarbete med StoraEnsos kartongfabrik
i Fors. Jularbopallen är en av flera produkter som AB Karl
Hedin Emballage har patent på. Pallens konstruktion ger ett
extra bra transportskydd samtidigt som kartongbrukets kunder
får en bättre hantering i sina respektive produktioner.

Årsunda
Produktionsenheten i Årsunda tillverkar emballage av trä, well,
kombinationsemballage och plywood till framförallt kunder
inom telekom-, läkemedels- och verkstadsindustrin. Produkterna är små upplagor av måttanpassade specialförpackningar i
wellpapp och stötdämpande inredningar för skydd och säkring
av den förpackade produkten. Produktionen i Årsunda kan
även erbjuda en speciallösning i well/trä där mycket kraftig
well används.
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Herrljunga

Miljö

Herrljunga har satsat på volymproduktion av träpallar såsom
lätta helpallar och halvpallar. Helpallarna kan också tillverkas
rationellt i närliggande storlekar, t.ex. för containeranpassning. Anpassning av antal däcksbrädor görs enkelt med 3-9
däcksbrädor. Lätta halvpallar tillverkar vi med 4 eller 6 klossar,
och med 4-7 däcksbrädor, eller med tätspikat däck. Även om
vi tillverkar mest lättpallar, kan vi naturligtvis även tillverka
lastpallar i kraftigare dimensioner. Vi har också omfattande
tillverkning av specialpallar. De produceras i alla storlekar och i
många olika utföranden, även kundanpassade lådor och häckar.

AB Karl Hedin Emballage har som medlem i Svenska förpackningsföreningen ett starkt miljöengagemang och ett uttalat
och tydligt producentansvar för sina emballageprodukter. Det
innebär bland annat att företaget tar emot sina uttjänta förpackningar utan avgift och mot avgift kan anordna hjälp med
insamling och bortforsling.

Certifiering
AB Karl Hedin Emballage sundhetscertifierades 1999 av
Jordbruksverket (SJVSS 1997:65). Det innebär att företaget
kan erbjuda alla emballagekunder ett sundhetsintyg. Sundhetsintyget garanterar att virket torkats i 56º C i minst 30 minuter
vilket gör att risken för insektsangrepp minskas kraftigt. Alla
Hedins emballagefabriker kan erbjuda emballage som är tryckimpregnerat.

Skultuna
I Skultuna gör vi förpackningslösningar för olika ändamål.
Vi ordnar emballage i trä, wellpapp, plywood och olika typer
av laminat - med eller utan förstärkande, stötdämpande eller
korrossionshämmande material. Skultuna Emballage skapar
allt från korrosionshämmande miljöer till barriärfilmer, vilket
innebär att vi kan anpassa skyddet av produkten till såväl korta
hanteringar som lagerhållning 25 år i nordiskt klimat och 15 år
i tropiskt klimat.
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bygg- & induStRiHandel

AB Karl Hedin Bygghandel arbetar uteslutande med högkvalitativa
produkter från flera av landets ledande leverantörer och våra egenproducerade takstolar, Hedinregel, Hedintrall och Bergslagspanel
(läs mer om våra egna produkter på sid 8-9).

AB Karl Hedin Bygg- & Industrihandel
finns etablerad i hela Mellansverige.
Butikernas olika kundkategorier är i huvudsak byggentreprenörer, industri och konsumenter. Den största kundkategorin,
byggentreprenörerna, består av både små och mellanstora byggföretag samt riksbyggare.
Stor vikt är lagd vid att personalen i samtliga butiker skall vara
fackmässigt kunniga inom de material som säljs. Vi arbetar
fortlöpande med utbildningar, bland annat håller vi en gedigen
träutbildning som leder till att våra medarbetare blir certifierade träexperter.

• vi
• vi
• vi
• vi

äR anSvaRStagande
kan våR sak
geR god seRvice
äR pRiSväRda

Förutom trävaror säljs förnödenheter och allt byggrelaterat
material som behövs vid ny-, till- eller ombyggnationer av
fastigheter. Affärsområdets roll är även att saluföra ohyvlade
och hyvlade trävaror som produceras och förädlas inom
koncernen.
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aB kaRl hedin
tRaineePRogRam
Under den senaste tioårsperioden har AB Karl Hedin kontinuerligt rekryterat och introducerat nya medarbetare genom sitt
skräddarsydda traineeprogram. Traineeprogrammet vänder sig till
människor med examen från högskola och universitet. Många av
nyckelpersonerna hos AB Karl Hedin har slussats ut i verksamheten via traineeprogrammet.
AB Karl Hedin bygger en utbildningsplan utifrån individens
förutsättningar, där målet är att utveckla den enskilda personens
kompetens på bästa sätt. Huvudmålet med traineeprogrammet är
att attrahera kompetenta personer till våra utbildningar och på så
sätt bygga en konkurrenskraftig organisation på lång sikt.
Vi erbjuder traineeprogram inom följande områden:
Konstruktion
Sågverk
► Marknadsföring
► Träförädling
► Logistik
► Byggvaruhandel
►
►

AB Karl Hedin har lång erfarenhet av att ta hand om och utveckla kompetensen hos
de människor som går något av våra program. Trainee- och lärlingsprogrammen finns
på flera orter inom koncernen.
aB kaRl hedin Bygghandel
läRlingSpRogRaM
AB Karl Hedins lärlingsprogram är ett etablerat utbildningsprogram som startade hösten 2007. Detta program vänder sig till
de som gått bygg- och industriutbildning på gymnasienivå eller
motsvarande.
Lärlingsprogrammet är upplagt på två år och har som mål att
utbilda specialsäljare för kök, badrum, objekt, industri och trä.
Under första året som lärling ligger fokus på att lära sig koncernen AB Karl Hedin, genom att man får vara med i alla olika delar av bygghandeln, från orderplockning till kundbesök och allt
där emellan. År två startar AB Karl Hedins internutbildning då
man börjar specialisera sig inom något område. Det andra året
kan anpassas efter önskemål och eventuella specialkompetenser.
Huvudmålet med AB Karl Hedins lärlingsprogram är att attrahera ungdomar med bygg- och industribakgrund i vår region till
att arbeta hos oss. Detta är ett bra sätt att stärka organisationen
på lång sikt.
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histoRik
Yngste sonen i Nergården utanför Fagersta fick tidigt lära sig det tunga arbetet
i skogen. Som tonåring i början av 1900-talet tog han arbete som hästkörare
för att hjälpa till med försörjningen hemma.
När det blev svårt att få jobb som hästkörare övergick Karl Hedin till att köpa skog på rot och sedan sälja de produkter som
han högg och körde fram. När han fick svårigheter att sälja
timmer till sågarna lierade han sig med bönderna i Vikmanshyttan, som hade klingsåg där timret kunde sågas.
Karl Hedin fortsatte att köpa skog på rot. Där råvaran kunde
anskaffas växte snart en ny såg upp. För att bättre klara avsättningen från sågarna startade han på 1920-talet ett hyvleri i
Västanfors. År 1940 hade han tio sågverk i fyra län. Hela tiden
köpte också Karl Hedin skogsmark. I början av 50-talet delades
företaget och skogsmarken upp mellan tre arvingar. Två av
dem upphörde successivt med sågverksrörelsen. Den tredje,
Lars Hedin, startade med Västanfors hyvleri och Karbennings
såg som bas en period av koncentration och effektivisering av
produktionen. Mot slutet av 60-talet producerades vid Karbennings sågverk dubbelt så mycket som vid tio sågverk 1940.
På 70-talet satsades det på, förutom effektivisering av sågverksrörelsen, ökad förädlingsgrad av trävarorna via klyvning,
hyvling och målning.

Under 80-talet, då Lars lämnade över till tredje generation,
expanderade företaget genom förvärv av skogsfastigheter,
emballageindustri och byggmaterialhandel.
Under 90-talet fortsatte utbyggnaden av sågverks-, emballageoch byggmaterialhandelsrörelsen. Dessutom startade AB Karl
Hedin tillsammans med Bergkvist Insjön en sågverksrörelse i
Estland och Lettland som snabbt expanderade till några av de
största sågverken i respektive länder.
Under 2000-talet fortsätter utbyggnaden av alla industrigrenar
samtidigt som verksamheten i Baltikum renodlas så att AB Karl
Hedin idag i egen regi äger en såg i Estland.
Företaget beräknas omsätta 2,4 miljarder svenska kronor
under 2010 på fyra sågverk, fyra emballagefabriker och bygg& industrihandelsanläggningar på 27 orter. Antal anställda är
ca 715.
I bolaget AB Karl Hedin och familjens ägo finns idag ca 22 000
ha produktiv skogsmark belägen runt sågverken i Mellansverige.
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AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande
privatägda träkoncerner och det är vi stolta över.
Vi vill stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet,
kompetent personal och brett utbud, samtidigt som
vi värnar om både människorna och naturen på de
orter där vi verkar. Och vi blir lika stolta varje
gång våra kunder bekräftar det.
Tack för att du upptäckt AB Karl Hedin!

www.abkarlhedin.se

