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Sammanfattning
En funktion för automatisk friskkvistaptering finns implementerad i en skördare från 
Timberjack. Funktionen bygger på en kvot mellan brösthöjdsdiameter (DBH) och 
den grövsta toppdiametern på en stock som förväntas hålla friskkvistkvalitet, här kallad 
Friskkvistkvot. För att utvärdera möjligheterna att praktiskt utnyttja funktionen 
genomförde Skogforsk tillsammans med Sveaskog och Assidomän Timber en studie. 
Projektet genomfördes i tre led: (1) Kalibrering av friskkvistfunktionen, (2) 
Provsågning vid Kastets sågverk och (3) Simulering av uttagsmöjligheter. 

Projektet inleddes med en provsågning vid en mindre klingsåg för att kalibrera funk-
tionen mot en kvalitetsklass möbelvirke som Assidomän Timber bedömde som intres-
sant. Totalt 150 stockar (längs den bedömda friskkvistgränsen på stammen) från 77 
stammar fördelade på 7 trakter sorterades ut. Stockarna tapersågades (sågsnittet lades 
parallellt med mantelytan) och den aktuella kvalitetsgränsen identifierades av Assi-
Domäns personal från Skinnskatteberg. Sambandet mellan DBH och gränsen för 
möbelkvalitet fick en förklaringsgrad (R2) på 72 %. Det fanns en viss mindre skillnad 
mellan trakter, men den kan inte enkelt förklaras med beståndsegenskaper. 

Resultaten från kalibreringsstudien utnyttjades för att ställa in skördaren inför en 
större provsågning vid Kastets sågverk. Tre olika nivåer för friskkvistkvoten (0,64, 
0,68 och 0,72) testades vid två olika trakter. För varje inställning och trakt färgmärkte 
skördaren stockarna inom diameterintervallet 192–239 mm enligt den automatiska 
kvalitetsklassningen (möbel eller torr). Dessutom hanterades även rotstockarna inom 
detta diameterintervall för sig. Vid sågverket sorterades sedan stockarna i separata par-
tier med hänsyn till kvalitetsklassning, trakt, friskkvistkvot och sågklass (för att posta 
50  125 respektive 50  150). Totalt 833 stockar sönderdelades vid provsågningen. 
Resultaten visar att andel möbelkvalitet i sågad vara generellt minskade med ökad 
friskkvistkvot. Vid låga kvoter hamnade dock en betydande del av volymen möbel-
kvalitet bland stockarna som klassats som torrkviststockar. Därför ökar volymen iden-
tifierad möbelkvalitet med ökad friskkvistkvot men träffsäkerheten blir något sämre. 

Resultaten var likartade för båda dimensionerna. Däremot gav trakterna lite olika re-
sultat. I den ena trakten (Gunnilbo, högt ståndortsindex och totalhöjd) innehöll stock-
arna som av skördaren klassats som möbelstockar en generellt hög andel (80–90 %) 
möbelkvalitet i sågad vara medan andel möbelkvalitet var låg (30–40 %) i övriga 
stockar. I den andra trakten (Kurrebo, lågt ståndortsindex och totalhöjd) var andel 
möbelkvalitet i sågad vara hög (80–100 %) i samtliga stockar som inte var rotstockar. I 
praktiken har dock detta rätt liten effekt eftersom mycket få stockar blev klassade som 
torrkviststockar i Kurrebo. En friskkvistkvot i skördaren på omkring 0,70 ger sanno-
likt en bra kombination av både hög andel och hög volym möbelkvalitet. 

Möjligheterna att öka det totala utbytet möbelkvalitet i en specifik sågklass genom att 
använda friskkvistfunktionen studerades med hjälp av Skogforsks simuleringsprogram 
Aptan. Schablonaptering (utan automatisk klassning) jämfördes med friskkvistaptering 
vid kvoten 0,70. Simuleringen genomfördes på kalibreringsmaterialet (delstudie 1) där 
gränsen för möbelkvalitet identifierats för varje stam. Resultaten visade en betydande 
ökning av antal stockar som höll möbelkvalitet. Samtidigt minskade dock medelläng-
den för möbelsortimentet då stockarna styrs in i diameterintervallet för möbelkvalitet. 
Med en annan prisrelation till klenare och grövre diameterklasser kommer volym-
ökningen antagligen att vara något lägre. Dessutom blir ökningen ännu lägre i prakti-
ken eftersom en del stockar inom diameterintervallet blir sorterade i andra sågklasser 
vid timmersorteringen.
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Bakgrund
Under år 2000 upprättade Skogforsk (Ogemark & Sondell, 2000) en krav-
specifikation angående ”Automatisk bestämning av friskkvistandel med skörd-
are”. Inspirationen till detta kom i huvudsak från Ola Öjens doktorsarbete. År 
2001 implementerade Timberjack en funktion för automatisk friskkvist-
aptering i apteringsdatorn i en skördare, baserat på denna specifikation. En test 
av funktionen genomfördes i samband med Skogforsks ”Vårexkursion” i maj 
2001 i Växjö i samarbete mellan Timberjack och SkogForsk. Nu finns den 
aktuella programvaran tillgänglig i skördare av typen Timbermatic 300.  

Det var nu hög tid för skogsbruket att ingående prova den nya funktionen. 

Syfte
Studien syftade till att undersöka vilken nytta vid försågning av tall, som den 
trämekaniska industrin kan ha av den nya funktionen för friskkvistsaptering. 
Därvid skulle förfarande vid kalibrering av funktionen, utfall vid provsågning 
och möjligheter till förbättrad anrikning av den aktuella kvaliteten belysas. 

Metodik
Härledning av friskkvistcylindern (FKC) för individuella stammar är den första 
automatiska funktionen för kvalitetsberäkning som har implementerats i skör-
dare, se figur 1. Funktionen är en förenklad modell för kvistsförekomsten i en 
stam som ursprungligen togs fram av Moberg (1999) och Öyen (1999). 

Kvoten FKC/DBH kallas i nedanstående framställning ”Friskkvistkvot”.

Diameter i brösthöjd

Friskkvistcylindern (FKC)

träffar mantelytan här

DBH=300 mm

FKC=210 mm

Min=130 mm
Maximal frisk

kvistlängd mot roten

Möjlig friskkvistlängd
Kvarvarande torrkvistlängd
Massavedslängd

Exempel: DBH * 0,7 = SKC

Diameter i brösthöjd

Friskkvistcylindern (FKC)

träffar mantelytan här

DBH=300 mm

FKC=210 mm

Min=130 mm
Maximal frisk

kvistlängd mot roten

Möjlig friskkvistlängd
Kvarvarande torrkvistlängd
Massavedslängd

Exempel: DBH * 0,7 = SKC

Figur 1. 
Princip för automatisk friskkvistsaptering. Friskkvistcylinderns diameter förutsätts vara en funk-
tion av brösthöjdsdiametern (DBH), i exemplet 0,7 gånger DBH.  
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Metodiken innebär också en delvis ny princip för kvalitetssättning av stammen. 
Om villkoret att FSC träffat mantelytan är uppfyllt duger hela stamdelen ner 
till roten på den aktuella stocken till friskkvistkvalitet, normalt som längst 5,5 
m i Sverige. Det illustreras i figur 1 av ”Maximal friskkvistlängd mot roten”. 

Redan vid start av ett nytt träd lägger apteringsdator ut en prognos för avstån-
det till FKC och skapar på så sätt information om denna kvalitetsgräns på trä-
det. Förfarandet innebär en bättre optimering av stammens värde samtidigt 
som det underlättar skördarförarens arbete. 

Studie 1: Kalibrering av friskkvistfunktion 
Metodik och material 
Ett första steg vid praktisk användning av friskkvistfunktionen var att ställa in 
den för aktuella bestånd eller aktuellt fångstområde. Detta var inte helt lätt 
utan krävde en särskild studie. Det ansågs viktigt att man i detta arbete när-
made sig praktiken så långt som det är möjligt. Därför tillämpades nedan be-
skrivna förfaringssätt. 

Träd valdes ut i aktuella diameterklasser, mellan 22 och 42 cm i brösthöjd på 
ståndorter med varierande bonitet och huggningsform. De flesta objekt valdes i 
slutavverkning och dessutom tre objekt i gallring, totalt alltså sju olika objekt. 
På varje objekt avverkades 5–15 träd och de stockar som bedömdes innehålla 
övergångszonen mellan frisk och torr kvist ingick i provet (tabell 1). Träd med 
mycket ensidig utveckling av trädkronan valdes inte ut. Bitarna individmärktes 
och sorterades ut av skotaren. På alla träd som ingick i försöket sparades stam-
profiler för att senare kunna användas vid apteringssimulering. 

Tabell 1. 
Data om uttagna träd för provsågningen i Haddebo i samband med kalibrering av frisk-
kvistfunktionen, totalt 7 trakter belägna på Sveaskogs mark i Västmanland. 
G är gallringsbestånd. 

Trakt 
Antal

stockar
Ståndorts

index  
Övre
höjd 

DBH
medeltal 

Medel 
ålder 

Medel 
höjd 

1 24 23 22,4 30,0 88 20,8
2 17 14 17,9 30,2 176 18,0
3 10 25 21,1 24,4 55 G 19,5
4 24 25 26,7 32,5 127 26,3
5 27 26 21,0 28,0 53 G 20,2
6 24 20 21,0 30,4 107 20,0
7 24 25 23,0 29,2 68 G 21,9

 Summa/medel 150 22,6 21,9 29,2 96 21,0

Stockarna transporterades till ett mindre sågverk i Haddebo. Före sågning rita-
des en kvadrat in i stockens rot- respektive toppända med en diagonal motsva-
rande stockdiametern reducerad med 2 cm. Denna kvadrat användes vid post-
ning av stocken. Två snitt sågades per stock med 90 graders vinkel (figur 2). 
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Figur 2. 
Stockar med två snitt för bedömning i Haddebo. Två stockar i ett träd har lagts ihop. 

En sorterare från AssiDomän i Skinnskatteberg bedömde sedan övergångs-
zonens belägenhet på de sågade ytorna (trädet) enligt AssiDomäns kvalitets-
klassificering av möbelvirke. Vid klassningen bedöms främst kvistens utseende 
(storlek, typ, mängd). Eftersom stockarna tapersågats motsvarar denna gräns 
den grövsta stockens toppdiameter som innehåller möbelkvalitet för respektive 
stam (d.v.s. alla stockar som apteras ovanför denna gräns håller möbelkvalitet). 

RESULTAT
I figur 3 redovisas sambandet mellan kvalitetsgränsen för möbelvirke och höj-
den i trädet från roten. Som framgår är sambandet inte speciellt starkt. 

I figur 4 redovisas sambandet mellan kvalitetsgränsen för möbelvirke och trä-
dens brösthöjdsdiameter. Detta samband är betydligt bättre. 

Brösthöjdsdiameter (DBH) är helt klart den mest betydelsefulla variabeln med 
en förklaringsgrad på 72 %. Skillnaden mellan trakter är inte särskilt stor och 
beståndsvariabler är därför inte till stor nytta för att förklara variationen. Detta 
är uppenbart om man t.ex. jämför Trakt 2 (SI T14, 176 år) med Trakt 5 (SI 
T26, 53 år) som har jämförbara värden. Om man dock bortser från Trakt 2 
tenderar gallringstrakter att ha en högre friskkvistkvot (i medeltal 0,78) än slut-
avverkningsbestånd (i medeltal 0,67). 
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Figur 3.   
Samband mellan brösthöjdsdiameter (DBH) och höjd på stammen där möbelkvaliteten 
startar. 76 tallstammar från 7 trakter avverkade i Västmanland 2003. 
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Figur 4.   
Samband mellan brösthöjdsdiameter (DBH) och diameter där möbelkvaliteten startar på 
stammen. Den grövre linjen visar medeltalet för alla trakter. Förklaringsgrad 72 %. 

Vid analys av utfallet efter anpassning till olika beståndsåldrar ökar förklarings-
graden till 81 % (funktion av ålder och DBH). Funktionen illustreras i figur 5 
där resultatet har delats upp efter olika beståndsåldrar. Vid denna analys exklu-
derades Trakt 2, (T14, 176 år) då den representerar en onormal beståndstyp.  

Möbeldiameter = 0,7486 * DBH - 0,0486 * Beståndsålder 
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Figur 5. 
Samband mellan brösthöjdsdiameter (DBH) och den maximala diameter på stammen där frisk-
kvistkravet för möbelkvalitet är uppfyllt, uppdelat efter beståndsålder för tall i Västmanland. 

DISKUSSION
Den kalibreringsteknik som provades i studien i Naddebo fungerade i stort sett 
väl. Ett provträdsmaterial från varierande förutsättningar på Sveaskogs marker i 
Västmanland kunde tas ut för provsågning. Både bonitet och ålder varierade i 
provträdsmaterialet. Trots detta kunde ett för biologiskt material mycket starkt 
samband härledas (figur 4). Förklaringsgraden för den sammanlagda funktio-
nen var 72 %. Det starka sambandet beror troligtvis på att när kronan börjar på 
trädet faller diametern ganska snabbt. Studien visar att höjden för möbel-kva-
litetsgränsen kan variera mycket för ett träd med samma DBH, men att kvoten 
mellan DBH och möbelkvalitetsdiameter är ganska stabil. 

Vissa skillnader kan dock iakttagas mellan bestånden. Gallringsbestånd (unga 
bestånd) har generellt en högre kvot  (möbeldiametern börjar relativt längre 
ner), liksom ett mycket gammalt extremt kort bestånd. Orsaken till att dessa 
bestånd har en högre kvot kan vara att torrzonen är kortare för unga träd än för 
jämförbara äldre träd. Vid test efter med både DBH och ålder ökar förklarings-
graden till hela 81 %.

Provsågningen kunde genomföras smidigt på en dag och resultatet gav god 
vägledning för hur funktionen för friskkvistaptering skulle ställas in i maskinen 
med de speciella kvalitetskrav som AssiDomän hade. 
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Studie 2: Provsågning i Kastets sågverk 
Metodik och material 
Efter att kalibreringsstudien genomförts gjordes en praktisk test med två Tim-
berjack skördare med Timbermatic 300 apteringsdatorer på virkesförsörjnings-
område Norra Bergslagen. Stockar i diameterintervallet 192-239 mm under 
bark apterades i skogen på två trakter, Kurrebo och Gunillbo (se vinjettbil-
derna) och kördes sedan till Kastets sågverk utanför Gävle för sågning. Be-
ståndsförutsättningarna var relativt olika i de två studieleden. Beståndsåldern i 
Kurrebo var 103 år och Gunillbo 90 år (medeltal av fem stubbmätningar på 
respektive plats). Kronlängden bedömdes på kvarvarande fröträd till 35-50 % i 
Kurrebo och 20–25 % i Gunillbo. 

För varje trakt gjordes tre försök med olika inställningar av friskkvistfunktionen 
i skördaren. Kvoten mellan friskkvistcylinder (FKC) och brösthöjdsdiameter 
(DBH), friskvistkvoten, var i de tre försöksleden 0,64, 0,68 och 0,72. Vid apte-
ring klassade skördarens apteringsdator stockarna i det aktuella diameterinter-
vallet i 1. rotstock, 2. Kastet torr (med toppmått grövre än vad kvoten angav) 
och 3. Kastet möbel (med toppmått klenare än vad kvoten angav). Trädens 
storlek i brösthöjd framgår av figur 6. 

Trädens gagnvirkeslängd framgår av figur 7. Figuren visar klart att det förelig-
ger stora skillnader mellan de två bestånden. I Kurrebo var skogen kort (jämför 
även vinjettbilden) medan den i Gunillbo var betydligt längre. Man ser i figu-
ren att de mindre träden bara givit 2–3 virkesbitar medan motsvarande DBH i 
Gunillbo givit 3–5. Gagnvirkeslängden på H25-trädet var i Kurrebo 12,0 m 
och i Gunillbo 19,3 m. Till gagnvirket bör läggas en topp på i båda fallen ca 3 
m. Det betyder att ståndortsindex i Kurrebo blir T20 och i Gunillbo T26. 

Alla stockar i de tre försöksleden (med automatisk klassning 0,64, 0,68 och 
0,72) som föll i diameterintervallet 192–239 cm färgmärktes av skördaren efter 
klass (rotstock, torr, möbel). Skotaren sorterar ut de märkta stockarna som 
sedan transporterades till Kastets sågverk. 

Efter torkning klassades sedan utbytena igen. Vid klassning bedömdes om 
biten höll möbelkvalitet eller inte och om den inte höll möbelkvalitet så 
bedömdes bitens normala kvalitet (O/S, V, VI). 
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Figur 6: 
Trädens fördelning på brösthöjdsdiameter på provtrakterna 
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Figur 7. 
Gagnvirkeslängden  enligt Kurrebo (KU) och Gunillbo (GU).skördarnas stamprofiler för träd på 
trakterna för provsågning,  

Alla märkta stockar kördes i en grupp genom timmersorteringen vid Kastet.  
Operatören sorterade dem i de olika stockkvaliteterna rot, torr och möbel per 
studieled (0,64, 0,68 och 0,72), trakt (Kurrebo och Gunillbo) och sågklass (för 
dimensionen 50 125 respektive 50 150).

Varje stockklass sågades sedan separat och centrumutbytena numrerades i sam-
band med att en manuell kvalitetsklassning gjordes i råsorteringen. Dessutom 
sparades data i Kastets Finscan-systemet om varje centrumutbyte. 
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RESULTAT

Dimensionen 50  125 mm på den sågade varan 
Resultatet av provsågningen vid Kastets sågverk visar att utfallet av möbelvirke var 
över 90 % för stockarna som av skördardatorn hade klassats som av möbelkvalitet 
vid friskkvistkvoterna 0,64 och 0,68 och sjunker sedan till ca 80 % vid kvoten 0,72 
(figur 8). För torrkviststockarna är möbelandelen i Kurrebo ca 90 % för alla frisk-
kvistkvoter, medan Gunnilbos torrkviststockar har en möbelandel på 40 % vid 
friskkvistkvoterna 0,64 och 0,68 och ca 30 % vid kvoten 0,72. 
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Figur 8: 
Kvalitetsutfall vid klassning av färdigvaran efter torkning, 50 x 125, tall, totalt 632 centrum-
utbyten från Gunillbo och 1034 centrumutbyten från Kurrebo. Kvalitetsandelar för respektive 
studieled och friskkvistkvot. (M=stockar med möbelkvalitet, T=torrkviststockar) 

Av figur 9 framgår att vid kvoten 0,64 ger de stockar som klassats som möbel 
20 % av den tillgängliga möbelvolymen i Kurrebo och ca 50 % i Gunnilbo. Vid 
kvoten 0,68 ger möbelstockarna drygt 60 % i Kurrebo och ca 55 % i Gunnilbo. 
Vid kvoten 0,72 faller drygt 80 % ut i på bägge trakterna. 
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Figur 9.
Kvalitetsutfall vid klassning av färdigvaran efter torkning, 50 x 125, tall. Andelar av totalt utfall 
av möbelkvalitet i respektive studieled och friskkvistkvot. Totalt 632 centrumutbyten från 
Gunillbo och 1034 från Kurrebo. 

 11 
SF-3967 Automatisk friskkvistaptering med skördare.doc 



För de centrumutbyten som inte håller möbelkvalitet utgörs den största an-
delen av kvinta. I Gunillbo faller i princip all kvinta ut i torrsortimentet, 
medan rotstockarna utgörs till drygt 70 % av O/S. För Kurrebo faller kvintan 
främst ut ur rotstockarna (figur 8). 

Dimensionen 50  150 mm på den sågade varan 
Som framgår av figur 10 är kvalitetsutfallet för 50  150 likartat det för 50 
125 mm. Antalet stockar är lägre och andelarna därför mer osäkra. Andelen 
kvinta i det torrkvistiga virket i Kurrebo är dock något större för det grövre 
virket.
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Figur 10. 
Kvalitetsutfall efter torkning, 50 x 150. Totalt antal centrumutbyten för Gunillbo är 318 st och 
för Kurrebo 468 st. 
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Figur 11. 
Kvalitetsutfall vid klassning av färdigvaran efter torkning, 50 x 150, tall. Andelar av totalt utfall 
av möbelkvalitet i respektive studieled och friskkvistkvot. 
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DISKUSSION
Avverkningen av provstockar för provsågningen i Kastet kunde genomföras 
utan större störningar. Vissa problem uppstod dock vid sortering av stockarna 
vid industrin, den använda märkfärgen försvann snabbt i vårsolen och är när-
mast tänkt att informera skotarföraren om sortimentssammansättningen. 

Som framgår av vinjettbilderna var de två bestånden av mycket olika karaktär. 
Eftersom studie 1 indikerade att sambandet med brösthöjdsdiametern var 
mycket stabilt och oberoende av eventuella beståndsvariationer uppställdes inga 
speciella krav på försöksbestånden, utom att trädslag och grovlek skulle möjlig-
göra uttag i den aktuella timmerklassen. 

I Gunillbo har den automatiska friskkvistapteringen fungerat hel enligt för-
väntningarna, och pekar på en stor potential. Det är möjligt att med inställning 
av friskkvistkvoten effektivt välja mellan en hög andel möbelkvalitet (låg kvot,  
ca 0,64) eller en hög volym möbelkvalitet (hög kvot, ca 0,72). En friskkvistkvot 
i skördaren omkring 0,70 ger sannolikt en bra kombination av både hög andel 
och hög volym möbelkvalitet. 

I princip allt virke från den korta skogen i Kurrebo som inte kom från rot-
stockar höll möbelkvalitet. En hög kvot är därför en fördel om en hög volym 
möbelkvalitet är önskvärt. Beståndet var ett glest uppkommet tallbestånd med 
viss granunderväxt där grönkronan täckte nästan halva trädhöjden samtidigt 
som gagnvirkeslängden var mycket kort. Typträdet i den aktuella dimensions-
klassen innehöll tre stockar: rotstock, möbelstock och en massavedsbit i 
toppen.

Studie 3: Simulering av uttagsmöjligheter 
Metodik 
För att analysera möjligheterna att öka uttaget av andelen möbelkvalitet i en 
specifik sågklass gjordes en simulering i Skogforsk simuleringsprogram Aptan. 
Två olika apteringsmodeller testades: 

1. Schablonaptering
Denna modell innebar att en aptering gjordes utan att tillföra systemet nå-
gon kvalitetsinformation. Vid simuleringen användes den dominerande tall-
kvaliteten enligt VMR, klass 4. Priser och längder  för klass 4  fick ligga till 
grund för alla kvalitetsklasser vid apteringen.

2. Friskkvistaptering, fiskkvistkvot 0,70  
Denna modell innebar att kvoten 0,70 användes för automatisk kvalitets-
klassning av möbelkvalitet. För alla stockar i diameterintervallet 192–239 
mm ub där stockens toppdiameter var mindre än DBH 0,70 (70 % av 
diametern i brösthöjd) klassades den som av möbelkvalitet. Vid 
toppdiameter större än DBH * 0,70 klassades stocken som av 
torrkvistkvalitet.

Vid apteringssimulering användes de 76 stammarna som samlades in för kalib-
reringsstudien (studie 1).
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Efter aptering jämfördes utfallet av stockar i de olika stockkvalitetsklasserna 
rotstock, Kastet möbel och Kastet torr. Skillnader i färdigvarukvalitet mellan 
olika kvalitetsklasser och för de två modellerna beräknades.  

RESULTAT
Resultatet av simuleringen i Aptan med fiskkvistkvoten 0,70 och schablon-
aptering med priser endast för kvalitet 4 jämfört med automatrisk friskkvist-
aptering visar att andelen stockar med möbelkvalitet ökar kraftigt i diameter-
intervallet 192-239 mm ub, se figur 11. Samtidigt minskar andelen stockar 
med torrkvistkvalitet något. 

Vidare visar resultatet att andelen stockar som håller möbelkvalitet på färdigva-
ran i kvalitetsklassen möbel är 88 % vid friskkvistaptering och 77 % vid scha-
blonaptering (figur 12).
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Figur 11. 
Utfall vid simulering av olika stockkvaliteter i diameterklass 192-239 mm i topp ub vid 
friskkvistaptering med friskkvistkvot 0,70 och vid schablonaptering. 76 tallar från 7 trakter på 
virkesförsörjningsområde Norra Bergslagen.
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Figur 12. 
Utfall av färdigvarukvalitet vid schablonaptering (vänstra diagrammet) och vid friskkvistaptering 
med kvot 0,70 (högra diagrammet) per stockkvalitetsklass i diameterklass 192–239 mm to ub. 
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Av tabell 2 och 3 framgår att medellängden vid aptering med friskkvistkvoten 
0,70 minskar med 18 cm för möbelsortimentet och ca 10 cm för övriga sorti-
ment till Kastet. Totalt för alla timmersortiment är medellängden oförändrad. 
Samtidigt ökar medeldiametern från 206 till 218 mm. 

Tabell 2. 
Aptering med friskkvistkvot 0,70. Medelvärden vid simulering för sortiment till Kastet,
övrigt klass 4 timmer och totalt. 

Total inkl massa Kastet 2 möbel Kastet rot Kastet torr Timmer 4 
Volym, m3to - 4,6 to 5,6 to 2,9 to 21,5 to 
Volym m3fub 46,5 5,6 6,7 3,2 25,3
Antal stockar 296 30 32 17 126
Medelvolym, m3fub 0,157 0,187 0,209 0,190 0,201
Medeldiameter, mm 169 206 217 213 204
Medellängd, cm 467 456 469 465 473

Tabell 3. 
Schablonaptering klass 4 längder. Medelvärden vid simulering för sortiment till Kastet,  
övrigt klass 4 timmer och totalt. 

Total inkl massa Kastet 2 möbel Kastet rot Kastet torr Timmer 4 
Volym, m3to – 2,3 to 5,6 to 3,5 to 23,0 to 
Volym m3fub 46,5 2,8 6,8 4 27,3
Antal stockar 297 13 32 21 138
Medelvolym, m3fub 0,157 0,214 0,211 0,191 0,198
Medeldiameter, mm 167 218 216 213 202
Medellängd, cm 467 474 476 469 472

DISKUSSION
Resultatet från simuleringen av friskkvistaptering visar att den totala volymen 
möbelkvalitet kan ökas rejält i en specifik diameterklass genom att använda 
funktioner i skördaren. Effekten blir dock kortare medellängd då stockarna 
styrs in det specifika intervallet för friskkvist.  

Om man dessutom ökar priset på möbelkvalitet i klenare och grövre diameter-
klasser kommer ökningen i volym antagligen att minska något. Dessutom inne-
bär spridningen i diametermätning mellan industri och skördare (std.avv. 5–
8 mm, Möller et al., 2000) att vissa stockar i praktiken kommer att hamna i en 
klenare eller grövre sågklass. 

Ytterligare simuleringar behöver genomföras i kombination med praktiska prov 
innan man säkert kan fastställa hur stor volymökning som är realistiskt att 
räkna med vid konsekvent utnyttjade av automatisk friskkvistaptering. 
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Slutsatser
Föreliggande studie av automatisk friskkvistaptering är relativt omfattande. 
Resurser har satsats både vid Skogforsk och på Sveaskog för att utvärdera den 
nya funktionen i Timberjacks apteringsdator. 

Resultaten har diskuterats under respektive studieled och verkar mycket lo-
vande. De kan sammanfattas i följande slutsatser. 

Resultatet av kalibreringsstudien (Studie 1) visar på ett starkt samband 
mellan trädens DBH och den grövsta diameter på stammen där det går att 
aptera möbelkvalitet. Det finns en viss mindre skillnad mellan trakter, men 
den kan inte enkelt förklaras med beståndsegenskaper. 

Provsågningen i Kastet (Studie 2) visar att andel möbelkvalitet i sågad vara 
minskar generellt med ökad friskkvistkvot. Vid låga kvoter hamnar dock en 
del av volymen möbelkvalitet bland stockarna som klassats som torrkvist-
stockar. Därför ökar volymen identifierad möbelkvalitet med ökad frisk-
kvistkvot men träffsäkerheten blir något sämre. 

Simuleringen (Studie 3) visar en betydande ökning av stockar som håller 
möbelkvalitet med friskkvistaptering jämfört med schablonaptering, men 
detta bör följas upp ytterligare för att beräkna den möjliga volymökningen. 

Förslag till kompletterande studier 
För att ytterligare befästa de lovande studieresultaten och få en stabil grund för 
praktiska rekommendationer föreslås följande kompletterande studier. 

Ytterligare provsågning  
Under hösten 2003 föreslås att stockar från ytterligare upp till fem bestånd 
provsågas. Förslagsvis ställs friskkvistkvoten fast på 0,70 och endast icke rot-
stockar behandlas. På så sätt kan provsågningen arrangeras smidigt och kom-
mer inte nämnvärt att störa produktionen vid aktuellt sågverk. 

Möjligheten att öka uttaget av friskkvistvirke 
En mer detaljerad simulering i kombination med ytterligare stamdata från en 
praktisk studien hösten 2003 bör genomföras för att närmare belysa möjlighe-
terna att öka uttaget av friskkvistvirke. Lämpligen körs en eller flera skördare 
med olika prislistor i samma bestånd och stamfiler samlas in för analys. Even-
tuellt gör också en detaljerad apteringsuppföljning (Aptupp). 
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