”Genom generationer har vi inom AB Karl
Hedin förvaltat och förädlat den svenska
skogen till högkvalitativa produkter. Tack vare
kunniga medarbetare och traditionen kan vi
verkligen säga att vi har kontroll på kvaliteten
från planta till planka!”
Peter Wigert
VD, AB Karl Hedin Industri

RÅVARA

BYGGHANDEL

SÅGVERK

EMBALLAGE
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Krokom

Sollefteå

ÖSTERSUND

AB KARL HEDIN
Skogsfastighet / Finansförvaltning

Kramfors

AB KARL HEDIN
Industri
Ekonomi / IT

TIMRÅ

VEMDALEN

Sundsvall

AB KARL HEDIN
Sågverk

AB KARL HEDIN
Emballage

AB KARL HEDIN
Bygghandel

1300 msek

300 msek

2400 msek

Ytterhogdal

Linsell

SVEG

Korskrogen

Lillhärdal

Delsbo

LJUSDAL

Karbenning
Krylbo
Säter
Toftan (Estland)
RÅVARA
Falun
Hallstahammar
Krylbo
Köping
Storvik
Säter
Uppsala

Herrljunga
Jularbo
Krylbo
Rättvik
Skultuna
Vretstorp
Årsunda
HYVLERI
Krylbo
TAKSTOLAR
Rättvik

HYVLERI/MÅLERI
Karbenning
ÖVRIGT
Hagge impregnering

Avesta
Borlänge
Bålsta
Edsbyn
Enköping
Eskilstuna
Fagersta
Falun
Filipstad
Gävle
Hagfors
Hallstahammar
Hedemora
Hofors
Hudiksvall
Karlstad
Kristinehamn
Kungshamn
Köping
Laxå
Leksand
Lindesberg

Ljusdal
Ludvika
Mora
Munkedal
Norrtälje
Orsa
Rättvik
Sala
Sandviken
Strängnäs
Sunne
Sveg
Säter
Söderhamn
Timrå
Torsby
Trollhättan
Vemdalen
Vänersborg
Örebro
Östersund

Sågverk

Arbrå

EDSBYN

Förädling

SÖDERHAMN

Bollnäs

Alfta

Emballage

Älvdalen

Bygg- & Industrihandel

Furudal

ORSA

Konferensanläggning

MORA
RÄTTVIK

Hamrånge

Ockelbo

GÄVLE

LEKSAND

Malung

STORVIK

Insjön

Skutskär

FALUN
Vansbro

SANDVIKEN
HOFORS

BORLÄNGE

ÅRSUNDA
Tierp

SÄTER
HEDEMORA
TORSBY

SUNNE

Fredriksberg

Kopparberg

Munkfors

ARVIKA

KRYLBO

FAGERSTA

Nora

Katrineholm

VRETSTORP
LAXÅ

Mellerud

Stockholm

Flen

Askersund

Töreboda

Norrköping
Motala

MUNKEDAL
KUNGSHAMN

STRÄNGNÄS
ESKILSTUNA

Kumla

Ed

Uddevalla

BÅLSTA

KÖPING

ÖREBRO

Säffle
Åmål

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 1000 anställda och en omsättning
på drygt 4 miljarder kronor.

NORRTÄLJE

HALLSTAHAMMAR

Arboga

Degerfors

UPPSALA

SALA

ENKÖPING
LINDESBERG
Frövi

KRISTINEHAMN

Heby

SKULTUNA

Surahammar

Karlskoga

KARLSTAD

KARBENNING
SNYTSBO
GÅRD

Skinnskatteberg

Storå

Storfors

JULARBO

AVESTA

LUDVIKA

Grängesberg

HAGFORS

Forshaga

VÄNERSBORG

Linköping
Skövde

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.

TROLLHÄTTAN

HERRLJUNGA

AB Karl Hedin har en bygg- och industrihandelskedja med
försäljningsställen belägna på flertalet orter i Mellansverige.
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Råvara kontor

Njutånger

FILIPSTAD

Produktionen är totalt cirka 700 000 m³sv, varav 180 000 m³
utgörs av hyvlade och bearbetade trävaror och cirka 78 000 m³
emballageprodukter.

Råvara inköpsområde

HUDIKSVALL

Kisa

Göteborg

Borås

Jönköping

Eksjö

Vimmerby

Vetlanda
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Njutånger
Arbrå

EDSBYN

Bollnäs

Alfta

SÖDERHAMN

Älvdalen
Furudal

ORSA
MORA

RÄTTVIK

Ockelbo

LEKSAND

Malung

STORVIK

Insjön

Vansbro

FALUN

BORLÄNGE

Hamrånge

GÄVLE
Skutskär

SANDVIKEN
HOFORS
Tierp

SÄTER
HEDEMORA
TORSBY

Fredriksberg

HAGFORS

AVESTA

LUDVIKA

Grängesberg

KRYLBO
Heby

FAGERSTA
SALA
SUNNE

Kopparberg

Munkfors

ARVIKA

Skinnskatteberg
Surahammar

Storå

FILIPSTAD
Forshaga

Nora
Frövi

KRISTINEHAMN

ENKÖPING

Arboga

Karlskoga

KARLSTAD

NORRTÄLJE
Skultuna

HALLSTAHAMMAR
KÖPING

LINDESBERG

Storfors

UPPSALA

STRÄNGNÄS
ESKILSTUNA

ÖREBRO

Degerfors

BÅLSTA

Stockholm

Kumla

Säffle

RÅVARA
Åmål

Katrineholm

Flen

LAXÅ

Ed

Askersund

Råvaran till sågverken i Krylbo, Karbenning och Säter hämtas
främst från Bergslagsområdet i Mellansverige.
Mellerud

Töreboda

MUNKEDAL

KUNGSHAMN

Uddevalla

Norrköping

Motala

VÄNERSBORG

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

Linköping
Skövde

AB Karl Hedin Råvara har i uppdrag att försörja AB Karl
TROLLHÄTTAN
Hedin Sågverk med råvara. Det gör vi genom att erbjuda
skogsägare bästa möjliga service gällande skogliga
åtgärder.
Det täta samarbetet med vår sågverksindustri,
emballageindustri och bygghandel gör att vi kan
Göteborg i skogen för
Boråsatt få ut bästa möjliga
anpassa apteringen
Jönköping
råvara till slutkonsumenten. Det är även positivt för
våra skogsägare då de får ut mer högkvalitativt virke ur
skogen.

Utvecklingstjänster
Våra utvecklingstjänster har till syfte att ta hand
om skogen på bästa sätt. De är anpassade
efter skogsägarens behov och önskemål.
Utvecklingstjänsterna sträcker sig över hela kedjan,
från föryngring, Hedinröjning, Kubbgallring och
slutavverkning till förvaltning.

Entreprenörskår av högsta kvalitet
I verksamheten finns flera skogsmaskin- och

Eksjö

skogsvårdslag som jobbar på uppdrag av AB Karl Hedin.
De har alla god kunskap om hur skogsbruksåtgärder ska
utföras på bästa produktions- och miljömässiga vis. Våra
entreprenörer är därför kvalitetssäkrade vilket innebär
Kisa
att avverkad skog är rätt kapad i förhållande till längd,
diameter och kvalitet. De är även utbildade i ”Den rätta
vägen”, en strukturerad drivningsmetod för att planera
och driva avverkning på ett skonsamt, hållbart och
Vimmerby
effektivt sätt.

Egen skog och skogsbruk

Vetlanda

De ca 25 000 hektar produktiv skogsmark som ägs av
AB 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.
Skogspolitiken och lagstiftningen har utvecklats under
1900-talet framförallt på naturvårdsområdet, där
miljömålet jämställs med produktionsmålet i den nu
gällande lagstiftningen från 1993.

Vi förädlar timmer inom vårt naturliga fångstområde och är den ledande lokala samarbetspartnern inom hela
värdekedjan från planta till planka.
AB Karl Hedin Sågverk förädlar flera unika timmersortiment och varje sågverk är specialiserat utifrån den
marknadsinriktning vi har samt den råvara vi förädlar.

Våra sågverk

Säters Ångsåg

Säters Ångsåg sågar furutimmer av högsta kvalitet.
Råvaran är dels grovt talltimmer, Säterblock och
Knivfura. Produkterna blir högkvalitativa möbel- och
panelämnen.

Karbenning såg

Karbenning är idag AB Karl Hedins största sågverk
helt inriktat mot förädlade produkter mot den svenska
byggbranschen samt svensk emballageindustri.
Karbenning förbrukar enbart normaltimmergran i två
längder för att redan från skogen optimera råvaran
mot den färdiga produkten. Huvuddelen av de sågade
produkterna vidareförädlas i form av hyvling och
målning.

Krylbo såg

AB Karl Hedin Sågverk Krylbo är Sveriges största
producent av klentimmer. Det sortiment man förädlar
kallas Krylbokubb – ett klentimmersortiment i
standardlängden 3,05 m. Krylbos huvudmarknader är
Japan och Sverige.

Toftan

AS Toftan sågverk ligger i sydöstra Estland strax utanför
staden Vöru och består idag av två sågverk. Toftan 1
sågar normaltimmer tall och gran med inriktning mot den
Baltiska marknaden samt export. Toftan 2 är en nybyggd
klentimmersåg med inriktning mot export.

Miljö- och naturhänsyn
Vi tar ansvar för natur och miljö,
brukandet och nyttjandet av
skogsmark. Vår ambition är att
alltid göra det lilla extra, att alltid
vårda och skydda naturvärden med
största möjliga hänsyn så länge det
är ekonomiskt rimligt. Att följa lagen
är den absoluta miniminivån, men
vi strävar alltid efter att överträffa
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vad lagstiftningen kräver.
Vi eftersträvar samtidigt ett
ekonomisk, ekologiskt och socialt
hållbart skogsbruk för alla skogsägare
oavsett om skogen brukas för
industrin eller rekreationsområde för
människor som vi själva och andra nu
och i framtiden.

Vi anser att det är ett stort
och viktigt ansvar att se till att
skogens produkter förädlas och
skapar ekonomiska nyttigheter till
gagn för skogsägare, anställda,
entreprenörer och staten. Det är
i grunden dessa nyttigheter som
byggt och fortfarande bygger det
välstånd vi har i Sverige.

Snabbfakta sågverk
Produktion m3

Längder

Trädslag

Karbenning

230 000

4,3 och 5,5

Gran

Krylbo

215 000

3,1

Gran/Furu

Säter

55 000

3,1-5,5

Furu/Stamblock

355 000

3,1-5,5

Furu/Gran

Toftan, Estland
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FÖRÄDLING
AB Karl Hedin fortsätter att utvecklas till ett
förädlingsföretag och idag vidareförädlas tre
fjärdedelar av den sågade volymen.
Egna produkter

Hyvlerier

Krylbo

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

Karbenning

AB Karl Hedin satsar stort på att ta fram och utveckla egna produkter
som ska underlätta för byggaren.

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.

Bergslagspanel

Takstolar

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

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

Hedinregel C24

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.

Topptrall

Virket till Topptrallen sågas ur toppstocken som ger ett vackrare och
mer hållbart golv utan stickor och lösa svarta kvistar.

Kärntrall

Det här är det naturliga och miljövänliga alternativet till vanligt
tryckimpregnerat virke. Kärntrallen är helt obehandlad och kräver
ingen ytbehandling. Kärnvirket tas från riktigt gamla furor som
fått växa i ca 100 år och därav bildat sin egna och naturliga
motståndskraft mot väta och angrepp av svamp och skadedjur.

Naturpanel

Den miljövänliga ytterpanelen, en helt naturlig produkt av borstad
gran ytbehandlad med naturligt kisel/kalium som ger en hård yta som
skyddar länge och är lätt att hålla ren.
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EMBALLAGE
AB Karl Hedin är en av Sveriges största producenter av skräddarsydda
special-emballage i trä. Produktionen av emballage sker på företagets sju
anläggningar i Krylbo, Jularbo, Årsunda, Rättvik, Skultuna, Herrljunga och
Vretstorp. Råvaran kommer från de egna sågverken.
Krylbo
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.

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.

Rättvik & Jularbo
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
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samtidigt som kartongbrukets kunder får en bättre
hantering i sina respektive produktioner.

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.

Herrljunga
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.

Vretstorp
I Vretstorp tillverkas engångsemballage, packlådor,
special-emballage och storlådor i trä och plywood, alltid
med hög produktkvalitet och säkra leveranser, bl.a
till fordonsindustrin. Även om anläggningen finns på
landsbygden så är det nära till orter med industri och
lager som Örebro, Hallsberg Mariestad och Skövde.

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.

Miljö
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.
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BYGG- & INDUSTRIHANDEL
AB Karl Hedin Bygg- & Industrihandel finns etablerad
i Väst- och Mellansverige.

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

Butikernas olika kundkategorier är i huvudsak
byggentreprenörer, industri och konsumenter. Den
största kundkategorin, byggentreprenörerna, består
av både små och mellanstora byggföretag samt
riksbyggare.

• VI
• VI
• VI
• VI

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.
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.

ÄR ANSVARSTAGANDE
KAN VÅR SAK
GER GOD SERVICE
ÄR PRISVÄRDA

AB Karl Hedin Bygghandel finns på följande orter:
Avesta
Borlänge
Bålsta
Edsbyn
Enköping
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Eskilstuna
Fagersta
Falun
Filipstad
Gävle

Hagfors
Hallstahammar
Hedemora
Hofors
Hudiksvall

Karlstad
Kristinehamn
Kungshamn
Köping
Laxå

Leksand
Lindesberg
Ljusdal
Ludvika
Mora

Munkedal
Norrtälje
Orsa
Rättvik
Sala

Sandviken
Strängnäs
Sunne
Sveg
Säter

Söderhamn
Timrå
Torsby
Trollhättan
Vemdalen

Vänersborg
Örebro
Östersund
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TRAINEE

HISTORIK

AB Karl Hedin har lång erfarenhet av att ta hand om och utveckla
kompetensen hos de människor som går något av våra program.
Trainee-programmen finns på flera orter inom koncernen.

Karl Hedin & Co startades i början på 1900-talet. Basen för
verksamheten var då timmerhandel och sågverk.

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

Kontoret låg i Västanfors på den plats där administrationen
för AB Karl Hedin bygghandel har sin bas idag. 1935
ombildades verksamheten till Aktiebolag.
Från start ägdes företaget gemensamt av Karl Hedin
(75%) och hans äldre bror (25%). I början av 1950-talet
övertog Karls son, Lars Hedin, successivt ledningen
av företaget och blev i arvskifte tilldelad de 75% av AB
Karl Hedin som hans far ägde. Lars köpte senare de
resterande 25% av sin kusin och blev 100% ägare av
bolaget. Lars drev sedan företaget som VD fram till 1983

Under Karl Hedin den yngres tid som VD i företaget har
företaget växt i trygga händer med en decentraliserad
organisation och står nu med 100 års erfarenhet i ryggen.
En historia värd att bygga vidare på!

► Byggvaruhandel

På 20-talet startades första
hyvleriet i Västanfors och år
1940 hade företaget tio sågverk i fyra län.
I början av 50-talet startade
en period av koncentration och
effektivisering av produktionen
med Västanfors hyvleri och
Karbenning såg som bas.
Mot slutet av 60-talet producerades vid Karbenning såg
dubbelt så mycket som vid tio
sågverk 1940.
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då nästa generationsskifte genomfördes genom att Lars
sålde sina tillgångar till sina barn Ulrika och Karl. I den
uppdelningen köpte Karl Ulrikas andel och blev 100%
ägare i AB Karl Hedin och övertog också VD-skapet som
34-åring.

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-,

emballage- och bygghandelsrörelsen. 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 två sågverk i Estland.

2017
Företaget beräknas omsätta
drygt 4 miljarder svenska
kronor under 2017 på fem
sågverk, sju emballagefabriker
och bygghandelsanläggningar
på 43 orter. Antal medarbetare
är ca 1000.
I bolaget AB Karl Hedin och
familjens ägo finns idag ca
28 000 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

