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Tekniken kan göra svåråtkomliga 
trakter tillgängliga eftersom du utan
problem kan gå på skrå med fulla lass!

Olle Gerdin  |  SIDAN 8

FOTO: SVERKER JOHANSSON/BITZER
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CHARlOTTE BENGTSSON   |   Vd Skogforsk, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut

är snart slut. Ett nytt år tar
snart sin början. I och med
det så kliver också Skogforsk
in en ny så kallad rampro-

gramsperiod. Med Skogforsks nya forsknings- och innova-
tionsstrategi som underlag tecknades nyligen ett fyraårigt
avtal med forskningsrådet Formas. Avtalet omfattar totalt
356 miljoner kronor och gör det möjligt för Skogforsk
att fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla
det hållbara skogsbruket. 
I det arbetet kommer vår samverkan med 

er intressenter i skogsbruket och övriga 
samhället att vara helt avgörande. För 
att utveckla relationerna ytterligare så
lanseras också vid årsskiftet Skogforsks
nya ”Strategi för hållbara relationer”.
Den stakar ut vägen för vårt fortsatta
arbete med kommunikation och dia-
log. Ert engagemang i att Skogforsks
verksamhet ska vara så nyttig och 
relevant som möjligt är jätteviktigt 
och kan inte nog poängteras!

men det är inte bara i skogforsks egna strate-
gier som bra samverkan kommer att vara vägen mot det
framtida hållbara samhället. Omvärlden tänker likadant. 
I slutet av november presenterade regeringen forsknings-
propositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets ut-
maningar och stärkt konkurrenskraft”. Hela propositionen
fokuserar på att stärka konkurrenskraften genom att sam-
hällets alla aktörer samverkar kring vår tids stora samhälls-
utmaningar. I propositionen finns ökade satsningar på
klimatforskning, samverkansprogrammet ”Cirkulär bio-
baserad ekonomi” och digitalisering. Områden som också
finns utpekade i Skogforsks nya forsknings- och innovations-
strategi. 

I och med årsskiftet avslutas också den ”Strate-
giska satsningen för ett skonsamt och produktivt
skogsbruk”. Under de senaste tre åren har Vision
presenterat en rad artiklar med resultaten från
satsningen. I detta nummer kan ni t ex läsa om
vidareutvecklingen av den så kallade pende-
larmsskotaren. Ett bra exempel där teknik-
utveckling bidrar till skonsamhet mot
både människa och natur, samtidigt
som produktiviteten kan öka. 

efter en mycket intensiv höst tar
vi på Skogforsk nu avstamp inför
den kommande fyraårsperio-
den.  Vi ser skogsbruket som
en hörnsten i en hållbar fram-
tid. Med nya strategier, god
grundfinansiering och bred 
erfarenhet kommer vi att 
formulera nya satsningar på
skonsamhet och produktivi-
tet i skogsbruket. Satsningar
som ska tilltala såväl skogs-
brukets aktörer som samhäl-
let i stort.

men först tar vi några dagar
julledigt och jag vill därför
också passa på att önska en
God Jul och ett Gott Nytt År!
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Formas och Skogforsk har teck-
nat avtal om ett nytt rampro-
gram för åren 2017 till 2020.
Det innebär en fortsatt satsning
på utvecklingen av det hållbara
skogsbruket och dess nytta för
samhället.

– Det här är ett strategiskt bra be-
slut för alla, säger Charlotte
Bengtsson, vd för Skogforsk. Till-
lämpad forskning och fortsatt
fokus på innovationer är en förut-
sättning för ett hållbart svenskt
skogsbruk. Det tar också tillvara
Skogforsks styrka att snabbt om-
sätta forskningsresultat till prak-
tisk användning.

Skogforsks ramprogram finan-
sieras till hälften av skogsbruket
och till hälften av staten genom
forskningsrådet Formas. Avtalet
innebär att båda parter ökar sina
insatser i två steg: med tio miljo-
ner kronor per år för 2017 och
2018 och sedan ytterligare sex
miljoner kronor per år för 2019
och 2020.
Hög vetenskaplig kvalitet och

god förståelse för skogsbrukets
behov är enligt avtalet även i fort-
sättningen viktiga förutsättningar
för att säkerställa snabb tillämp-
ning av nya resultat.
– Den här formen av samfi-

nansiering mellan oss som forsk-

ningsfinansiärer och skogsägarna
är viktig för att vi ska kunna sä-
kerställa en långsiktig kunskaps-
försörjning inom en sektor som
är väldigt viktig för Sverige, säger
Ingrid Peterson, generaldirektör
för forskningsrådet Formas.
Skogforsk ska under perioden

utveckla förädlat skogsodlings-
material för framtidens klimat.
Behov av råvara, skötsel av skog
för olika mål, effektiva och skon-
samma driftssystem, digitalise-
ringens alla möjligheter,
värdekedjor och råvaruanvänd-
ning som möjliggör en växande
bioekonomi är andra uppgifter
som prioriteras. Utöver det inne-

bär det nya avtalet en ökad sats-
ning på forskning och kommuni-
kation kring skogens och
skogsbrukets nytta för ett hållbart
samhälle.
– Vi och Formas har nått en

samsyn om vikten av att utveckla
ett produktivt och skonsamt
skogsbruk. Det kommer att ge
oss möjlighet att utveckla många
viktiga innovationer under den
kommande fyraårs-
perioden, säger Skogforsks ordfö-
rande Göran Örlander.

KONTAKTA
Charlotte Bengtsson, 070 – 510 66 03, 
charlotte.bengtsson@skogforsk.se

Regeringen vill tillåta 74-tons
timmerbilar från och med mars
2017. Det är ett välkommet be-
slut för att minska koldioxidut-
släpp och transportkostnader –
och på så sätt bidra än mer till
ett hållbart samhälle.

Skogforsk har testat och utvärde-
rat timmerbilar med bruttovikt
på 74 ton sedan augusti 2009. De
effektivare fordonen har visat sig
förbruka omkring 6,5 procent
när vi jämför med 64 ton. mindre
bränsle och ta sig fram bra på
samma skogsbilvägar som tradi-
tionella timmerbilar på 64 ton.
Inget pekar på att trafiksäker-

heten skulle bli sämre med 74-
tonnare. De har moderna,
effektiva broms- och styrsystem
och är lika trafiksäkra som van-

liga timmerbilar. Och eftersom
färre bilar klarar samma jobb så
blir det lite säkrare på våra vägar.
Enligt Skogforsks studier kom-
mer antalet timmerbilar på vä-
garna minska med en femtedel.
Håller vägarna då? Jo, 74-tons-

bilarna har två extra hjulaxlar.
Det gör att vikten per axel blir
lägre, och det är axelvikten som

sliter på vägkroppen. Däremot
kan det bli problem på en del
långa broar där totalvikten sätter
gränsen. Därför dröjer det innan
hela vägnätet blir tillgängligt för
74-tonnarna.

EFFEKTIVARE VIRKESTRANSPORTER PÅ VÄG

TILL HÅLLBART SKOGSBRUK
356 miljoner

Trafikverket och Skogforsk har
uppdaterat instruktionen för
hur virke och skogsbränsle ska
läggas vid väg på ett trafiksä-
kert sätt. "Upplag av virke och
skogsbränsle vid allmän och
enskild väg" kan laddas ned
från trafikverket.se

Säkrare upplägg 
för avlägg

KONTAKTA
magnus Thor, 070 - 598 85 96,
magnus.thor@skogforsk.se
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Det gick utmärkt att köra 30
meter långa och 90 ton tunga
timmerbilar på bra skogsbilvä-
gar. Vägarna och vändplanerna
höll måttet – och förarna upp-
levde ingen större skillnad.

Skogforsks goda resultat från tidi-
gare studier stärks nu av nya test-
körningar i skogarna kring
Örnsköldsvik. De så kallade
ETT-fordonens konstruktion,
ger en kort vändradie och gör
ekipagen flexibla i skogen. Fö-
rarna upplever inga större skillna-

der mellan en vanlig timmerbil
och de effektivare ETT-fordonen
på skogsbilvägarna – så länge de
följer etablerad vägstandard och
har vändplaner byggda enligt
branschens instruktion.
Skogforsk arbetar nu intensivt

tillsammans med branschen för

att få till fler försöksfordon längre
än 25,25 meter och tyngre än 74
ton för att testa på det allmänna
vägnätet.

KONTAKTA
Victor Asmoarp, 073 - 364 59 48 
victor.asmoarp@skogforsk.se 

FUNKAR BRA I SKOGEN
90 ton och 30 meter

Nya studier visar återigen att
uttag av grot vid slutavverkning
kan påverka tillväxten negativt 
i nästa trädgeneration.

I en ny studie redovisas tillväxt-
förluster motsvarande ett till två
års tillväxt efter grotuttag vid slut-
avverkning. Resultaten baseras på
mätningar under tio år i två fält-
försök på bördig granmark.
Tillväxtförluster efter grotuttag

har ofta förklarats med det extra

uttaget av kväve. Men det kan
också bero på en komposteffekt
under avverkningsresterna, vilket
i sin tur kan leda till ökad frigö-
relse av kväve i marken. En annan
möjlig förklaring är att groten
minskar förekomsten av konkur-
rerande vegetation. Mest sanno-
likt är att allt detta samverkar.

GROTUTTAG GER 
TIllVäxTFöRlUSTER

Räkna själv med 
FLISavFLIS

Med beslutsstödet FLIS
av FLIS kan du beräkna hur
stora biobränsleuttag som är
möjliga i olika bestånd och
vilka näringsuttag det med-
för. Du får även en skattning
av uttagets ekonomiska ef-
fekter på kort och lång sikt
med hjälp av nuvärdeskalky-
ler. Programmet är gratis och
kan laddas hem under Pro-
dukter och tjänster på skog-
forsk.se.
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KONTAKTA
Staffan Jacobson, 070 - 516 85 47
staffan.jacobson@skogforsk.se

Se 
filmen på 

skogforsk.se
/90ton
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Skogforsk utvärderar just nu tre
mobila laserskannrar, som kan
underlätta insamling av trädens
medeldiameter, grundyta och
stamantal, men även för vidare
automatisering av drivningen.

Laserskanning är ett snabbt vä-
xande teknikområde inom detal-
jerad mätning. I skogsbruket kan
de bidra med snabb datainsam-
ling över trädens medeldiameter,
grundyta, stamantal – och kan-
ske även trädslag. Men de kan
även vara viktiga för mer automa-
tisering inom avverkningsarbetet.
I nästa steg ska forskarna kolla

om alla träd identifierats, om dess
positioner stämmer samt hur väl
brösthöjddiameter och grundyta
mäts av sensorerna. Under våren
2017 fortsätter testerna i både
norra och södra Sveriges olika
skogstyper.

Det är gott om kottar i större
delen av landet, visar Skogforsks
kottprognos. Prognosen är en
hjälp för skogsbruket vid insam-
landet av beståndsfrö och vid
markberedning under fröträd.
Den klimatbaserade prognosen
visar på god frömognad i hela Sve-
rige, och analyser av kottprover
visar på mycket god frömognad
och att den väderbaserade progno-
sen faktiskt underskattar den verk-
liga grobarheten.

GOTT
OM
KOTT

Hur 
ser  det ut i 

din region? Sök i 
Kunskapsbanken 

på skogforsk.se
skogforsk/kott-

prognos

LASERSKANNRAR I STOR TEST
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KONTAKTA
Ulfstand Wennström
ulfstand.wennstrom@skogforsk.se
070 - 549 80 09

KONTAKTA  I  Erik Willén, 070 – 371 45 26  |  erik.willen@skogforsk.se
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Skogforsk genomför just nu ett
projekt som syftar till att utvär-
dera möjligheterna till snabb och
problemfri etablering av löv för
biomassaproduktion och energi.
Arbetet innefattar bland annat att
samla in praktiska erfarenheter
från föryngringar på både skogs-
mark och jordbruksmark i olika
delar av landet. Resultaten ska
bidra till rekommendationer för
ett säkrare föryngringsresultat.

Projektet löper fram till som-
maren 2017. Under tiden kom-
mer resultat från forskningsrappor-
ter att sammanställas och utvär-
deras, och forskarna kommer att
göra djupintervjuer med några
större aktörer.
Har du erfarenheter och tips

att dela med dig av till forskarna?
Något exempel som lyckades väl-
digt bra, eller kanske något som
gått mindre bra? Hör av dig!

När skogsbrukets egen kom-
munikationsstandard uppdate-
ras blir det enklare för industrin
att prata med skördarnas apte-
ringsdatorer. Den nya tekniken
gör att sågverken får sina leve-
ranser snabbare och att virket
stämmer bättre med industrins
beställning.

I det svenska skogsbruket införs
just nu en ny generation av stan-
darden för kommunikation med
skogsmaskiner, StanForD 2010.
En viktig nyhet är att sågverkens
beställningar i princip automa-
tiskt kan uppdatera apteringsstyr-
ningen i skördarna.
– Den nya tekniken kommer

göra det möjligt för sågverken att
få sina beställningar snabbare och
andelen rätt anpassad råvara ökar,
säger John Arlinger som är fors-
kare på Skogforsk och som ansva-
rar för arbetet med att utveckla
och underhålla standarden.
Först ut med att testa den nya

standarden på bred front är Svea-
skog som under hösten använder
den i cirka 15 skördare.
– Vi gjorde ett test där vi lag-

rade ner en ny instruktion till
SDC för distribution till en skör-
dare. Två minuter efter sändning
så plingade det till i skördarda-
torn och föraren fick frågan om
maskinens prislista skulle uppda-
teras, säger Thorbjörn Westman
på Sveaskog.Nu släpps en uppdaterad version

av programmet Plantval med nya
klimatanpassade modeller för tall
– och en design som anpassats för
användning i läsplattor och tele-
foner.
Plantval hjälper skogsägare att

välja skogsodlingsmaterial som är
välanpassat, växer bra, har god
kvalitet och fungerar i ett fram-
tida klimat. Plantval ger  använd-
ningsrekommendationer för
trädslagen tall, gran, vårtbjörk
och contortatall.
– I den här nya versionen an-

vänds klimatanpassade förflytt-

ningsmodeller för tall som har ta-
gits fram tillsammans med finska
Luke, klimatforskarna på SMHI,
Rossby Centre, Future Forests
och Skogforsk, säger Mats Berlin,
förädlingsforskare på Skogforsk.
Inom kort kommer program-

met att byggas ut till att innefatta
både Sverige och Finland med
skogsodlingsmaterial från båda
länder.

KONTAKTA
mats Berlin, 072– 745 56 78
mats.berlin@skogforsk.se

Efter-
lysning!

HAR DU ERFARENHET AV  
SNABBVÄXANDE LÖVTRÄDSLAG?

RÄTT BESTÄLLNING FRÅN
SÅG TILL SKÖRDARE

KLIMATANPASSNINGEN
BÄTTRE  I NYA PLANTVAL

Virkesvärdestest
2016

Skogforsk har testat de nya
StanFord-funktionerna till-
sammans med maskintillver-
karna under Virkesvärdestest
2016. Resultaten presentera-
des på Skogforsks konferens
VIRKE 16 i december – och
du som inte var där kan läsa
om det i nästa VISION!
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Har du anlagt bestånd med poppel, hybridasp, björk eller al? Hör
gärna av dig då dina erfarenheter kan hjälpa oss öka kunskapen om
vilka metoder som passar bäst för att etablera snabbväxande löv.

KONTAKTA
Karin Hjelm, 070–575 28 66
karin.hjelm@skogforsk.se

creo
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jonas skyttmo äger två markbere-
dare, en Kicken inversmarkbere-
dare och en fyraradig högläggare.
Han jobbar sedan länge systema-
tiskt med att öka den produktiva
tiden på maskinerna – och stopp-
tiden i samband med körning i
branter är ett påtagligt problem i
kuperade Jämtland.
– Vi kör mycket på skrå, säger

Jonas Skyttmo. Vi är lite unika
som gör det i stor omfattning,
varje förare har sin egen gräns för
hur mycket skråkörning man till-
låter sig förstås, men det är effek-
tivt. Fast blir det för brant går det
inte, då blir det "rundkörning",
alltså vi kör med hissat aggregat
uppför och markbereder nedför.
Då sjunker produktionen som en
sten, men det går kanske att
minska det problemet, hoppas vi.

effektiva körslag
– Om vi vet exakt var de branta
lutningarna och markfuktområ-
dena finns, kan vi snabbt dela in
trakten i ett antal block där vi kan

lägga långa, effektiva slag för att
minimera stopp och vändningar
som stjäl produktionstid.  Och så
kan vi hantera lutningarna för
sig – på ett så effektivt sätt som
möjligt - istället för att de t.ex.
råkar hamna mitt i slagen.
Under hösten av Skyttmos tes-

tat ett särskilt lutningsskikt på ett
antal trakter (se faktarutan), där

lutningarna visas i en särskild
färgskala.

nöjda förare
– Det är till god hjälp, tycker
Robin Kling, som kör den fyrara-
diga högläggaren när VISION
träffar honom väster om Gäd-
dede i nordligaste Jämtland. Istäl-
let för att lägga ett slag runt längs
traktens kanter i minst en halv-
timme bara för att få en uppfatt-
ning om hur slagen ska läggas, så
vet jag med hjälp av färgkoderna
hur jag kan lägga upp det. 
– Vårt medelobjekt är tolv

hektar och ofta med en del lut-
ningar. Så man behöver verkligen
hjälp med att hitta problemom-
rådena. Då vet man att resten är
skråkörning och kan sätta igång
snabbt. Och man vänjer sig
snabbt. Vi saknade kartstödet

redan när vi kört det första tes-
tobjektet och skulle iväg på ett
vanlig trakt. Vanliga höjdkurvor
ger en trubbigare bild.

logistiken sedan planering
– Det som är avgörande för effek-
tiv markberedning är hur lång tid
det tar att flytta mellan trakterna,
menar Jonas Skyttmo. Nästa grej
är planeringen av körningen. Om
en förare lägger upp det bra från
början så blir det både effektivare
och bättre kvalitet på jobbet. Ett
tips från datorn på upplägget är
värt mycket, även om det inte är
ett facit.
– Nu vill vi gärna veta om det

är som vi tror, att produktionen
kan öka när vi använder lutnings-
kartan. Markfuktighetskartan
har vi använt i ett par år nu, och
där är det svårt att se effekthöj-

bättre 
kartstöd
i markberedningen

Det lutar åt 

Markfuktighetskartor är en självklarhet för jämtländska
Skyttmos sedan länge. Men det största problemet vid
markberedning är inte fuktstråken, utan branta lut-
ningar.

– Vi vill få bättre överblick för en smartare planering
av körslagen - och vi tycker att kartstödet ger oss det,
säger Jonas Skyttmo. 

Text och foto: SVERKER JOHANSSON  | sverker@bitzer.se 

Jonas Skyttmo, Skyttmos Skogsentre-
prenad. 

Vi tror att vi blir effektivare när
vi använder lutningskartan.’’
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markberedning
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ningar. Visst, vi undviker att köra
sönder och köra fast, men om vi
blir effektivare vet vi faktiskt inte.
Jag pratar med Robin Kling

igen efter ett par månader. Nu är
det avverkningssäsong och lut-
ningskartorna skulle vara bra att
ha även nu, tycker han:
– Skotaren är ju mera känslig

för skråkörning, nu vill man
hellre köra i måttligt skrå eller

uppför och nedför, så det vore bra
att få lite vägledning.
Något som även Jonas

Skyttmo vill se på sikt:
– I ett vanligt StanFordD-

paket från beställaren kan vi få ett
skikt med lutningsanalysen. Det
verkar ju ge en effektivare plane-
ring – kanske kan vi få siffror på
att det ger en effektivare markbe-
redning också. 

1 | Inledningsvis träffade Skog-
forsks projektledare Gustav Friberg
drygt 100 markberedningsentre-
prenörer och -förare vid fyra stora
möten. de gav synpunkter på vilka
stöd man behövde för att jobba ef-
fektivare och skonsammare. Främst
identifierades behovet av markfuk-
tighetskartor, men man ville också
ha planeringsstöd när det gällde
lutningar för att planera körslagen
smartare.

2 | Projektmål:
l�Urskilja branter där endast mark-

beredning kan ske utför slänten.
l�Urskilja branter där markbered-

ning på skrå kan ske.
l�Undersöka om lutning har en på-

verkan på produktiviteten
l�Undersöka om kartstödet för-

bättrar produktiviteten

3 | Jonas Skyttmo, jämtländsk
skogsentreprenör (Skyttmos) och
mjukvarutillverkare (Forestlink),
ställde upp för att testa. man kom
överens om att lutningar över 15°
var rimliga att visa i ett kartstöd och
att en löpande färgskala från rosa
till rött för hela branten var lämplig
för att maskinföraren skulle få en
känsla över hur slänten betedde
sig. Om den ttill exempel var utdra-
gen eller hade ett kraftigt krön.

4 | Hos Skyttmos har fyra förare
under hösten kört ett 20-tal objekt
inom testet. Ungefär hälften med
kartstöd och hälften utan. Skog-

forsk har sedan jämfört produk-
tionsdata för trakterna.

5 | Utvärderingen visar att både
en större andel svår lutning (en
större andel av traktytan med lut-
ning över 15 grader) och en högre
frekvens svår lutning (många bran-
ter) ger sämre produktivitet. En för-
klaring kan vara att föraren tvingas
hissa upp aggregatet och köra upp
utan att markbereda - det sker en-
dast nedför slänten. 

däremot visar inte utvärderingen
om kartstödet i sig bidrar till en ef-
fektivare markberedning. Skyttmos
är dock försiktigt positiva till be-
slutsstödets inverkan på resultatet.

Liutningen visas som röda schatte-
ringar, där rödast är brantast.

Med full koll på branter och fuktstråk
kan föraren snabbare se hur körsla-
gen bör läggas i effektiva block.

STeg Till karTSTöd

Gustav Friberg leder projektet.

Robin Kling gillar sitt nya kartstöd.

Blir det för brant kan man
inte köra på skrå och inte
uppför – bara nedför. 
Det stjäl produktionstid.

5 
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Line Djupström in-
venterar naturvärden
hos gamla tallar.
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SkogSSköTSel

– Tanken är att på vissa delar av Effaråsen
jobba fullt ut med de jämställda målen pro-
duktion och miljö, berättar Line Djupström
som är naturvårdsexpert vid Skogforsk. Vi
jämför det med andra delar som hanteras så
ekonomiskt rationellt som möjligt.

Fast...hur skattar man vinster i hänsyn i kronor
och ören?
– Det är förstås förhållandevis enkelt att be-
räkna intäktsförluster i form av kvarlämnat
virke eller förlorad framtida virkesproduktion.
Men det svårare att värdera nyttoeffekten av
hänsynsåtgärder. Vi använder mått som till-
gång till död ved eller förekomsten av olika
arter. 

Hur må�nga trä�d ska man då spara vid en
avverkning? En procent? Tio procent? 
Eller krä�vs det femtio procent?

– Det beror på vilka mål man sätter upp för
ekonomi respektive bevarande. Olika skogsä-
gare kan ha olika mål. Traditionellt sparar vi
några få procent av träden och avverkar resten.
Här testar vi hela skalan från kalavverkning till
ytor där nästan hälften av träden står kvar.
Några kontrollytor har inte avverkats alls. 
– Vi har skapat död ved genom att ställa

högstubbar. En andel av träden har katats med
skördaraggregatet för att ge långlivad tjärved
och andra har fällts för att ligga kvar.
Forskarna studerar också hur skogen för-

yngras i området – och hur det påverkar både
ekonomi och mångfald. 
– En del områdenär markberedda, andra

inte. En del ska planteras med tall och på
andra hoppas vi på självföryngring. Sex ytor
har bränts, på tre av dem stod skogen kvar, på
de tre andra hade vi först tagit ut hälften av
träden.

mer hänsyn, mindre pengar
De första analysresultaten från Effaråsen visar
inte oväntat att nuvärdet minskar när hänsy-
nen ökar. De visar också att en betydligt
mindre andel av den gamla grova döda veden
förstörs av skogsmaskiner vid högre hänsyns-
nivåer. Många av de gamla lågorna skyddas av
de kvarlämnade träden och körs inte sönder.

Ute på de traditionella hyggena i Effaråsen
förstördes lågorna också i stor utsträckning 
av markberedningen (se artikel i kommande
Vision).
Att nuvärdesförlusterna ökar med hänsyns-

nivån beror främst på minskade avverknings-
volymer och att det blir en mindre areal att
producera ny skog på. Dessutom minskade
prestationen vid drivningen med cirka 30 pro-
cent när hänsynen ökar från 3 till 50 procent.
Volymen grov död ved nästan dubblerades

från den låga till den höga hänsynsnivån och
mångfalden ökade med ökad hänsynsnivå. 
– Det är ingen tvekan om att hänsyn kostar,

men det måste den få göra om målet är att öka
naturhänsynen, konstaterar Line Djupström.

förstörda lågor minskar nyttan
–Men det är förstås ett stort problem att lå-
gorna utanför hänsynsytorna skadas så pass
mycket. Särskilt när vi vet att död ved egentli-
gen är ett mycket kostnadseffektivt sätt att
jobba med naturhänsyn. Men det bygger på
att den döda veden inte skadas i den här ut-
sträckningen, då torde hänsynsvinsten i kalky-
len minska.

fortsatt forskning
Nu fortsätter forskarna att följa Effaråsen. My-
kologer ska se hur svampsamället påverkas –
de allra flesta skogssvampar lever i symbios
med träd och en kalavverkning drabbar dessa
arter hårt. Ju fler träd som sparas, desto bättre
borde det vara för dem. Men hur mycket
bättre blir det? 
Entomologer ska inventera vedlevande in-

sekter – de borde ju gynnas av den döda
veden, möjligen beroende på hur oförstörd
den är – och botaniker ska leta kärlväxter och
lavar. Parallellt med det följer Skogforsk sko-
gens utveckling.

Skogen är ett trögt system, hur länge får vi
vänta på svaren?
– Min dröm är att vi om 10-15 år har kunskap
nog för att kunna ge handfasta råd av typen: 
”I den här typen av tallskog ska du spara x pro-
cent av träden vid en avverkning. Då får du ut
mycket virke i dag samtidigt som mångfalden
klarar sig bra – och utan att det kostar för
mycket i form av sämre skogsföryngring och
därmed minskad avverkningsmöjlighet på
lång sikt.”
– Det är förstås naivt att tro att vi ska hitta

något helt entydigt optimum, men den här
forskningen kommer definitivt att ge värde-
fulla bidrag till ett hållbart skogsbruk. Det är
ett inspirerande arbete och kanske en av nyck-
larna till ett fortsatt skogsbruk i ett biobaserat
samhälle där skogens alla nyttor tas tillvara.

Inom SlU/Skogforsk-programmet
Smart Hänsyn mättes kostnadsef-
fektiviteten hos olika åtgärder för
att skapa död ved. Resultaten vi-
sade att det var effektivare att
spara döda träd eller att skapa
högstubbar, jämfört med att låta
omloppstiderna bli längre. det var
också mer kostnadseffektivt att
lämna aspar och björkar än att

lämna barrträd. lövträden är vik-
tiga för många insekter, mossor
och lavar, samtidigt som deras vir-
kesvärde inte är lika högt.

Forskarna konstaterade också
att de kostnadseffektiva strategi-
erna för att skapa död ved ser olika
ut i olika delar av landet. I norra
Sverige med lägre markpriser kos-
tar det mindre att spara hänsynsy-

tor, medan det i södra Sverige är
det effektivare att spara och skapa
död ved. I en annan studie, där
man inventerade arter i olika
skogsmiljöer, fann man att avsätt-
ning av nyckelbiotoper är det mest
kostnadseffektiva om målet är att
skydda så många rödlistade arter
som möjligt per insatt krona.

död ved – en kostnadseffektiv åtgärd

det är ingen tvekan
om att hänsyn kos-
tar, men det måste
den få göra om
målet är att öka 
naturhänsynen.

’’
På Effaråsen lämnas
många träd kvar – och
de skyddar dessutom
den döda veden.
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Att välja trädslag blir allt viktigare när klimatförändringen
och den globala handelns oönskade spridning av skadegörare
sätter press på skogen. Almen och asken anses redan vara 
förlorade för skogsbruket. Men finns det nya alternativ? 
Vilka trädslag passar egentligen bäst i framtiden? 

Text : ANNA FRANCK  I Foto SVERKER JOHANSSON/ Bitzer

redan
förlorad
–men vilka träd

funkar i framtiden?

Almen anses redan vara förlo-
rad för skogsbruket. Kommer
alternativen att fortsätta
minska – eller tillkommer nya
trädslag?
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– hybridasp och poppel är intressanta alter-
nativ till gran. Vi har gjort enklare beräk-
ningar på befintliga bestånd och på åkermark
räknar du absolut hem det. Vi ser ca tio pro-
cents förräntning och det är riktigt bra, kon-
staterar Rebecka Mc Carthy som är specialist
på snabbväxande lövträd vid Skogforsk.
Och det är viktigt att testa nya trädslag för

att vara förberedd, tycker hon: 
– I och med klimatförändringarna blir det

troligen varmare och då ökar risken för sjuk-
domar och insektsattacker ytterligare. Då är
det inte kul om du stoppat alla ägg i samma
korg. Genom att odla flera olika trädslag kan
du sprida riskerna. 

skaffa dig kunskap!
Om man går i funderingar på att etablera ett
bestånd med snabbväxande lövträd anser Re-
becka Mc Carthy att man först ska skaffa sig
kunskap om trädslaget och dess användning.
Vilka marker är lämpliga? Vilket plantmaterial
och vilken markberedningsmetod passar bäst,
hur ska etableringen ske och hur ska trädslaget
skötas? 
– Kunskap är en bra start. Snabbväxande

löv är till exempel väldigt ljuskrävande och
därför är de första etableringsåren kritiska och
tidiga röjningar nödvändiga. Det är också bra
att inledningsvis testa trädslaget på ett lite
mindre område innan man börjar köra mer
storskaligt.
Rebecka Mc Carthy tycker att en rolig del

med att odla snabbväxande lövträd är den
korta omloppstiden.  
– Det är spännande med korta rotationspe-

rioder. Man hinner vara med ända från plante-
ringen fram tills avverkningen. 
Ett viktigt råd till den som vill odla hybri-

dasp och poppel är att använda testat material,
så att man får plantor som är anpassade till kli-
matet och har hög motståndskraft mot sjuk-
domar. 
– Det finns också möjlighet att få gårdsstöd

för odling av energigrödor. Många skogsägare
har inägomarker som passar bra för bioener-
giodling. Förutsättningen för att få bidraget är
att slutavverkning görs inom 20 år.

även inhemska trädslag intressanta
Utöver hybridasp och poppel kan också vårt-
björk, klibbal eller gråal vara tänkvärda alternativ. 

– Fördelen med al är att vi ser tendenser till
att de inte betas lika mycket. Det pågår just nu
studier för att undersöka det mer ingående.
Klibbal och gråal är liksom vårtbjörk in-
hemska trädslag, så det finns inga begräns-
ningar för att odla dem. Hybridasp och
poppel är främmande trädslag som är vegeta-
tivtföryngrade och då får högst fem procent av
skogsinnehavet planteras med dem, men det
gäller inte på åkermark.

få vågar testa
Att välja snabbväxande lövträd kan alltså vara
både lönsamt och ett bra sätt att förbereda sig
inför framtidens klimat. Frågan är då varför
inte fler vågar prova? I dag finns det ungefär
2000 hektar poppel och 2000 hektar hybri-
dasp i Sverige. Den största delen är planterad
på åkermark.
– Jag tror att många tvekar på grund av den

höga initiala kostnaden. Det blir en tyngre in-
vestering än att plantera gran. Plantorna är
dyra och man måste sätta upp hägn för att
skydda mot viltskador. Men det man kanske
inte tänker på är att den andra generationen
kommer gratis i och med rot- och stubbskott.
Och då får man också en ännu bättre tillväxt
på köpet, eftersom det redan finns ett befint-
ligt rotsystem, avslutar Rebecka Mc Carthy.

”Våga testa 
snabbväxande lövträd”

Rebecka 
Mc Carthy, 
Skogforsk.

creo
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aGäller för hybridlärk, b gäller för sibirisk lärk, c gäller för åkermark eller väldigt bördig skogsmark, d gäller för finska
kloner i mellansverige och norrlandskusten, e den högre siffran syftar på tät intensivodlad gråal (förädlat material
finns ej), fmaterial från fröplantager (ej förädlat utan bara utvalda plusträd).

Södra Sverige 
(m3sk/ha & år)

Mellansverige 
(m3sk/ha & år)

Norra Sverige 
(m3sk/ha & år)

Omloppstid (år)

Contortatall
l�Introducerad på 1920-talet 
l�Kommersiella planteringar 

från 1970 
l�30-40 procent högre produktion 

än tall 
l�Kan självföryngras
l�Används till konstruktionsvirke

och pappersmassa
l�Sex fröplantager i norra Sverige

Sitkagran
l�10-40 procent högre tillväxt 

än gran
l�Veden liknar granens
l�Anpassad för kustklimat
l�Något kortare omloppstid än gran
l�lämpar sig som konstruktions-

virke och massaved
l�danska fröplantager finns och

svenska fröplantager är under
uppbyggnad
Lärk

l�Sibirisk lärk växte naturligt i 
Sverige för 9000 år sedan och 
ses därför som inhemskt trädslag.

l�är mest lämpad för norra Sverige.
l�Hybridlärk är korsning mellan 

europeisk och japansk lärk och
används mest i Götaland.

l�Högre densitet än gran och tall
l�Fäller sina barr på hösten
l�Flera fröplantager finns för

hybridlärk och tre för sibirisk. 

Hybridasp
l�Planteras i Norrlands kustland,

Svealand och Götaland
l�Används främst till bioenergi 

och massaved, men också till
tändstickor 

l�Naturlig föryngring genom 
rotskott

l�Trivs bäst på bördiga 
skogsmarker

l�Hägna mot vilt

Siffrorna gäller på lämpliga bördiga marker i respektive landsdel, för bästa tillgängliga plantmaterial och för den bestånds-
täthet som rekommenderas. Alla trädslag passar inte på samma marker och siffrorna är en översikt från befintlig litteratur.

…poppel och hybridasp planteras som kloner 
och att användningen av kloner begränsas till 
fem procent av skogsvårdslagen.

…för fsc-certifierade markägare får andelen 
främmande trädslag uppgå till högst 5 procent 
av fastigheten och för Pefc gäller 20-25 procent
beroende på fastighetens storlek.

SkogSSköTSel

Poppel
l�Planteras i Svealand och 

Götaland
l�Används främst till bioenergi,

men också till massaved
l�Naturlig föryngring genom 

stubbskott
l�lämpad för åkermark eller 

skogsmark med högt pH (>5)
l�marktäckning med plast ökar

överlevnad på åkermark
l�Hägna mot vilt

Klibbal
l�Planteras i Norrlands kustland,

Svealand och Götaland 
l�Används främst till möbelvirke

och bioenergi
l�Naturlig föryngring genom 

stubbskott
l�markförbättrare genom förmåga

att binda luftens kväve
l�Klarar blötare marker
l�Fröplantager i södra Sverige

Gråal
l�Planteras i Norrland och Svealand 
l�Används främst till bioenergi
l�Klarar ett brett spann av marker
l�Naturlig föryngring genom 

rotskott
l�markförbättrare genom förmåga

att binda luftens kväve
l�Finns för tillfället inget förädlat

material

Vårtbjörk
l�Planteras i hela Sverige, men frö-

tillgången i norra Sverige är låg. 
l�Används till massaved, möbler

och snickerier
l�Klarar ett brett spann av marker
l�Naturlig föryngring genom stubb-

skott, men oftast planteras en ny
generation

l�Finns förädlat material i södra
Sverige och är på gång i norra
Sverige

Tall Gran Sitkagran Lärk Poppel Hybridasp Gråal Klibbal Vårtbjörk

11 17 21 17a 20-25c 20-25c – 10-15f 10-12

8-9 13 – 10b 20 16d 10-15e 10 9

7-8 9 – 6b – 13d 7 – 7-9

70-100 55-90 50 35-40a 15-25 15-25 20-40 40 40 
70-80b

Jämförelse 
av produktions-
potentialen
hos olika
trädslag 

Tänk 
på att...
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– Nya trädslag kan vara ett bra alternativ för
att möta en framtid med nya förutsättningar.
Det kan ge så mycket mer än om du bara kör
på med gran och tall som du alltid gjort,
säger Sara Abrahamsson, skogsträdsförädlare
på Skogforsk.
Att ha flera trädslag är fördelaktigt av flera

anledningar. Det kan ge bättre tillväxt, högre
motståndskraft och göra dig bättre rustad
mot klimatförändringar. Och det finns en
hel del spännande alternativ att välja på. I alla
fall om du bor i södra Sverige. Douglasgran,
Sitkagran, kustgran och hybridlärk är några
exempel.
– Sitkagran är speciellt intressant för Syd-

sverige. Den har 10–40 procent högre till-
växt än gran och det anläggs nu svenska
fröplantager för det trädslaget. Även hybrid-
lärk är ett bra alternativ, där det också redan
finns fröplantager.

Glesare i norr
I norra Sverige däremot ser det något glesare
ut på barrträdsfronten. Det beror främst på
den korta vegetationsperioden. De trädslag
som finns att välja på (exklusive gran och tall)
är framförallt contortatall och sibirisk lärk. 
– Den sibiriska lärken är ett mycket intres-

sant trädslag och det finns en hög efterfrågan
här uppe, som jag tror kommer att öka. Ef-
tersom den räknas som ett inhemskt trädslag
har den heller inte samma restriktioner som
cortortatallen har. Även klippgran kan vara
ett alternativ. Den är inte särskilt vältestad,
men i några försök syns absolut potential.

Contorta vs svensk tall 
Contortatallen började planteras i storskalig
omfattning på 1970-talet. Nu är det nästan
50 år sedan. Vad kan man dra för slutsatser? 
– Contortatall växer upp till 40 procent

bättre än vår svenska tall på normal skogs-
mark. Som planterad kan den vara vindkäns-
lig och då behöver skötseln (röjning, gallring)
anpassas. Annars har den hittills visat sig
klara våra skadegörare mycket bra. Det är
också, som för tall och gran, viktigt att välja
lämpligt genetiskt material. 
Inledningsvis trodde man inte att contortan

skulle självsprida sig, men det har den visat sig
kunna göra. Vågar man verkligen prova nya
trädslag när contortan är ett levande bevis på
att man inte vet vad som kan hända? 

– Visst finns det alltid en risk när man
inför nya trädslag. Contortan kan självför-
yngra sig, speciellt på störd mark. Det är 
viktigare hur den fungerar ekologiskt än att
det är ett nytt trädslag i sig. Man behöver ha
arealbegränsningar så att den inte blir för 
dominerande i landskapet, ett uppföljnings-
program och beredskap för åtgärder. Och 
det är viktigt att anpassa skötselmetoderna
för de nya trädslagen och inte försöka ta
hand om dem på samma sätt som vi gör 
med våra inhemska trädslag.

Ändå riskfyllt?
Men är det verkligen smart att börja odla
andra barrträd än tall och gran innan man
ens vet om det existerar någon marknad för
dessa trädslag?
– Man kan inte alltid vänta på att markna-

den ska finnas innan man vågar prova något
nytt. Det gäller att vara proaktiv. Marknaden
behöver inte finnas förrän om tidigast 30 år
efter plantering. På den tiden hinner det
hända mycket. Nya trädslag kan även ge oss
ett mervärde i form av andra produkter.
Contortan ger till exempel inte bara en högre
tillväxt tidigt, utan även extraktivämnen som
kan bli nya produkter och substitut till fossila
källor, anser Sara Abrahamsson. 

”Nya barrträd, 
ett intressant alternativ”

Sara Abrahams-
son, Skogforsk

Klimatförändringarna
bäddar för alternativa
trädslag

l�Ett förändrat klimat ökar tillväx-
ten för de flesta av våra trädslag 

l�Samtidigt ökar risken för skador
av svamp, insekter, stormfällning
och frost 

l�Genom att öka andelen exotiska
trädslag samt björk och andra in-
hemska lövträd sprids riskerna
för skador i ett framtida klimat

creo




Skotare
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vägen för pendelarmskotarna har inte varit
spikrak. LL-maskiner i Trollestorp visade upp
sitt Troll redan på SkogsElmia 1989. Skogs-
Janne utvecklade sedan 2000 Soft på 90-talet.
Sex olika maskiner byggdes, och av dem har
flera 35 000-50 000 timmar på mätaren. CAT
visade upp sin Timberking LF14 byggd i Au-
stralien på Elmia Wood 2001. 
Den nya konceptmaskinen Xt28 är kon-

struerad och byggt av eXtractor AB i Bollnäs.
Ägaren, innovatören Rolf Volungholen, är
mannen bakom pendelarmskotarens återupp-
ståndelse. Mekaniskt sett är konstruktionen
snarlik sina föregångare, men sedan är inte lik-
heter så många. Fast tanken är densamma:
maskinen skall vara snäll mot både marken
och föraren.

avancerad styrning
Hjulen sitter alltså på pendelarmar. Men där
slutar egentligen likheterna, för numera styrs
de och hjulen automatiskt av en mjukvara
med hjälp av trycksensorer och positionsgi-
vare. Pilotens jobb är att styra. Mjukvaran
hjälper föraren att fixa det.
eXtractor har stått för det mekaniska ut-

vecklingsarbetet och Skogforsks forskare Olle
Gelin och Fredrik Henriksen, båda maskinin-
genjörer från Linköpings Universitet, har ut-
vecklat och programmerat det elektroniska
styrsystemet i den konceptmaskin som nu tes-
tas i skogsterrängen utanför Jälla i Uppsala.
Och redan när Xt28 mjukt rullar över diket
utan att ens kränga till syns det att  styrtekni-
ken tagit ett rejält kliv framåt.

En skotare som förbättrar förarens arbetsmiljö, skonar marken – och som ändå tar sig fram snabbare och bättre
i tuff terräng än en vanlig skogsmaskin. Som hela tiden är i horisontellt läge och som enkelt körs även av en
ovan förare. För bra för att vara sant? Ändå rullar konceptmaskinen redan i skogen.  

Text och foto: SVERKER JOHANSSON  | sverker@bitzer.se 

2.0

Snäll – både mot marken
och föraren.
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Det ser ganska speciellt ut. Hjulen söker hela
tiden markkontakt?
– Alla hjulen lyfts och sänks för att ständigt ha
samma belastning för alla hjulen mot marken,
förklarar Fredrik Henriksen. Med trycksenso-
rer på cylindrarna och positionsgivare känner
vi hela tiden av den vertikala kraften som lig-
ger på axlarna och på marken, så att vi kan va-
riera höjden på pendelarmarna efter
terrängen. 
– Om man rullar upp på en sten och hjulet

sedan hamnar i luften, så ligger det ingen kraft
på axeln. Då söker hjulet automatiskt mark-
kontakt igen – till skillnad från en boggi som
bara "hänger med". Och det här gör maskinen
för alla hjul i varje givet ögonblick genom in-
dividuell hydraulisk styrning av varje pende-
larm och hjul i kombination med styrningen
av maskinens två midjor.
– Eftersom det sitter en motor i varje hjul så

styrs de individuellt, de yttre hjulen rullar
snabbare när maskinen svänger och vi kan
även känna av om något hjul slirar med hjälp
av varvtalssensorer. Då kan vi stänga av det
hjulet för att undvika slirning. 

tekniskt genombrott på gång
En annan typ av hydraulisk styrning av hjul-
motorerna prövas på maskinen, så kallad se-
kundär reglering.
– Tekniken ger en ökad kontroll av hjulen

vilket skulle ge oss en ny standardnivå för an-
tislirningssystem. Här har vi lite kvar innan vi
får det att funka i terrängen, men vi har testat
det framgångsrikt på Skogforsks testbana.
Och det är ett rejält tekniklyft – risken är att vi
får åka runt i världen och prata en del om det
här...

alltid horisionterad
Ett gyroskop håller hela tiden maskinen i hori-
sontellt läge – det gör att också lasten inte
kränger fram och tillbaka. Det ger en betydligt
bättre arbetsmiljö, men också mindre markpå-
verkan. Dessutom kan man köra snabbare och
på ställen där maskiner normalt inte körs.

Fredrik Henriksen och…                                                                                                                                            Olle Gelin  kan lyfta svensk skogsteknik till en ny nivå.TEKNIK-
SPRÅNG! 

Se filmen på
skogforsk.se

/xt28

creo




– Tekniken kan göra svåråtkomliga trakter
tillgängliga eftersom du utan problem kan gå
på skrå med fulla lass, konstaterar Olle Gelin.

Nedåt och uppåt då?
– Även det kan mjukvaran hjälpa till med.
Man lägger in ett mothåll, som till viss del kan
horisontera maskinen även i backar.

Det är lite som JAS? Föraren styr och dato-
rerna räknar?
– Ja, föraren behöver egentligen bara styra,
gasa och bromsa. Maskinen håller balansen
och ett jämnt marktryck. Och svänger dessu-
tom så smidigt att man behöver inte tänka på
skjuvning. De två midjorna har sensorer och
datorerna ser till att de bakre hjulen följer de
främre. Just själva framförandet behöver föra-
ren i praktiken inte bry sig så mycket om.
Fredrik Henriksen skrattar:
– Precis, efter att ha vant mig vid Xt28

skulle jag för första gången köra en vanlig
skogsmaskin i terräng. Det var lite nervöst för-
stås - nu skulle jag testa tekniken vi i praktiken
tävlar mot. Jag kom fem meter ut på hygget
innan det tog stopp mot några stenar. Jag

kunde inget om hur körningen måste plane-
ras, eftersom Xt28:s mjukvara normalt löser
de problem jag försätter mig i. Då kändes det
verkligen som om vi gör något nytt och bra
här.

Vad är livslängden på den här tekniken då?
Klarar den en normal livslängd för en skogsma-
skin, tror ni? Eller måste man byta vitala delar
efter säg 10 000 timmar?
– Simuleringar visar på en del fördelar när det
gäller skonsamhet även för konstruktionen
jämfört med en boggikonstruktion. Pendelar-
marna minskar  slag och stötar som fortplan-
tar sig upp i maskinchassit, vilket skulle kunna
ge högre livslängd på grund av lägre mekanisk
stress - och man kan på sikt kanske använda en
tunnare struktur i chassit för att öka nyttolas-
ten. Idag är den inte högre på Xt28 än för de
traditionella skotarna.
– En annan sak som blir möjlig eftersom pen-
delarmarna hela tiden håller jämnt marktryck
är att sänka lufttrycket i hjulen för att minska
markpåverkan, skjuter Fredrik Henriksen in. I
vanliga fall får man annars lätt genomslag med
fälgen när all vikt läggs på ett hjul. 
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Ett gyroskop håller hela tiden maskinen horisonte-
rad – det gör att också lasten inte kränger fram och
tillbaka. Det ger en betydligt bättre arbetsmiljö och
mindre markpåverkan. Dessutom kan man köra
snabbare och på ställen där maskiner normalt inte
körs.

Xt28 rullar mjukt över diket på pendelarmarna. 
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Projektet xt 28 stöds av skogsnäringens sär-
skilda satsning på teknik och skonsamhet. mål-
sättningarna i projektet med
pendelarmsskotaren är redan uppnådda då det
gäller minskad mark- och förarpåverkan. Vad
skotaren kan leverera för prestationer återstår
att undersöka.

dessutom vill Skogforsk beskriva 
affärsnyttan av att introducera innovativ, ny
teknik. dels den kommersiella affärspotentia-
len, dels vilken avkastning som en sådan här
projektinvestering kan ge över en produktlivs-
cykel.

Hur tar man vidare en sådan här innovation till
marknaden?
– Maskinen är byggd för att kunna visa poten-
tialen för näringen och tillverkarna, säger Olle
Gelin.  Vi är behjälpliga för de tillverkare som
är intresserade av tekniken. Vi kan överföra
vår kunskap och hjälpa dem med testerna. För
de som vill exploatera tekniken kan även rit-
ningar och CAD-underlag förvärvas från eX-
tractor. Och ett försiktigt intresse finns. 
– Det finns också ett antal vetenskapliga

förarbeten kring maskinens tekniklösningar,
både på KTH och Linköpings Universitet.
Det rör sig om hydrauliska simuleringar och
dynamiska modeller för att optimera lösning-
arna redan innan de byggdes in i konceptma-
skinen.

Är fler branscher intresserade?
– Självklart kan det vara intressant för gruv-
prospektering, dumperteknik och militära 
applikationer för transport på kuperad mark,
särskilt med dålig ytstruktur. 
Och militärerna är redan på väg åt samma

håll.

Xt 28

2 |Mindre helkroppsvibrationer

4 |Kommersiell nytta
l�Utvärderas på längre sikt

3 | Ökad produktivitet
l�Kräver fortsatta studier

Pitch

Roll

– stöds av skogs-
brukets strategiska
satsning

Fyra mål i projektet

1 |Minskad markpåverkan
genom:

l�Reducerad sidolutning
l�Reducerad skjuvning 
l�Fördelar lasten på alla hjul 

Xt28 (röd) har två midjor, där mjukvaran positionerar
hjulen så att de följer i varandras spår. Resultatet:
ingen skjuvning och därmed mindre markskador än hos
en traditionell maskin (grön).

l�Mätningar visar på förbättringar upp
till 20 procent, men med utrymme för
förbättringar.



– Vi ser ingen kostnadsskillnad mellan syste-
men. Tittar vi på 100 meters transportav-
stånd, en traktstorlek på 1000 kubik och olika
medelstamvolymer kostar X19 och tvåma-
skinsystemet ungefär lika mycket, säger Ri-
kard Jonsson, forskare på Skogforsk. Även om
X19 straffas hårdare av ökat transportavstånd
kan vi inte säkerställa någon skillnad heller vid
400 meter.

snabbare lastning, långsammare lossning
Drivaren utför som bekant alla moment i
drivningen. Virket upparbetas direkt i en last-
bärare, vilket sparar mycket tid. Nackdelen är
att det är svårt att välja i vilken ordning sorti-
menten ska samlastas. Det leder till att loss-
ningen tar tid. Men kan drivarens snabbare
lastning kompensera för en långsam lossning
och höga timkostnader?

Skogforsk har under tre år genomfört många
studier av drivaren. Man har tittat på drivarens
prestation och dess påverkan på virkesvärdet
samt gjort olika jämförelser. Den senaste stu-
dien undersökte hur kostnaderna skiljer sig åt
mellan drivarprototypen X19 med snabbfäste
och det traditionella tvåmaskinsystemet  med
skotare och skördare. 
– Resultaten visar att båda systemen påver-

kas nästan identiskt av medelstamvolym, och
X19 drabbas något hårdare av terrängtrans-
portavstånd. Vi kan inte se några jättetydliga
skillnader. Det gör det hela svårare, säger Ri-
kard Jonsson. Det hade varit mycket lättare att
veta hur vi går vidare om vi hade sett en tydlig
vinnare.

lika bra räcker inte...
Drivarprototypen X19 verkar alltså vara en

jämbördig motståndare. Men att den är lika
bra är inte tillräckligt för att utmana tvåma-
skinsystemets marknadsdominans, tror Ri-
kard Jonsson: 
– Det måste finnas starkare incitament för

att det ska vara intressant att köpa konceptet –
antingen genom att produktiviteten höjs eller
genom att priset sänks, säger han. 

...men branschens intresse kvarstår
Att en match slutar oavgjort kan vara rättvist,
men också ganska dåligt för en ny spelare som
vill bekräfta sig på marknaden. Då är det lät-
tare att gå vidare med ett system man redan är
välbekant med. Fast det verkar inte som om
resultatet fått branschen att tycka att det är
dags att blåsa till slutsignal riktigt än. Det
finns ett engagemang ute bland bolagen och
skogsägarföreningarna och snarare verkar vi gå

dött loPP
– men räcker det?

Mina damer och herrar – vi har ett resultat. Kampen mellan drivarproto-
typen X19 och det konventionella tvåmaskinsystemet med skördare och
skotare slutade oavgjort. Nu ser vi fram emot en spännande förlängning!

Text: anna franck. Foto: sverker johansson och john sandström/BITZER
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en förlängning till mötes. Hittills är det främst
Holmen och SCA som testat maskinen. Så för
att låta fler förare testa X19 går drivarprototy-
pen nu på Sveaskogs marker i Västerbotten
fram till årsskiftet. Efter nyår är det Stora Enso
i Dalarnas tur att prova den. Därefter ska re-
sultaten samlas ihop och utvärderas på nytt.

gamla sanningar lever
Utöver att studien visar på två jämbördiga sys-
tem bekräftar den också många tidigare påstå-
enden om drivaren.  
– De gamla sanningarna lever fortfarande

kvar. Precis som tidigare gynnas X19-drivaren
av små bestånd och korta transportavstånd.
Ökar avståndet straffas X19. Däremot ser vi
nästan ingen skillnad alls mellan drivaren och
tvåmaskinsystemet när det gäller klenare och
grövre skog, säger Rikard Jonsson.

Det finns andra aspek-
ter på drivarkonceptet
som inte utretts i de
studier som genom-
förts. En sådan är ar-
betsmiljön, där förarna
uttrycker att arbetet är
mer omväxlande och mindre statiskt. Å andra
sidan ökar ensamarbetet. I och med att virket
inte lagras i skogen blir lageruppgiften vid väg
också säkrare. Det återstår också att utreda hur
drivaren klarar markskadefrågan. Flerträds-
hantering har heller ännu inte använts och är
något som behöver tillföras maskinen. 

Vad händer nu?
Skogforsk kommer nu att jobba vidare med
metodiken så att den passar drivarens arbete
bättre. 

– Vi kommer också att
titta djupare på kostnaderna
hos drivare och tvåmaskin-
system. Vad är det som kos-
tar? Vari ligger skillnaderna?
säger Rikard Jonsson.
Ett ytterligare område

man ska titta på är möjligheter till automation.
– Direktlastning har återkommande cykler.

Det gör att den skulle vara tacksam att auto-
matisera, vilket i sin tur skulle kunna innebära
en fördel för drivaren, säger Rikard Jonsson.

*) drivargruppen är ett forum där brukare disku-
terar drivarkonceptet samt delar erfarenheter
och studieresultat. Gruppen består av medarbe-
tare från BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora
Enso, Sveaskog, Södra och Skogforsk.

Rikard Jonsson,Skogforsk.

SCA:s testförare Erik Norrman kollar kapet.
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Två avverkningar...
de två koncepten jämfördes i ett klenare och ett
grövre slutavverkningsobjekt. Skördaren var en
Komatsu 941 och skotaren en Komatsu 895.
Samtliga maskiner är tekniskt jämförbara. de har
likvärdig storlek, samma tillverkare och en stor
andel av komponenterna är gemensamma.

Båda avverkningsobjekten delades upp i två
lika stora delar. den ena traktdelen drevs av x19
och den andra av tvåmaskinsystemet. Till studi-
erna valdes objekt med likartad beståndstruktur
för att utjämna beståndsegenskapernas inverkan
på resultaten. 

…och två testförare
den ena föraren hade erfarenhet av att köra skör-
dare, skotare och även drivaren Valmet 801
Combi. Han hade också varit provförare av x19
under ca 1,5 år. den andra föraren hade erfaren-
het av att köra skördare och skotare och hade
provkört x19 i knappt två månader före studien.
Båda förarna körde samtliga tre maskiner i fältstu-
dien. På så sätt utjämnades förarnas inverkan på
resultaten.

Studien omfattade tidsåtgång, dieselförbruk-
ning och drivningskostnader. däremot tittade
man inte på andra viktiga aspekter som arbets-
växling, vibrationsnivåer, taktning, markskador
etcetera.

En drivare förvaltar virkesvärdet lika bra
som en skördare. Det konstaterades vid
Skogforsks virkesvärdestest.

Testet visade  att det inte fanns någon stor skill-
nad i drivarens mätnoggrannhet vid upparbet-
ning över mark jämfört med upparbetning över
lastbäraren. drivaren mätte stammarnas diame-
ter lite klenare än kontrollmätningen, men sprid-
ningen var stor både för drivaren och skördaren.

det finns många förklaringar till vad detta kan
bero på: stammarnas utseende, slöa kvistknivar,
kvistknivar som hoppat på kvistar, vinkeln på
stammen samt aggregatets tryckinställningar.

Kapsprickor
det finns en tendens till minskad frekvens av
kapsprickor i övre halvan av drivarlasset jämfört
med undre halvan av lasset, samt att kapsprickor
i övre halvan av lasset var kortare och placerade
närmare märgen. det här skulle kunna bero på
att prototypens kran inte riktigt når upp, och att
de sista stockarna på lasset då kapas med ganska
stor vinkel. detta förefaller att ge mindre allvar-
liga sprickor.

X19-prototypen i korthet
den x19-prototyp som Skogforsk har studerat
introducerades under våren 2014 av Komatsu
Forest. Själva baskonceptet av x19 är välbekant
och motsvarar i stort sett Komatsu Forests före-
gående drivarmodell, Valmet 801 Combi. x19 är
utrustad med en tilt- och roterbar lastbärare, pre-
cis som sin företrädare. det som är nytt är snabb-
fästet, som möjliggör smidiga växlingar mellan
skördaraggregat och skotargrip. x19 är enbart
avsedd för slutavverkning, vilket skiljer den från
föregående drivarmodeller. 

Snabbfäste bättre än kombiaggregat
Att man valt att utrusta x19 med snabbfäste istäl-
let för ett kombiaggregat har inte varit någon vild
chansning, utan en väl medveten strategi. I en ti-
digare studie har Skogforsk nämligen jämfört
tidsåtgång och kostnader för x19, dels med kom-
binationsaggregatet 330dUO och dels med
snabbfäste och specialiserade redskap.

– Vi ser en tydlig prestationsökning med
snabbfäste jämfört med kombiaggregat, som
tenderar att bli lite av en halvdan kompromiss.
med den insikten rådde det ingen tvekan om att
det var snabbfästet vi skulle ta vidare i våra tester,
säger Rikard Jonsson.

så gick ”matchen” till

läs mer 
om testerna 

i ViSion nr 4/2015 
på skogforsk.se!

drivaren och
virkesvärdet
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– det är roligt och varierande, säger Erik
Norrman på SCA Skog AB, som är en av tes-
tets två förare på trakten utanför Bispgården
som VISION besöker. Och just variationen är
nog det bästa.
– Jag är säker på att man presterar bättre om
man inte behöver tokskörda en hel dag, utan
istället drygt en timme i taget. Sedan får man
ett break när man kör fram virket, byter till
grip, lossar på avlägget och skiftar till aggregat
igen...då har man vilat upp sig mentalt och är
på topp. När jag jobbar monotont mattas jag
annars av.

Vilka förbättringspotentialer ser du?
– Den har gått otroligt bra, men det är en pro-
totyp. Jag skulle vilja se en bättre dämpning på
hytten så att jobbet blir mera komfortabelt.
Och så skulle det behövas en annan kranmo-
dell som kan lyfta lite högre, framför allt när
man jobbar väldigt nära hytten. Nu får man
tilta hytten bakåt för att nå upp med det sista
på lasset, annars slår kranen i topp och det är
inte skönt. Och när hytten är tiltad dämpar
den inte heller.

Hur lägger du upp slagen, det är ju sex-sju 
sortiment här?
– Ja, det här är en ganska typisk slutavverkning
häruppe, mycket gran, en och annan tall och en
del björk. Så här väljer jag att backa slaget och
plocka det löv och den tall jag kan – alltså strö-
sortimenten. Sedan går jag framåt igen och tar
granen, som är huvudsortimentet. Så det blir
lite joller för att få till alla sortiment. Jag har tre
fack att sortera i till att börja med, men mellan-
stöttorna är lite korta. Efter halva lasset är det
lätt att stockarna börjar rullar ihop. 
– Lossningen går ändå oväntat bra, det är

ju väldigt bra sikt när det inte finns någon
grind och så kan jag tilta lasset för att se ännu
bättre. Så jag tycker inte det tar så mycket
längre tid än med en vanlig skotare, även om
det blir lite plockande på lasset och körning
mellan vältorna.

holmen skog, som investerat i prototypen
och gjort egna driftsuppföljningar av X19, är
fortsatt intresserade av drivarkonceptet:
– Skogforsks resultat och våra egna uppfölj-

ningar visar att X19 kan utmana dagens sys-
tem. Det är imponerande med tanke på att
den är en prototyp. Den har också varit förvå-
nansvärt driftssäker och det helt nya snabbfäs-
tet har fungerat bra, säger Jonas Eriksson,
skogsteknisk chef på Holmen Skog och aktiv i
Skogforsks drivargrupp*.
Han tror inte heller att drivaren har visat

hela sin potential än. 
–Det bör rimligen finnas en fortsatt utveck-

lingspotential, med tanke på att konceptet är
nytt. Metodmässigt är det exempelvis hittills
bara ett fåtal maskinförare som har provat den.
Att fler företag nu testar maskinen är därför

bra, tycker han:
– Det gäller att vi skaffar oss en heltäckande

bild av hur drivaren fungerar och vilka delar
som kan vässas ytterligare. Om vi kan ta kon-
ceptet ett steg till så tror vi att den kan utmana
tvåmaskinsystemet. 

”Variationen 
är det bästa”

”imponerande, 
utmanar 
dagens system”

”överraskande
bra, men kan inte
konkurrera”

Så tycker skogsföretagen

sca skog har testat X19 och analyserat resul-
taten noga. Men drivaren presterar helt enkelt
inte tillräckligt bra i förhållande till den tradi-
tionella tekniken, menar Magnus Bergman
som är skogsteknisk chef på SCA Skog:
– Komatsu har gjort ett fantastiskt jobb

med att bygga en prototyp som tekniskt fun-
gerat mycket bra och även producerat på en
bra nivå.
– Vi har analyserat maskinen noga ur flera

aspekter. Men vår slutsats har tyvärr blivit att
drivaren inte kommer att kunna  konkurrera
med nuvarande skördare och skotare annat än
på en mycket liten andel av våra trakter.
Magnus Bergman tror liksom Jonas Eriks-

son på Holmen att X19 kan vässas, men det
kan tvåmaskinsystemet också, menar han:
– Visserligen finns en utvecklingspotential,

men vi bedömer att vi kan få större utdelning
av att vässa nuvarande maskinsystem. Så vi har
beslutat oss för att hålla fast vid nuvarande sys-
tem och fokusera SCA:s utvecklingsinsatser på
dessa.

Jonas Eriksson, Holmen Skog AB. Magnus Bergman, SCA Skog AB.

Erik Norrman på SCA Skog AB.
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