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TRANSPORTER

Mellan två lika långa 
uppdrag kan det utan 
vidare skilja 30 procent 
i tidsåtgång och 50 procent
i bränsleförbrukning!

’’

För att hjälpa skogsbruket att välja
rätt vägar har Skogforsk på uppdrag
av SdC utvecklat systemet "krönt
Vägval" för att objektivt räkna fram
avståndet för den bästa vägen mel-
lan avlägg och inmätningsplats. det
avståndet används också för att
fastställa ersättningen till åkaren. 

Systemet är baserat på 1300
olika facitrutter, där skogsnäringen
själva har fått ange vilken väg föra-
ren bör köra. Branschen har också
samlat in information om timmerle-
der (av skogsbruket prioriterade
vägval). dessutom har förbifarter
och infartsleder till mottagnings-
platser skapats för att öka trafiksä-
kerheten.

– Vid utvecklingen av krönt Väg-
val har vi utgått från facitrutterna
för att se hur olika företeelser, till
exempel vägklass och vägbredd,
ska balanseras mot varandra, berät-
tar gunnar Svenson. Nyligen har vi
även infört backighet och kurvighet
i systemet för att göra det ännu
noggrannare.

– genom att krönt Vägval tar
hänsyn till en stor mängd vägegen-
skaper så kan den mest effektiva
rutten väljas, vilket sällan naviga-
torn i personbilarna gör eftersom
de ofta väljer den kortaste eller
snabbaste.

– Man kan också få rutten be-
skriven på skärmen i förarhytten –
det blir då ungefär som en vanlig
bil-gpS, men med en betydligt mer
avancerad beräkning av bästa väg. 

Väljer den 
effektivaste 
rutten

– fakta –
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kRÖNT 
väGvAL 

– Nu utgör kostnaden för vägar och transporter en
tredjedel av industrins totala råvarukostnad – cirka
100–110 kr/m3fub, säger Skogforsks Gunnar Svenson
som doktorerar i ämnet transportekonomi. Det är
snart lika mycket som kostnaden för drivning.
– Dessutom fortsätter kostnaderna att öka. Klimatet

blir både mildare och blötare med mjukare vägar som
följd. Och bränslet, som står för en tredjedel av trans-
portkostnaden, kommer inte att bli billigare på sikt.

vägval allt viktigare
Valet av bästa möjliga transportväg blir därför allt vik-
tigare, konstaterar Gunnar Svenson. För även om vir-
ket och mottagningsplatserna ligger där de ligger, är
inte vägen given.
– Nej, det finns ofta stora möjligheter att välja olika

vägar, säger Gunnar Svenson. Kanske är det effekti-
vare att köra lite längre på en bättre väg. Eller välja en
väg med färre stigningar eller antal kurvor.

stora skillnader
Han berättar om en studie i Värmland, där Skogforsk
noggrant följt ett virkesfordon i olika transportmiljöer.

Det visade sig vara mycket stor variation i körhastig-
het och bränsleförbrukning mellan olika transporter.
Körhastigheten påverkades framförallt av kurvighet
och vägytans jämnhet, och dessutom visade sig back-
igheten vara en viktig faktor för bränsleförbruk-
ningen. 
– Räknat på två lika långa uppdrag kan det utan 

vidare skilja 30 procent i tidsåtgång och 50 procent i
bränsleförbrukning, konstaterar Gunnar Svenson.

Fortsatt utveckling
Ersättningen till åkaren baseras bland annat på det
körda avståndet och idag ersätts fler än hälften av alla
virkestransporter med hjälp av ”Krönt Vägval”. Och
utvecklingen fortsätter:
– Vi arbetar bland annat med att få bättre datakva-

litet i den Nationella Vägdatabasen, när det gäller
höjddata och broinformation. Dessutom analyserar 
vi hur olika totalvikter på bilarna påverkar vägvalet,
säger Gunnar Svenson. Vi ska också undersöka hur
tidsåtgång och bränsleförbrukning påverkas av in-
bromsningar, väntetid och acceleration i samband
med korsningar, rondeller och trafikljus

Ett effektivt sätt att minska transportkostnaderna är att välja den smartaste vägen från
skogen till industrin. ”Krönt Vägval” – ett system utvecklat av Skogforsk på uppdrag 
av SDC – har sedan starten 2009 succesivt ersatt andra modeller för avståndsmätning.
Nu betalas mer än hälften av alla virkestransporter med stöd av systemet.
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