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Titel:
Tidsåtgång och bränsleåtgång 

vid användning av 
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Evaluation of assortment 
grapple 2014 in terms of 

processing time and 
fuel consumption.

Abstract
The assortment grapple is a technical innovation where an extra claw is fi tted 

on an ordinary grapple, enabling different assortments to be loaded in the 

same crane cycle. The concept was introduced in spring 2014. In the second 

half of 2014, seven direct comparative studies of the technology have been 

carried out together with several different companies. 

Early results indicate that processing time increases by a few percent. Time 

saved in the crane cycle is lost when the wood is handled on the ground and 

in the load.

Fuel consumption was also measured, and this was approximately the same 

expressed in l/machine hour.
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av sortimentsgripen 2014-INHA-2016-12-05 

Sammanfattning 

Sortimentsgripen är en teknisk innovation som innebär att en vanlig grip för-
setts med en extra gripklo och på så sätt kan lasta flera sortiment i samma kran-
cykel. Konceptet introducerades våren 2014 och under senaste halvåret har sju 
direkt jämförande studier gjorts av tekniken tillsammans med flera olika 
företag.  

Resultat i ett så här tidigt skede pekar mot att tidsåtgången ökar med några 
procent. Det som man vinner på kran ut och kran in förloras vid hantering av 
virket på marken och i lasset. 

Även bränsleförbrukningen uppmättes och denna var ungefär densamma ut-
tryckt som l/maskintimme. 

Bakgrund 

Sortimentsgripen är en ny teknisk innovation som innebär att skotarna kan sam-
lasta flera sortiment i samma krancykel. Tekniskt sett har en vanlig grip försetts 
med en extra gripklo som kan manövreras tillsammans med den vanliga gripen. 
De här studierna genomfördes under 2014 och nedan redovisas resultatet för-
delat på den genomsnittliga tidsåtgången och bränsleförbrukningen. 

Studieförutsättningar 

I Tabell 1 återges några data för studierna. 

Tabell 1.  
Förutsättningar för studierna. 

Grip Vanlig Sortiment 

Antal lass, st 67 62 

Volym, m3fub 606 546 

Antal sortiment 2–5 2–5 

Medelhögstorlek, m3fub 0,19 0,19 

 

Studierna genomfördes i både första och andragallringar under 2014 i södra 
och mellersta Sverige. Vädret var normalt med en temperatur om cirka  
10–15 grader. Studierna av de båda griptyperna gjordes både i direkt anslutning 
till varandra och med någon månads mellanrum. Alla förarna körde båda 
utrustningarna i direkta jämförelser. Tidsstudieman var Hagos Lundström, 
Skogforsk. 
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av sortimentsgripen 2014-INHA-2016-12-05 

Resultat 

Nedan återges resultatet från undersökningen. 

TIDSÅTGÅNG, CMIN/M3FUB 

I Tabell 2 redovisas den genomsnittliga tidsåtgången för alla studierna. Den 
tredje kolumnen utgör en mix mellan de två första på så sätt att all tid ovanför 
KUL har tagits från ”sortiment” medan allt under tillrättaläggning tagits från 
”vanlig”. Skälet är att det som borde skilja de båda utrustningarna åt är kran-
arbetet. 

Tabell 2.  
Genomsnittlig tidsåtgång (cmin/m3fub). 

 Metod Samlastning Samlastning Korr. sortiment 

Grip Vanlig Sortiment Sortiment 

Kran ut 38 35 35 

Gripning 33 34 34 

Sammanföring 8 17 17 

Kran in 64 60 60 

Jämndragning 2 2 2 

Släpp 32 39 39 

Tillrättaläggning 14 13 13 

KUL 60 64 60 

Terrängtransport 166 166 166 

Lossning 67 69 67 

Nytt avlägg 0 1 0 

Flytt avlägg 6 8 6 

Övrigt 9 8 9 

Krantid 191 200 200 

Termaltid  333 348 341 

G0-tid 499 514 507 

Rel. G0-tid 100 103 102 

 

Vid beräkningen av den sammanlagda tidsåtgången har krantiden, terminal-
tiden och G0-tiden beräknats. Den tid som skiljer terminaltiden från G0-tiden 
är körningen till och från avverkningstrakten. Denna har beräknats genom att 
anta att det genomsnittliga terrängtransportavståndet är 400 m och att kör-
hastigheten är 50 meter per minut vid laststorleken 8–13 m3fub. Krantiden 
återger tiden för kranarbetet ute i skogen (kran ut, gripning, sammanföring, 
kran in, jämndragning, släpp och tillrättaläggning). Av Tabell 2 framgår att man 
tjänar en del tid på momenten kran ut och kran in men förlorar tid vid hante-
ring av virket på marken och i lasset. 
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TIDSÅTGÅNG, CMIN/KRANCYKEL 

Det föregående avsnittet beskriver tidsåtgången i cmin/m³fub. Beskrivningen 
kan även göras i cmin/krancykel vilken återges i Tabell 3. 

Tabell 3  
Tidsåtgång i cmin/krancykel 

 Metod Samlastning Samlastning 

Grip Vanlig Sortiment 

Kran ut 7,7 7,9 

Gripning 6,7 7,7 

Sammanföring 1,5 3,8 

Kran in 13,0 13,8 

Jämndragning 0,4 0,3 

Släpp 6,4 8,8 

Tillrättaläggning 2,8 3,0 

Krantid  38,5 45,3 

Antal krancykler 3023 2347 

Medelgrip, m3fub 0,20 0,23 

 

Som framgår av tabellen är även denna tidsåtgång högre med sortimentsgripen. 
Orsaken till detta är att varje krancykel som innehåller sammanföring med den 
extra gripklon tar tid som uttryckt som cmin/m³fub inte uppvägs av den extra 
mängden virke. 

I Tabell 4 framgår skillnaden i tidsåtgång med och utan användning av gripklon. 
 
Tabell 4 
Cmin/krancykel med och utan användning av gripklon. 

 Grip Sortiment Sortiment 

Metod Utan klo Med klo 

Kran ut 7,8 8,7 

Gripning 6,9 11,1 

Sammanföring 1,9 12,6 

Kran in 13,5 15,5 

Jämndragning 0,4 0,2 

Släpp 7,2 15,5 

Tillrättaläggning 2,7 4,3 

Krantid  40,4 67,9 

Antal krancykler 1937 410 

Krancykler, procent 83 17 

 

Som framgår av tabellen är tidsåtgången väsentligt högre vid arbete med 
gripklon. 
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BRÄNSLEÅTGÅNG 

I samband med tidsstudierna noterades även hur mycket bränsle som 
förbrukades. I Tabell 5 återges data per grip och metod. 

Tabell 5  
Inmätt bränsleåtgång. 

Grip Vanlig Sortiment 

Metod Samlastning Samlastning 

Liter per maskintimme 8,6 8,4 

 

Som framgår av tabellen var bränsleförbrukningen ungefär densamma mellan 
de båda utrustningarna. 

Diskussion 

De genomförda studierna är ganska omfattande och har gjorts som direkt 
jämförande studier mellan de båda griptyperna. Medelvärdena för samtliga 
undersökningar visar att tidsåtgången ökar med några procent vid användning 
av gripen. Skillnaden varierar dock mellan –5 och 8 procent, vilket visar att 
vissa förare tagit till sig tekniken medan andra inte lyckats lika bra. Ett annat 
förhållande att ta hänsyn till är att studierna gjorts ganska nära inpå sjösätt-
ningen av den nya tekniken varför en längre inkörningsperiod skulle ha på-
verkat utfallet även om skillnader i studieupplägg inte gav utslag i tidsåtgången. 
En viktig faktor som bestämmer tidsåtgången per m3fub är medelvolymen 
virke hos en hög. Samtliga studier uppvisar ungefär samma medelvolym och 
för hela materialet är den densamma så förutsättningarna har varit likvärdiga. 
Betraktas mängden virke hos en grip så innehåller denna cirka 15 procent mera 
vid lastning med sortimentsgripen. Ökningen är emellertid inte tillräcklig för att 
uppväga den ökade tidsåtgången. Förutsätts att ”vanlig” gripning med sorti-
mentsgipen är 0,20 m³fub så blir den beräknade gripstorleken vid användning 
av gripklon cirka 0,38 m³fub. I studien hos Sveaskog i Ljusdal användes långa 
mellanstöttor, vilket försvårade kranarbetet i lasset. Antas att den relativa tids-
åtgången för släppning är densamma som i övriga studier förbättras G0-tiden 
med cirka en procent. 

I den här redovisningen har bränsleåtgången angivits som liter per maskin-
timme trots att den siffra som är mest intressant är liter per m³fub. Orsaken är 
att laststorleken inte återspeglar den verkliga storleken vilket påverkar bränsle-
åtgången. Betraktas det sammanlagda resultatet så verkar det inte vara någon 
större skillnad mellan griptyperna, vilket inte är att förvänta. 
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 Bilaga 1  
 

Studie av tidsåtgång och bränsleåtgång vid 
användning av sortimentsgripen hos Sveaskog i 
Ljusdal våren 2014 

 
Studieförutsättningar 
 

I Tabell 1 återges några data för studien. 

Tabell 1. 
 Förutsättningar för studien. 

Grip Vanlig Sortiment Vanlig Sortiment 

Förare 1 1 2 2 

Metod Samlastning Samlastning Sortrent Samlastning 

Antal lass 8 7 7 7 

Volym, m³fub 71 69 64 70 

Massa, procent 70 78 62 67 

Octotimmer, procent 28 20 31 30 

Kastettimmer, procent 2 2 7 3 

Medelhögstorlek, m³fub 0,12 0,13 0,11 0,14 

 

Studien genomfördes i en förstagallring i juni i närheten av Ljusdal med en 
Komatsu 860 skotare. Vädret var sommarlikt med en temperatur om cirka 
15 grader. Studierna av de båda griptyperna gjordes direkt efter varandra. 
Tidsstudieman var Hagos Lundström, Skogforsk. 
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Resultat 
Nedan återges resultatet från undersökningen. 
 

TIDSÅTGÅNG 

I Tabell 2 redovisas den genomsnittliga tidsåtgången för hela studien. 
 
Tabell 2.  
Genomsnittlig tidsåtgång (cmin/m³fub). 

 Förare 1 Förare 2 

 Metod Samlastning Samlastning Sortimentsrent Samlastning 

Grip Vanlig grip Sort.grip Vanlig grip Sort.grip 

Kran ut 42 35 45 50 

Gripning 38 39 45 44 

Sammanföring 10 25 19 35 

Kran in 66 58 81 80 

Jämndragning 2 2 1 1 

Släpp 38 51 46 58 

Tillrättaläggning 11 13 19 21 

KUL 54 51 67 49 

Terrängtransport 160 160 160 160 

Lossning 64 62 64 85 

Nytt avlägg 1 4 0 3 

Flytt avlägg 8 9 1 10 

Övrigt 6 3 4 1 

Termaltid  340 352 392 437 

G0-tid 500 512 552 597 

Rel. G0-tid 100 102  100 108 

 

Vid beräkningen av den sammanlagda tidsåtgången har dels terminaltiden och 
dels G0-tiden beräknats. Den tid som skiljer är körningen till och från avverk-
ningstrakten. Denna har beräknats genom att anta att det genomsnittliga 
terrängtransportavståndet är 400 meter och att körhastigheten är 50 meter per 
minut vid laststorleken 10 m³fub. 

Som framgår av tabellen ökar tidsåtgången med mellan 2–8 procent för sorti-
mentsgripen. Orsaken är att tiden för sammanföring och släpp i lasset ökar. 
Skälet till det senare var att lastutrymmet var försett med mellanstakar som var 
lika höga som de yttre laststakarna. För Förare 1 uppvägs den ökade tidsåt-
gången till viss del genom att tiden för kran ut och kran in minskar men inte 
för Förare 2. Förare 2 hade dessutom en relativt hög tid för lossning som tro-
ligen berodde på att han normalt körde sortimentsrena lass och således var 
ovan vid samlastade lass. 
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BRÄNSLEÅTGÅNG 

 I samband med tidsstudierna noterades även hur mycket bränsle som 
förbrukades. I Tabell 3 återges data per förare och typ av grip. 

Tabell 3  
Inmätt bränsleåtgång. 

Förare Förare1 Förare 2 

Grip Vanlig Sortiment Vanlig Sortiment 

Liter per maskintimme 6,1 6,1 6,2 5,7 

 

Som framgår av tabellen är bränsleförbrukningen ungefär densamma vid 
användningen av de båda griparna, vilket inte var förväntat eftersom ökningen 
av tidsåtgången per m³fub i genomsnitt var 5 procent 
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Bilaga 2 
 

 

Studie av tidsåtgång och bränsleåtgång vid 
användning av sortimentsgripen hos Holmen i 
Hassela hösten 2014 

 
Studieförutsättningar 
 
I Tabell 1 återges några data för studien. 

Tabell 1. 
 Förutsättningar för studien. 

Grip Vanlig Sortiment Vanlig Sortiment 

Förare 1 1 2 2 

Metod Samlastning Samlastning Samlastning Samlastning 

Antal lass 8 8 9 8 

Volym, m³fub 76 75 89 75 

Tallmav, procent 51 49 45 42 

Granmav, procent 23 18 20 24 

Lövmav, procent 8 11 19 16 

Talltim, procent 15 19 13 11 

Grantim, procent 3 3 3 7 

Medelhögstorlek, m³fub 0,23 0,22 0,22 0,20 

 

 
Studien genomfördes i en förstagallring i början av oktober i närheten av 
Hassela med en John Deere 1210E skotare. Vädret var höstlikt med en 
temperatur om cirka 10 grader. Studierna av de båda griptyperna gjordes direkt 
efter varandra. Tidsstudieman var Hagos Lundström, Skogforsk. 
 
 

  



 

   12 
 

Tidsåtgång och bränsleåtgång vid användning av sortimentsgripen 2014Tidsåtgång och bränsleåtgång vid användning 
av sortimentsgripen 2014-INHA-2016-12-05 

Resultat 
Nedan återges resultatet från undersökningen. 
 

Tidsåtgång 
I Tabell 2 redovisas den genomsnittliga tidsåtgången för hela studien. 

Tabell 2.  
Genomsnittlig tidsåtgång (cmin/m³fub). 

  Förare 1 Förare 2 

 Metod Samlastning Samlastning Samlastning Samlastning 

Grip Vanlig grip Sort.grip Vanlig grip Sort.grip 

Kran ut 35 30 37 33 

Gripning 32 33 34 37 

Sammanföring 6 13 4 12 

Kran in 70 61 59 59 

Jämndragning 4 4 1 0 

Släpp 27 29 28 35 

Tillrättaläggning 12 8 18 16 

KUL 50 58 57 75 

Terrängtransport 160 160 160 160 

Lossning 78 61 77 72 

Nytt avlägg 0 0 0 0 

Flytt avlägg 11 9 6 9 

Övrigt 12 7 17 12 

Termaltid  337 313 338 360 

G0-tid 497 473 498 520 

Rel. G0-tid 100 95 100 104 

 

Vid beräkningen av den sammanlagda tidsåtgången har dels terminaltiden och 
dels G0-tiden beräknats. Den tid som skiljer är körningen till och från avverk-
ningstrakten. Denna har beräknats genom att anta att det genomsnittliga 
terrängtransportavståndet är 400 meter och att körhastigheten är 50 m/min vid 
laststorleken 10 m³fub. 

Som framgår av tabellen är tidsåtgången 5 procent lägre med sortimentsgripen 
för Förare 1. Orsaken är att tiden för lossning är 17 cmin lägre med sortiments-
gripen, vilket berodde på vältornas utformning. Tas hänsyn till detta är skillna-
den endast cirka en procent till sortimentsgripens fördel. För Förare 2 är tiden 
för körning under lastning förhållandevis hög. Korrigeras med 18 cmin blir 
resultatet att tidsåtgången för sortimentsgripen är en procent högre. Samman-
taget för båda förarna är det således ingen skillnad mellan att skotningen görs 
med en vanlig grip och en sortimentsgrip. 
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Bränsleåtgång 
I samband med tidsstudierna noterades även hur mycket bränsle som 
förbrukades. I tabell 3 återges data per förare och typ av grip. 
 
Tabell 3. 
Inmätt bränsleåtgång. 

Förare Förare1 Förare 2 

Grip Vanlig Sortiment Vanlig Sortiment 

Liter per maskintimme 8,4 8,4 8,3 7,5 

 

Som framgår av tabellen är bränsleförbrukningen ungefär densamma vid 
användningen av de båda griparna, vilket var förväntat eftersom tidsåtgången 
per m³fub i genomsnitt var ungefär densamma. 
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 Bilaga 3  
 

Studie av tidsåtgång och bränsleåtgång vid 
användning av sortimentsgripen hos Sveaskog i 
Kosta hösten 2014 
 

Studieförutsättningar 
 

I Tabell 1 återges några data för studien. 

Tabell 1.  
Förutsättningar för studien. 

Grip Vanlig Sortiment Vanlig Sortiment 

Förare 1 1 2 2 

Metod Samlastning Samlastning Samlastning Samlastning 

Antal lass  14 18 13 7 

Volym, m³fub 97 97 109 64 

Massa, procent 54 50 45 80 

Kubb, procent 35 36 35 16 

Timmer, procent 11 14 20 4 

Medelhögstorlek, m³fub 0,17 0,18 0,19 0,15 

 

Studien genomfördes i en andragallring i juni i närheten av Kosta med en 
Rottne F13 skotare. Vädret var höstlikt med en temperatur om cirka 15 grader. 
Studierna av de båda griptyperna gjordes med någon månads skillnad. Tids-
studieman var Hagos Lundström, Skogforsk. 
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Resultat 
Nedan återges resultatet från undersökningen. 

Tidsåtgång 
I Tabell 2 redovisas den genomsnittliga tidsåtgången för hela studien. 
 

Tabell 2.  
Genomsnittlig tidsåtgång (cmin/m³fub). 

  Förare 1 Förare 2 

 Metod Samlastning Samlastning Samlastning Samlastning 

Grip Vanlig grip Sort.grip Vanlig grip Sort.grip 

Kran ut 44 38 41 37 

Gripning 33 32 26 32 

Sammanföring 3 5 6 22 

Kran in 69 62 57 57 

Jämndragning 2 1 2 2 

Släpp 40 35 26 42 

Tillrättaläggning 9 9 19 22 

KUL 89 75 73 93 

Terrängtransport 200 200 200 200 

Lossning 66 77 63 67 

Nytt avlägg 1 0 0 0 

Flytt avlägg 5 3 9 9 

Övrigt 5 11 13 15 

Termaltid  366 348 335 398 

G0-tid 566 548 535 598 

Rel. G0-tid 100 97 100 112 

 

Vid beräkningen av den sammanlagda tidsåtgången har dels terminaltiden och 
dels G0-tiden beräknats. Den tid som skiljer är körningen till och från avverk-
ningstrakten. Denna har beräknats genom att anta att det genomsnittliga 
terrängtransportavståndet är 400 meter och att körhastigheten är 50 meter per 
minut vid laststorleken 8 m³fub. 

Orsaken till att Förare 1 har en lägre tidsåtgång beror framför allt på att KUL är 
lägre med sortimentsgripen, vilket den inte borde vara. För Förare 2 är det släpp 
och KUL som är högre tillsammans med en allmänt högre tidsåtgång. 

Bränsleåtgång 
I samband med tidsstudierna noterades även hur mycket bränsle som förbruka-
des. I Tabell 3 återges data per förare och typ av grip. 

Tabell 3  
Inmätt bränsleåtgång. 

Förare Förare1 Förare 2 

Grip Vanlig Sortiment Vanlig Sortiment 

Liter per maskintimme – – 10,7 11,5 

Som framgår av tabellen är bränsleförbrukningen något högre vid använd-
ningen av sortimentsgripen. 
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Bilaga 4 
 

Studie av tidsåtgång och bränsleåtgång vid 
användning av sortimentsgripen hos  
StoraEnso i Voxna hösten 2014 

 

Studieförutsättningar 
 
I Tabell 1 återges några data för studien. 

Tabell 1.  
Förutsättningar för studien. 

Grip Vanlig Vanlig Sortiment 

Förare 1 1 1 

Metod Sortrent Samlastning Samlastning 

Antal lass 9 8 7 

Volym, m³fub 120 100 96 

Massa, procent 57 58 49 

Timmer, procent 43 42 51 

Medelhögstorlek, m³fub 0,28 0,27 0,31 

 

 
Studien genomfördes i en andragallring under hösten i närheten av Voxna med 
en JD 1510 skotare. Vädret var höstlikt med en temperatur om cirka 10 grader. 
Studierna av de båda griptyperna gjordes med någon månads skillnad. 
Tidsstudieman var Hagos Lundström, Skogforsk. 
 

Resultat 
Nedan återges resultatet från undersökningen. 
 

Tidsåtgång 
I Tabell 2 redovisas den genomsnittliga tidsåtgången för hela studien. 
 

Bränsleåtgång 
 I samband med tidsstudierna noterades även hur mycket bränsle som 
förbrukades. I tabell 3 återges data per grip och metod. 

Tabell 3. 
Inmätt bränsleåtgång. 

Grip Vanlig Vanlig Sortiment 

Metod Sortrent Samlastning Samlastning 

Liter per maskintimme 11,1 12,1 11,4 

 

Som framgår av tabellen var bränsleförbrukningen lägre vid skotning av 
sortimentsrena lass trots att tidsåtgången per m³fub var högre. 

  

INHA
Sticky Note
Hej Torbjörn!
Detta stycke flyttade jag från sida 18. Hela den gulmarkerade texten fick inte plats på sidan 18, utan det sista lilla stycket hamnade på en nya sida. Vet inte om texten kan stå på sidan 17?/INHA

INHA
Sticky Note

INHA
Sticky Note

INHA
Sticky Note
Här ser jag att titeln i fottexten finns 2 gånger. Ändrar.
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Tabell 2.  
Genomsnittlig tidsåtgång (cmin/m³fub). 

 Metod Sortrent Samlastning Samlastning 

Grip Vanlig   Vanlig Sortiment 

Kran ut 24 23 21 

Gripning 22 22 18 

Sammanföring 4 6 8 

Kran in 40 45 40 

Jämndragning 1 2 1 

Släpp 19 19 21 

Tillrättaläggning 9 8 5 

KUL 70 33 45 

Terrängtransport 123 123 123 

Lossning 40 54 57 

Nytt avlägg 0 0 0 

Flytt avlägg 2 1 4 

Övrigt 5 8 6 

Termaltid  236 221 226 

G0-tid 359 344 349 

Rel. G0-tid  100 101 

 

Vid beräkningen av den sammanlagda tidsåtgången har dels terminaltiden och 
dels G0-tiden beräknats. Den tid som skiljer är körningen till och från avverk-
ningstrakten. Denna har beräknats genom att anta att det genomsnittliga 
terrängtransportavståndet är 400 meter och att körhastigheten är 50 meter per 
minut vid laststorleken 13 m³fub. 

Av Tabell 2 framgår att tiden för att köra sortimentsrent är något högre än 
samlastade sortiment, vilket beror på att tiden för körning under lastning är 
högre. Tiden för lossning minskar dock vid sortimentsrena lass men inte i lika 
hög grad.                                                                                      

Det bör uppmärksammas att lossningen av de båda sortimenten gjordes från 
samma uppställningsplats på varsin sida av vägen. 

Vid skotningen med sortimentsgripen var KUL förhållandevis hög, vilket 
förklarar den högre G0-tiden. 
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Bilaga 5 

 

Definition av momenttider 

 

Moment Definition 

Kran ut Kranrörelse ut från lasset utan virke. 

Gripning 

Sammanföring 

Gripen rör högen, tills virket lämnar marken. 

Sammanföring av virket på marken. 

Kran in 

Jämndragning 

Kranrörelse in mot lasset med virke. 

Jämndragning av virket.  

Släpp 

Tillrättaläggning 

Gripen rör lasset, tills den lämnar lasset. 

Tillrättaläggning av virket i lasset. 

KUL 

Terrängtransport 

Förflyttning mellan uppställningsplatser. 

Körning med skotaren. 

Lossning Lossning av virke. 

Nytt avlägg Avläggning av virke på nytt avlägg. 

Flytt avlägg Flyttning av skotaren på avlägget. 

Övrig verktid 

Terminaltid 

G0-tid 

Annan tid till gagn för arbetet. 

G0-tid exklusive terrängtransport. 

Grundtid exklusive störning. 
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