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Innovationsprojekten följde en arbetsgång med egen berednings- 
grupp och styrgrupp med representanter från skogsbruket, enligt  
den modell som föreslagits i innovationsagendan ”Hållbar skörd  
av råvara”1. Styrgrupperna fick därmed stor inverkan på den  
slutliga sammansättningen och utformningen av projekt.

Inför år 2014 års verksamhetsplanering beslutade Skogforsks  
styrelse att initiera en strategisk FoU-satsning utöver rampro- 
grammet. Man beslutade att satsa 50 miljoner kronor av eget  
kapital med inriktning på teknik- och metodutveckling för  
produktiv och skonsam drivning, effektiv skogsvårdsteknik  
samt beslutsstöd för drivningsplanering. FoU-projekt som  
bedöms leda till snar implementering, snabb och stor effekt  
skulle prioriteras. 

De insatsområden som gavs prioritet var:

 • Forskning och innovation för produktiv och skonsam  
  drivningsteknik. Inom detta område fanns några  
  maskintekniska projekt med sedan året innan. En  
  styrgrupp – ”Draknästet” – fanns redan etablerad.

 • Beslutsstöd. Insatsområdet syftade till att påskynda 
  implementering av nya hjälpmedel som grundas på  
  laserskanning, den nationella höjdmodellen samt olika  
  beräkningar i GIS och optimeringar. Stark samverkan  
  förutsattes mellan intressentföretag, IT-leverantörer  
  och forskare. Här startades en ny styrgrupp som  
  informellt döptes till ”Örnnästet”.

 • Effektivare föryngring. Det övergripande målet för del- 
  projekten var ”kontinuerlig maskinell plantering i invers- 
  punkter”.  Delprojekten formulerades så att vart och ett  
  hade ett självbärande egenvärde. Som styrgrupp utsågs  
  den befintliga skogsvårdstekniska samverkansgruppen STSG.

Fördelningen av projekt och deras medelstilldelning framgår av samman- 
ställningen på nästa sida. En tyngdpunkt lades på projekt kring maskin- 
teknisk innovation, eftersom det var mycket tydligt att denna fråga inte  
drivs aktivt om inte Skogforsk tar en roll. Satsningen startade så kraftfullt  
resurserna medgav, men växlade upp väsentligt under det andra året. 

INLEDNING 

Skogforsk och dess intressentföretag har tidigare gjort ett antal ansatser 
för att skapa större FoI-program som adresserar hållbarhetsfrågorna 
produktivitet och skonsamhet i skogsbruket. I en riktad tekniksatsning  
under 2013 genomfördes ett antal maskintekniska innovationsprojekt i  
syfte att vitalisera den skogstekniska utvecklingstriangeln och att stötta 
innovatörer. 

1 Hållbar skörd av råvara – Kombination av två starka svenska kunskaps-
områden: skogsnäring och arbetsmaskiner. Strategisk agenda för forsk-
ning och innovation. Vinnova 2012-01937.

Magnus Thor, Skogforsk
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2014 2015 2016 Summa

Maskinteknisk innovation – "Draknästet"
Dämpning och helhydraulisk drivlina (Xt28)

Skonsam terrängmaskin – Gentle m.fl.

Gentle proof of concept 

Kranautomation och kranspetsstyrning

Beröringsfri mätteknik

Effektivare kapning, kaprigg

Branschsamverkan – innovativ grön hydraulik

Bandgående skotare (OnTrack)

Cintoc bränsledrivare (medfinansiering)

1 664

410

3 367

500

956

2 153

1 473

4 159

2 438

409

2 018

450

1 691

959

2 549

203

865

833

326

5 508

2 843

4 159

8 354

1 111

3 839

833

450

326 27 424

Beslutsstöd – "Örnnästet"
STIG utveckling rutiner vid trakt- och drivningsplanering

STIG utveckling traktkarta med terräng och vattenmodell

Planering seminariedagar markfuktighetskartor

Film: Spårlös (medfinansiering)

Best way – beslutsstöd för traktplanering

Turordningsplanering

Utbytesberäkningar från laser- och maskindata

Gallringsuppföljning

Taktisk planering

Morgondagens planerare

Beslutsstöd gallring

500

1 000

500

500

400

1 466

734

758

496

570

226

1 370

350

300

1 215

766

968

397

117

203

380

1 966

3 104

350

300

2 473

1 762

1 938

623

117

203

380 13 216

Effektivare föryngring – STSG
Teknik- och metodutveckling inversmarkberedning

Dragen maskinell plantering i inverspunkter

Utveckling av gränssnitt mellan plantskola och planteringsmaskin

Markberedning och trädgrupper

Organisatorisk samverkan mellan olika skogsbruksåtgärder

Samspel förädling – markberedning

1 500

1 000

2 250

1 000

2 300

1 200

200

224

175

6 050

2 200

1 000

200

224

175 9 849

12 298 20 600 17 591 50 489

Sammanställning av insatsområden och medelsförbrukning i satsningen, tkr.  

Skogforsks styrelse följde arbetet under hela perioden. Dels 
hade man representanter från företagen i respektive styr-
grupp, dels gjordes en kort lägesrapportering som en stående 
punkt på varje styrelsemöte, och dessutom gjordes några 
studiebesök i samband med andra möten.

När nu satsningen summeras i denna slutrapport kan  
konstateras att verksamheten spänt över 26 olika projekt  
och projektgrupper med bäring på de strategiskt utpekade  
områdena. I många fall har finansieringen utgjort en del 
av större projekt, och i några fall har detta även inneburit 
möjlighet att gå in i större EU-projekt (EFFORTE, vilket har 
bäring på flera av beslutsstödsprojekten). Den sammanlagda 
budgeten för ovanstående projekt är därmed flerfaldigt 
större än de 50 miljonerna. Utveckling av maskinteknik och 
IT är kostsam, och skulle Skogforsk burit alla kostnader som 
är förknippade med denna typ av utvecklingsprojekt hade 
pengarna räckt till 1 à 2 projekt. Å andra sidan kan konsta-

teras att om t.ex. det nya kapsvärdet V-cut (se sid 20) blir verk- 
lighet i linje med det som projektresultaten visar, kommer 
vinsten enbart tack vare förbättrad kapning att överstiga 
kostnaden för hela satsningen.

I rapporten ges korta översikter av de huvudsakliga resul-
taten från projekten, uppdelat på de tre insatsområdena. I 
tillägg finns förstås sedvanlig dokumentation, t.ex. i form  
av Arbetsrapporter. 

Sammantaget är vår bild att denna unika satsning har 
skapat en väsentlig extra nytta, utöver den ordinarie ram-
programsverksamheten. Denna nytta kommer till uttryck 
genom snabbare utveckling och implementering av digitala 
terrängmodeller, markfuktighetskartor och beslutsstöd för 
logistik kopplat till dessa; maskinteknisk innovation – där 
tonvikten legat på skonsamhet mot mark med flera innova-
tiva maskintekniska projekt samt vidare utveckling av teknik 
och metod för skonsam och effektiv markberedning.
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ATT SKAPA  
ETT VITALT SKOGSTEKNISKT  

INNOVATIONSSYSTEM
− lärdomar från strategiska satsningen

Rolf Björheden, Björn Löfgren, Skogforsk & Mats Sandgren, SCA Skog

Skogforsk såg ett behov av att sammanställa erfarenheter 
från de många tekniska projekten på ett sådant sätt att det 
blir möjligt att dra lärdom för framtida projekt. Tanken är att 
identifiera de förutsättningar som bör föreligga för att ett tek-
niskt utvecklingsprojekt skall ha största möjlighet att lyckas, 
men också att hitta orsaker bakom mindre lyckade projekt, så 
att man lättare undviker olika fallgropar.

En checklista med gynnsamma och ogynnsamma  projekt- 
förutsättningar kan bidra till att förbättra det tekniska inno-
vationssystemet och utvecklingsklimatet i skogsbruket.

Utvecklingstriangeln – en svensk specialitet
En vital teknisk utveckling har varit en styrkefaktor för 
svenskt skogsbruk. Rationalisering och mekanisering har 
hållit industrins virkesanskaffningskostnader nere. Därmed 
har industrins internationella konkurrenskraft kunnat upp-
rätthållas, med bibehållen lönsamhet i skogsbruket genom  
att rotnettot kunnat hållas uppe trots realt sjunkande priser 
på virke. 

En orsak till de stora framgångarna under den inledande 
mekaniseringen är att arbetet genomfördes i den s.k. ut- 
vecklingstriangeln (figur 1). Triangelns hörn representerar  
brukare, tillverkare och forskare. Brukarna bestod ursprung-
ligen av skogsföretagen och de som praktiskt använde  
maskinerna. Dessa kunde, utifrån egna observationer och 
med stöd av utvärderande studier som genomfördes av forsk- 
arna, beskriva behov och formulera krav. Maskintillverkare 
och teknikleverantörer konstruerade nya maskiner och red-

skap, med målsättningen att uppfylla formulerade speci- 
fikationer. Forskarna deltog i kravspecifikation och utvär-
dering av tekniken. Detta innebar sammantaget en kraftfull 
stimulans till teknisk utveckling i de tillverkande företagen.  
Relevansen i projekten garanteras genom de samtidiga  
insatserna från alla hörn i triangeln. 

Under senare decennier har utvecklingstriangeln som 
modell för innovationssystem försvagats och dessutom blivit 
mer komplicerad. Brukargruppen domineras av relativt små 
entreprenadföretag som inte kan eller har incitament att 
avsätta de ekonomiska resurser som krävs för att mera aktivt 

Ett viktigt syfte för Skogforsks styrelses särskilda strateg-
iska satsning var en önskan att öka skogsbrukets tekniska 
innovationstakt och att åstadkomma en vitalisering av det 
skogstekniska innovationssystemet genom ökade resurser 
för teknisk utveckling. Av satsningens 50 miljoner lades  
30 miljoner inom det tekniska området. 
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bruksföretagen minskar ytterligare förmågan att från bru- 
karhåll driva utvecklingsfrågorna. Även den skogstekniska 
forskningen har försvagats, särskilt inom universitetsvärl-
den. Samtidigt som den vetenskapliga kvaliteten höjts har 
tendenser funnits till ökat avstånd till brukare och tillverk-
are, vilket minskar relevansen i arbetet. Maskinerna har 
blivit mycket komplexa vad gäller teknikinnehåll, vilket gjort 
att forskningsområdet har vidgats betydligt från den tidigare 
skogstekniken. De tillverkande företagen utgörs idag till stor 
del av divisioner i globala företag. Mycket av utvecklings- 
arbetet sker hos underleverantörer. Det svenska och nordi- 
ska skogsbrukets utvecklingsbehov skall balanseras mot  
det som gäller för andra marknader. Innovationer med stor 
betydelse för svenskt skogsbruk konkurrerar då om begrän-
sade utvecklingsresurser.

En målsättning för den tekniska delen av Skogforsks sats-
ning är att bidra till att stärka utvecklingstriangeln. Det är 
glädjande att konstatera att flera andra aktörer samtidigt 
gör värdefulla insatser med detta syfte. Som exempel kan 
nämnas den skogstekniska forskarskolan FIRST, det Skogs-
tekniska Klustret i Västerbotten, Tunga Fordon i Småland  
och satsningen på skogsteknisk Master Thesis School vid de 

tekniska högskolorna KTH och Linköpings universitet.  
Genom verksamheten i det skogstekniska forskningsnät- 
verket OSCAR finns förutsättningar att lansera triangeln  
som en nordisk modell för skogstekniskt innovationssystem.

Grundläggande krav på tekniska  
utvecklingsprojekt

En modell för hur maskintekniska utvecklingsprojekt ska 
initieras och drivas presenterades redan i förarbetena till 
denna satsning. Kortfattat gjordes en beredning av projekt-
idéer som syftade till en strukturerad projektplanering, där 
stor vikt lades vid sammansättningen av projektens parter. 
Projektförslagen lades sedan fram för en styrgrupp med  
brukarrepresentanter, det s.k. Draknästet. Styrgruppen 
har under perioden bestått av Mats Sandgren, SCA Skog 
(ordf.); Tommy Nilsson, Sveaskog; Sten Frohm, LRF Skogs-
ägarna; Lars-Erik Wigert, Bergvik Skog samt Magnus Thor, 
Skogforsk. Björn Löfgren, Skogforsk, var sammankallande 
och beredare av allt projekteringsarbete tillsammans med 
innovatörer, tillverkare och andra berörda.

Gummibandskotaren OnTrack, ett 
exempel på projekt som uppfyller 
riktlinjerna för arbete med tekniska 
utvecklingsprojekt.
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Grupp 1 
 • Praktisk relevans i projekten skall vara garanterad  
  genom aktivt intresse och deltagande från ett eller flera  
  skogsbruksföretag.

 • En eller flera etablerade maskintillverkare och/eller  
  teknikleverantörer bör finnas med i projektet som  
  garanter för projektets ekonomiska potential.

 • En tydlig rollfördelning i projekten bör eftersträvas,  
  där brukarna beskriver tekniska önskemål och funk- 
  tionskrav, forskarna står för försöksuppläggning och  
  tillverkarna för teknisk utformning. I analysdelen kan  
  oftast alla projektdeltagare bidra.

Grupp 3
 • ”Leathermanprojekt”, där ett stort antal innovationer  
  samtidigt skall utvärderas, har betydligt lägre möjlighet  
  att ge fullvärdiga beslutsunderlag än försök som ren- 
  odlats så att en innovation i taget utvärderas.

 • Laboratoriemässiga försök är effektiva för att klarlägga  
  enklare tekniska egenskaper. 

Relevans

ForskareTillverkare

Brukare

Grundläggande riktlinjer för framgångsrika 
teknikutvecklingsprojekt 

I nedanstående punktlista sammanfattas de erfarenheter 
som sammanställts genom utvärdering av de tekniska projek-
ten i den Strategiska satsningen. De har ordnats i tre grupper. 

Den första av dessa (Grupp 1), bestående av tre punkter 
som observerats i ett flertal av de utvärderade projekten, ger 
ett kraftfullt stöd för utvecklingstriangeln som modell för 
innovationsarbete. 

Nästa grupp (Grupp 2), som också består av tre punkter 
understryker behovet av en klar ansvarsfördelning i projek-
tet, en genomtänkt plan för IPR och kommersialisering samt 

påpekandet att mera omfattande skogsteknisk utveckling 
inte kan ske utan en tydlig marknadsefterfrågan. 

Den sista gruppen (Grupp 3), med fyra punkter, berör 
främst riktlinjer för val av forskningsmetodik. 

Genom att i största möjliga mån följa riktlinjerna mini-
meras några uppenbara projektrisker. Vissa av projekten i 
satsningen levde av olika skäl inte helt upp till dessa, och då 
har det ofta uppstått problem. Det kan handla om obefintliga 
eller otydliga avtal, om för sen eller otillräcklig involvering 
av större maskintillverkare eller om avtagande intresse från 
brukarna.

Grupp 2  
 • Teknisk och ekonomisk ansvarsfördelning i projektet  
  skall definieras och avtalas skriftligt.

 • IPR och kommersialisering skall, innan projekt startas,  
  tydligt avtalas mellan de parter som har kommersiella  
  motiv för sitt deltagande (gäller ej Skogforsk, men oftast  
  övriga deltagare). 

 • Utvecklingsprojekt påverkas kraftigt av marknadens  
  konjunkturer. Följaktligen krävs större ansträngningar  
  för att driva ett projekt, då marknaden för innova- 
  tionens eller dess produkter försvagas.

Figur 1. Den skogstekniska utvecklingen i Sverige har i hög grad bedrivits i samverkan mellan brukare av tekniken, tillverkare och teknik- 
leverantörer och skogstekniska forskare. Modellen har varit mycket framgångsrik, bland annat eftersom den bygger på samtidig projekt- 
relevans från de medverkande parterna. Initiativ till utveckling kan komma från vilket av triangelns hörn som helst.  

 • Simulering, baserat på existerande empiri och utförda  
  laboratorieförsök, är ett utmärkt sätt att testa idéer  
  innan man övergår till fältförsök. Simuleringen kan  
  omfatta moment och operationer med eller utan  
  människa i loopen.

 • Fältförsök bör främst avse de komplexa sambanden i  
  produktionssystemet  som helhet. 
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Gentle byggdes genom att montera BAE Hägglunds band- 
system från bandvagn BvS10 på skotaren Komatsu 845. 
Konceptet fick namnet Gentle, och testades under olika 
driftsmiljöer och årstider. Syftet var främst att bygga upp 
grundläggande kunskap kring köregenskaper, vibrationer, 
framkomlighet, energiförbrukning och spårdjup för en  
skotare försedd med gummiband jämfört med en konven- 
tionell hjulskotare.

Utvärderingen av helkroppsvibrationer gjordes med  
skotaren Komatsu 845 före och efter ombyggnad. Härigenom 
erhölls god jämförbarhet mellan band och hjul. Vid de följ- 
ande fältstudierna fanns en ”extra” Komatsu 845 som jäm- 
förelsemaskin, samma maskinindivid under alla tester, vilket 
minimerar osäkerhet. Helkroppsvibrationer jämfördes på 
Skogforsks vibrationsbana samt en kortare terrängbana och 
spårdjup mättes vid körning på homogen, organogen jord. 
Dessutom gjordes dragkraftsprov, och vi testade framkomlig-
het och bränsleförbrukning vid körning under olika förhål-
landen samt stabilitet vid krankörning.

Resultat
Vid körning på rak bana var spårdjupet för Gentle endast 
10 procent av det som uppkom för den hjulgående skotaren 
och 20–30 procent jämfört med hjulskotare med band på 
lastbäraren. Det är mycket goda resultat. Vid slalomkörning 

KONCEPTSKOTAREN GENTLE 
Olle Gelin, Fredrik Henriksen & Björn Löfgren, Skogforsk

Gentle är en demonstrator av en skotare med gummiband- 
system. Projektets syfte har alltså inte varit att utvärdera 
en helt utvecklad skogsmaskin. Istället var avsikten att  
undersöka markpåverkan med en sådan skotare och i 
vilken mån tekniken kan möjliggöra drivning året runt 
på ”vintertrakter”. Dessutom fanns indikationer på att 
konceptet kan ge ökad produktivitet i avverkningen, lägre 
energiförbrukning och minskade helkroppsvibrationer. 

Gentle under försöken med körning i snö.
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Figur 1. Spårdjup vid körning rakt fram.

Figur 2. Relativ bränsleförbrukning för Gentle jämfört med Komatsu 845 med hjul på hårt underlag, Komatsu med 
band på lastbäraren med och utan 9 ton last på terrängbana, i spårad snö samt i en meter djup, ospårad snö. 

var skjuvningen av jord den dominerande faktorn och båda 
maskinsystemen presterade lika dåligt. 

På hårt underlag drog Gentle cirka 30 procent mer energi 
än hjulskotare utan band. Hjul rullar bättre än band på hård 
mark, så resultatet var väntat. På mjukt underlag och i snö 
är det tvärtom. Här drog Gentle cirka 30 procent mindre 
bränsle vid samma vikt jämfört med den bandförsedda 
hjulskotaren. Vid körning i snö, slutligen, var Gentle mycket 
överlägsen med hela 40 procent lägre bränsleåtgång. 

Förarna upplevde bandskotarens körkomfort som behag-
lig och den passiva fjädringen med interna pendelarmar 
infästa på gummibussningar reducerade stötar och vibra-
tioner. Maskinen kunde framföras med hög hastighet utan  
att föraren upplevde obehag. 

Bandkonceptets fördelar gäller framförallt bärighet och 
bränsleförbrukning på mjuk mark och under snöförhåll- 
anden. Denna teknik har en betydande nisch i och med att 
den underlättar drivning av sådana trakter, som i dagsläget 
endast kan drivas under mycket torra eller rejält tjälade 
förhållanden. Detta gäller drygt 15 procent av svensk skogs-
mark, och mer än så i vissa regioner. 

De erfarenheter och kunskaper som vunnits genom 
Gentle-projektet är mycket värdefulla. De visar att terräng-
maskiner med gummiband har flera fördelar, men även att 
utvecklingsarbetet, både tekniskt och metodmässigt, är 
omfattande innan systemen klarar de hårda krav som ställs 
av skogsbruket på skonsamhet och produktivitet.
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SKONSAM 
TERRÄNGTRANSPORT 
MED PENDELARMAR?

Utvärdering av skotaren Xt28 med helhydraulisk dämpning och drivlina 
Olle Gelin & Fredrik Henriksen, Skogforsk

Bild 1. Mätning av Xt28’s vibrations- 
nivåer på Skogforsks vibrationsbana  
i Jälla.

Bild 2. Xt28  visar att dagens hydraulik och styrsystem 
har kapacitet att aktivt styra pendelarmarna. God  
nivellering minskar sidokrängningarna, och ger mjukare 
gång med mindre dynamiska laster. Detta är positivt 
för människa, mark och maskin.
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Förväntade fördelar innefattar bl.a. 

 • Minskade helkroppsvibrationer.

 • Minskade dynamiska krafter på marken. 

 • Ökad produktivitet genom snabbare terrängkörning. 

 • Möjligen bättre förhållande maskinvikt/lastvikt,  
  eftersom pendelarmar är lättare än boggi.

Xt28 är en konceptmaskin med sex aktivt styrda pendel- 
armar, navmotorer och dubbla styrleder. Projektet utfördes 
i samarbete med Linköpings Tekniska Högskola, KTH, 
Bosch Rexroth och eXtractor AB. Skogforsk har ansvarat för 
styrsystemet, genomfört och koordinerat testerna samt fogat 
samman kunskaper och komponenter från projektparterna 
till en fungerande pendelarmsskotare.

Efter ett omfattande konstruktions- och programmer- 
ingsarbete genomfördes framkomlighetsprov i terräng och 
vibrationsmätningar på standardiserad testbana vid Jälla 
Naturbruksgymnasium. Vibrationsbanan är en 28 meter lång 
betongbana med ett antal utplacerade standardhinder av 
metall (bild 1). Dessutom deltog maskinen i ett spårdjupstest 
på en organogen, mjuk åkermark. Spårdjupstester genom- 
fördes enligt Skogforsks utarbetade standard i slutet av 
september 2015 då marken var mättad på fuktighet.

Spårdjup
Vid körning rakt fram på mjuk mark hade Xt28 större spår-
djup än jämförelsemaskinen, en åttahjulig Komatsu 845 som 
kördes både utan band och med band på lastbäraren, vilket 
gav minsta spårdjupet. Men körning ”i slalom” ökar inte  
markpåverkan och spårdjup för Xt28. Det gör det däremot 
för den konventionella skotaren som fick större spårdjup 
än Xt28 både med och utan band, då maskinen måste svänga 
under förflyttning.

”Bra vibrationer!”
Flera mätningar gjordes på Skogforsks vibrationsbana.  
Hastighetsskillnaden var mycket liten mellan de testade  
maskinerna, bara ca 1 procent och det var Xt28 som körde  
snabbast. Vibrationsdosen, som avgör insatsvärdet, minsk- 
ade i genomsnitt med 13 procent för Xt28. Insatsvärdet är 
det värde för daglig vibrationsexponering, A(8), som innebär 
krav på insatser från arbetsgivaren om det överskrids.

Den aktiva dämpningen ger stora fördelar
Xt 28 nivelleras med hjälp av ett styrprogram för de sex  
pendelarmarna. Detta ger maskinen dess aktiva dämpning 
och är en huvudingrediens i innovationen. Effekterna av den 
aktiva dämpningen studerades via gyrot där vinkelhastig- 
heten räknades om till vinkel. Krängningar i sidled (roll)  
kan ge upphov till stora dynamiska laster som påverkar  
människa, maskin och mark. Den aktiva dämpningen redu-
cerade lutningen med ca 32 procent. Detta ger Xt28 mindre  
krängningar, mjukare gång och leder till minskade på- 
känningar på människa, mark och maskin.

Slutsatser
Flera maskintillverkare har följt utvecklingen av Xt28. Nu  
studeras energibalansen för pendelarmar kontra konventio-
nell boggimaskin i ett examensarbete vid KTH tillsammans 
med Komatsu Forest. Redan tidigare har visats att pendel-
armarna fungerar rent mekaniskt. Detta projekt visar att  
dagens kommersiella hydraulik och styrsystem har tillräck- 
lig kapacitet för att aktivt styra pendelarmarna, vilket ger 
ökad förarkomfort och bättre maskinegenskaper. 

Aktiv dämpning bör utvecklas vidare med snabbare kom- 
ponenter och förfinade styralgoritmer. Som testplattform 
kan man då fortsätta att nyttja Xt28. Den kan även lämpa sig 
väl för test av delautomation eller av autonoma maskinkon-
cept, eftersom Skogforsk har total kontroll över maskinens 
styrsystem som kan vidareutvecklas med nya, integrerade 
funktioner, t.ex. fjärrstyrning. Pendelarmsskotaren är för 
närvarande tillgänglig för vidare forskning i anslutning till  
Uppsala.

Figur 1. Spårdjupsbildning vid körning rakt eller i slalom med Xt28 och skotaren Komatsu 845 med och utan band. Pendelarmsmaskinens spår- 
bildning ökar inte vid slalomkörning.

En skotarlösning med hjul på pendelarmar, istället för de 
hittills dominerande boggilådorna, kan öka skonsamheten 
mot både förare och mark. 
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ONTRACK 
PROTOTYPSKOTARE MED GUMMIBAND

Rolf Björheden, Skogforsk

Marknadsmöjligheterna undersöks
Starkt specialiserade maskiner är svåra att hålla fullt syssel- 
satta. Deras nisch är helt enkelt för liten. För att undersöka 
hur användbar en bandskotare kan vara i svenskt skogsbruk 
gjordes en analys baserad på analys av de tekniska egen- 
skaper som framkommit i Skogforsks tester av bandskotare. 
Testerna visade att ytstrukturen är en kritisk faktor. 

Riksskogstaxeringen har karterat förekomsten av skogs-
mark med olika ytstruktur. I Figur 1 visar färgen hur hind- 
rande ytstrukturklassen är. Grön färg (klass 1–2) anger goda 
förutsättningar. Här kan bandskotarens kapacitet utnyttjas 
från 90 – 100 procent. Klass 3 (gul) är ogynnsam. Här kan 
endast ca 50-90 procent av maskinens transportkapacitet 

De försök med konceptskotaren Gentle som genomfördes 
med BAE Hägglunds, Komatsu och SCA visade att gummi-
band gav hög bärförmåga, minskad risk för spårbildning och 
låga vibrationer. På obärig mark och i snö noterades även 
minskad bränsleförbrukning och högre transporthastighet. 
Teoretiskt bör dessutom positiva effekter vad gäller väghåll-
ningskostnader, transporter, industrilager och allmän logi- 
stik bli följden av att kunna skota poster med dålig bärighet 
året runt.  Dessa positiva indikationer medförde ett intresse 
för att ytterligare bidra till utveckling av en skotare med 
gummibandsystem, men hur stor är nischen för band- 
skotare i Sverige?

Figur 1. Ontrack är byggd för ytstrukturklass 1–2 vilket innefattar huvuddelen av obäriga och mjuka marker. 
Den skall även klara att trafikera klass 3. Klass 4–5 är hindrande, men omfattar endast 6 procent av svensk 
skogsmark. Detta innebär att en gummibandskotare har en terrängmässigt bred nisch.
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skogsmark är gynnsam och endast 1/3 av skogsmarken är 
ogynnsam för trafik med bandskotare. Endast 6 procent av 
marken är så hindrande att det utesluter bandskotare.

Förutom dålig ytstruktur p.g a. blockighet är det sannolikt 
att bandskotaren kan ha en viss känslighet för stubbar efter 
avverkning.  Att vara särskilt noga med att hålla ner stubb- 
höjden i körstråken samt att utnyttja risning även för att 
”jämna ut” stråket kan minska problemet. Hjulgående skotare 
har störst känslighet för dålig bärighet, medan ytstrukturen 
är den mest kritiska terrängfaktorn för bandgående skotare. 
Det innebär att systemen i hög grad kompletterar varandra.

En internationell projektgrupp bildas
En möjlighet att bidra till utvecklingen av en sådan prototyp 
uppstod då Skogforsk, under strategiska satsningens sista år, 
kontaktades av utvecklingsföretaget Konstholmen AB, som, 
med erfarenheter av tidigare bandskotare som ProSilva, 
såg en möjlighet att kombinera nordisk skogsteknik med 
gummiband från Prinoth, en tillverkare från Kanada, starkt 
representerade av norska Owren AS som gör ett stort antal 
påbyggnader på bandställen. Prinoths bandställ har i form  
av dumpers m.m. vid anläggning av kraftledningar och pipe- 
lines en väl beprövad förmåga till tunga transporter i ter-
rängen. Finska skogsmaskintillverkaren Ponsse har patent  
på en drivlina som passade bra ihop med Prinoths bandställ  
(figur 2). Därmed fanns en grupp intresserade tillverkare. 

Kontakter togs med Skogforsks systerinstitut, Nibio 
 i Norge, Metsäteho i Finland, Silava i Lettland och KWF i 

Tyskland. Dessutom kontaktades markvärdar/brukare i 
alla berörda länder och alla visade intresse av att bidra till 
utvecklingen. Grunden var därmed lagd för ett gemensamt 
utvecklingsprojekt, helt enligt Utvecklingstriangeln.  

Projektet fortsätter efter  
strategiska satsningen

Projektgruppen utarbetade en ansökan om ett EU-projekt 
enligt ett call för Public-Private Partnership, Bio-Based 
Industries som bygger på forskning och industri i samarbete. 
Ansökan beviljades och därmed har finansiering erhållits 
för att fortsätta det arbete som påbörjades genom Strategiska 
satsningen. En prototyp har byggts och praktiska försök 
kunde inledas i Sverige under mars 2017 (bild 1).

Figur 2. Prinoths bandställ fanns i storlekar och utförande 
som passade bra med Ponsses patenterade drivlina.

Bild 1. OnTrack är inte byggd för marker med svår ytstruktur, men det bedöms viktigt att den kan klara kortare passager över ojämn mark. 
Här testas maskinen på Skogforsks terrängbana i Jälla, en svår ytstruktur 3.  
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Innovationen syftar till att öka produktiviteten i lastningsmomentet. Tanken 
 är att få högre genomsnittlig gripfyllnad genom att, då så är lämpligt, kunna 
samhantera två sortiment i samma krancykel, utan risk för sammanbland-
ning sortimenten. Konceptet introducerades våren 2014. Sedan dess har flera 
studier i fält och med hjälp av simulator genomförts tillsammans med olika 
företag. 

Resultaten av de genomförda studierna pekar sammantaget, i detta tidiga 
skede av utvecklingen, mot att tidsåtgången ökar med någon procent vid  
användning av sortimentsgripen. Det man vinner genom högre gripfyllnads-
grad vid intagning av kran förloras vid hantering av virket på marken och i 
lasset. Men det varierar mellan olika förare. Vissa använder den nya tekniken 
på ett effektivt sätt medan andra inte lyckats lika bra. Under fältstudierna 
mättes även bränsleförbrukning och den var ungefär densamma, uttryckt  
som l/maskintimme.

Genom intervjuerna i samband med simulatorstudierna identifierades 
flera faktorer som medför en ökad tidsåtgång för sortimentsgripen. Mycket 
orsakas av att gripen inte har separat styrning, utan manövreras med regla-
gen för den konventionella gripen. Studien tyder på att sortimentsgripens 
potential begränsas av dess enkla styrning. För att undersöka denna potential 
rekommenderas därför ytterligare studier, under idealiserade förhållanden.

SORTIMENTSGRIPEN
Torbjörn Brunberg, Martin Englund, Anders Mörk  
& Hagos Lundström, Skogforsk

Sortimentsgripen har utvecklats av Helsinge Skog Innovation AB. Det är en 
grip med extra skänklar i form av två mindre, platta griparmar, som fästs 
på sidan av en konventionell skotargrip. Då den konventionella gripen har 
greppat ett virkesknippe, kan de extra skänklarna slutas om knippet och 
hålla fast det medan den konventionella gripen åter öppnas för att greppa 
ytterligare ett virkesknippe. Namnet ”Sortimentsgripen” syftar på att två 
sortiment kan greppas och särhållas i gripen samtidigt.
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Sortimentsgripens idé är att extraskänklar på gripen (röda på 
bilden ovan) kan särhålla ett sortiment medan ett annat sortiment 
kan gripas med ordinarie skänklar (gula). Därigenom kan gripen  
fyllas med mer virke/krancykel utan att sortimenten samman- 
blandas. 
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KAN KRANSPETSSTYRNING
UNDERLÄTTA DET SVÅRA KRANARBETET?

Martin Englund, Anders Mörk, Olle Gelin & Lars Eliasson, Skogforsk

Från tidtagningen av praktisk  
övningsuppgift på Vretagymnasiet.
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Förenklad krankörning kan ge höjd produktivitet och  
minskad arbetsbelastning för föraren. Det kan också under-
lätta inlärningen, så att nya förare snabbare kan nå en ekono-
miskt hållbar prestationsnivå. Effektivare krankörning är av 
stor betydelse för skogsbruket, som därför vill stödja en stark 
teknisk utveckling. 

Vid konventionell kransstyrning (KNV) reglerar föraren 
de olika krandelarnas rörelser var och en för sig för att röra 
kranspetsen i önskad riktning. Vid kranspetsstyrning anger 
operatörens spakrörelser i stället i vilken riktning kran- 
spetsen ska röra sig och en dator kombinerar kranens olika 
delar för att utföra den önskade rörelsen. 

John Deere lanserade 2013 sitt system för kranspetsstyr- 
ning, IBC (Intelligent Boom Control). Det har fått ett positivt 
mottagande och de flesta John Deere-skotare som sedan dess 
levererats har varit utrustade med IBC. Skogforsk studerade 
hur John Deeres IBC påverkar inlärning och färdighetsnivå 
i kranarbete för ett antal nybörjare (skogsbrukselever) och 
kommer att fortsätta med studier av effekterna av IBC för 
professionella förare. 

Nybörjare testar kranspetsstyrning
Nybörjargruppen utgjordes av skogselever från Vreta  
naturbruksgymnasium i Östergötland. Studien avsåg skill-
nader i prestation och upplevd belastning, beroende på om 
de använde IBC eller KNV. Gymnasieklassen delades upp i 
två grupper, en som fick lära sig krankörning med IBC och 
den andra med KNV. Grupperna testades fyra gånger under 
första terminen i en krankörningsuppgift med kranrörelser 
som är typiska för skotning. Efter första terminen skiftade 
grupperna kranstyrningsmetod. 

IBC-gruppen körde kranen effektivare och genomförde 
uppgiften på kortare tid (figur 1). De arbetade mindre med 
spakarna och upplevde lägre mental belastning. Att byta  
metod var problemfritt för dem som bytte till IBC, men att 
byta från IBC till KNV var mer problematiskt.

Fortsatt test av IBC med  
professionella förare

De lovande resultaten från testerna med nybörjargruppen 
motiverar fortsatta studier på etablerade, professionella 
förare. Hur påverkar IBC produktiviteten hos yrkesförare? 
Är det skillnad på effekt mellan mer och mindre skickliga 
förare? 

Vi ska också belysa hur IBC påverkar arbetet på moment-
nivå liksom vad gäller hela skotningsarbetet, kranspetsens 
sträckor o.s.v. och vill även värdera arbetsbelastning. Ett om-
fattande material kommer att insamlas genom automatisk 
datainsamling (ADI), genom riktade fältstudier och med stöd 
av intervjuer av deltagande förare. Studien genomförs med 
start våren 2017.

Kranarbete utgör en stor del av arbetstiden vid mekani- 
serat skogsarbete. Det tar lång tid innan man når en  
hög professionell nivå i kranhantering. Dessutom är kran- 
arbetet mentalt ansträngande med den typ av reglering 
som hittills dominerat.

Figur 1. Tidsåtgång för genomförande av övningsuppgift vid de fyra första studietillfällena, för 
nybörjare med IBC respektive konventionell kranstyrning. IBC-gruppen löser uppgiften på kortast 
tid, men inlärningsförloppet är relativt likartat. Därför är de båda kurvorna parallella. 
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ning. Muskelaktivitet i trapezius och underarm mäts med EMG 
och aktivitet i prefrontala cortex mäts med NIRS (Near Infrared 
Spectroscopy).

MENTAL ARBETSBELASTNING 
– ALLT VIKTIGARE MEN SVÅR ATT MÄTA 

Skogsarbetet har alltid varit krävande. Innan mekaniser- 
ingens genombrott under 1900-talets andra hälft var jäm-
förelser av fysisk arbetstyngd och ergonomiska aspekter 
på arbetet centrala för arbetet med att utveckla skogs-
brukets produktionsmetoder. 

Även dagens mekaniserade skogsarbete är förknippat med 
fysisk belastning. Men i skogsmaskinförarens arbete, med 
dess krav på högt uppdrivet tempo, bidrar mental belastning 
i allt högre grad till arbetssvårigheten. 

För att minska de negativa effekterna av denna utveckling 

lanseras nu olika förarstödjande system i skogsmaskinerna, i 

förhoppningen att den mentala belastningen skall minska. I 

den strategiska satsningen är projekten Kranautomation och 

Helena W. Andersson & Martin Englund, Skogforsk
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Kranspetsstyrning exempel på projekt som bl.a. har som syfte 

att minska den mentala belastningen och svårighetsgraden 

 vid kranarbete. 
Men vilka former av belastning utsätts maskinförare för 

i sitt arbete? Vilka konsekvenser medför dessa för hälsa och 
produktivitet? Och hur mäter man bäst mental arbetsbelast-
ning? Skogforsk bygger nu kompetens kring dessa frågor, i 
samarbete med andra forskningsutförare.  

Simulatormiljön en viktig resurs
Mätningar av mental arbetsbelastning i fält påverkas alltid  
av störningar som inte kan utvärderas. Detta skapar ”brus” 
som försvårar tolkningen av data. I en simulatormiljö kan 
man renodla experiment och minska sådant brus. Simulator- 
miljön ger dessutom goda förutsättningar för att testa och  
utveckla metoder. Av dessa anledningar har Skogforsks  
maskinsimulator, Troëdsson Forest Technology Lab, blivit  
en viktig resurs i arbetet rörande mental arbetsbelastning.

Mätmetoder för mental arbetsbelastning  
testas och utvecklas av Skogforsk

Flera psykofysiologiska mätmetoder har provats för att mäta 
och jämföra mental belastning vid olika typer av mekaniserat 
skogsarbete. Vi har undersökt hjärtfrekvens, hjärtfrekvens- 
variabilitet, andningsfrekvens, hudkonduktans, fingertemp-
eratur och muskelaktivitet. 

Vi har testat att mäta hjärtfrekvens/hjärtfrekvensvaria- 
bilitet med pulsmätare. Pulsmätning kan ge likartad infor- 
mation, men är enklare att utföra och bekvämare för försöks- 
personen än EKG. Övriga utvecklingsinsatser är att synkroni-
sera data från maskinmanöverspakar med fysiologiska data 
och utveckling av en kvalitativ metod i form av en belast- 
ningsenkät.

Måtten muskelaktivitet i trapezius och underarm, hjärt-
frekvensvariabilitet, aktivitet i prefrontala cortex samt ögon-
rörelser har valts ut som lämpliga att mäta fysisk och mental 
belastning hos skotarförare i simulatormiljö, baserat på 
genomförda tester och på kunskap från tidigare studier.

Forskningsallianser och fortsatta studier
Skogforsks kunskapsuppbyggnad inom detta område har 
godkänts i forskningsetisk prövning och bygger i hög grad 
på samverkan. Ett nätverk har etablerats med forskare inom 
arbetshälsovetenskap och arbetsmiljömedicin från  
Högskolan i Gävle och från KI. 

En vetenskaplig studie av 10-15 skotarförare har godkänts 
i forskningsetisk prövning och genomförs av nätverket hos 
Skogforsk under våren 2017. Syftet är att befästa mått som be-
skriver fysisk och mental belastningsnivå hos skogsmaskin- 
förare vid simulerat skotningsarbete med delautomatiserad 
skotarkran. 

På sikt vill vi givetvis komplettera med fältstudier av 
skogsmaskinförarens arbetsmiljö, inklusive den fysiska och 
mentala belastningens fördelning över en arbetsdag och på-
verkan av t.ex. ökad automatik och informationsflöde. Andra 
angelägna områden är:

 • Skogsmaskinförarens synergonomi - hur det visuella  
  informationsflödet kan utformas för att underlätta  
  för föraren att fatta ”bättre” beslut i skogen. 

 • Upplevd stress och hjärnergonomi – att utveckla en 
  förarmiljö som ger förutsättningar för ökad produk- 
  tivitet och samtidigt bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Ökad kunskap om skogsmaskinförarens kognitiva processer 
är en viktig förutsättning för att anta dessa utmaningar.

Utvärdering i simulatormiljö av fysisk 
och mental arbetsbelastning. Muskel-
aktivitet i trapezius och underarm mäts 
med EMG och aktivitet i prefrontala 
cortex mäts med NIRS (Near Infrared 
Spectroscopy).



20   Skonsam och produktiv skogsteknik Skogforsk

M
A

SK
IN

TE
K

N
IS

K
 IN

N
O

VA
TI

O
N

EFFEKTIVARE KAPNING 
ökar produktiviteten och höjer virkesvärdet

Skogforsks kaprigg har byggts upp inom ramen för den  
strategiska satsningen och skall användas för kaprelaterad 
FoU. Komatsu Forest har bidragit med utrustning. Testriggen 
är byggd med ett skördaraggregat, ett hydraulaggregat och en 
dieselmotor samt ett externt styrsystem. Skördaraggregatet, 
som hängts upp i en säkerhetskapslad ställning, har utrustats 
med sensorer som möjliggör detaljerade mätningar under 
kapförloppet.

Kapsprickor innebär att delar av sågutbytet kommer att 
falla ut i kortare längder än avsett, ofta med stora förluster i 
virkesvärde som följd. Två studier utförda med hjälp av  
Skogforsks kaprigg (bild 1) speglar denna problembild;

 • Kaptid och energiåtgång för fabriksnya maskinsåg- 
  kedjor från marknadsledande tillverkare jämfördes.  
  Dessutom studerades hur slipning av nya sågkedjor  
  påverkar kaptid och energiåtgång.

 • Sågsvärdet V-Cut har utvärderats avseende kap- 
  sprickor, kaptid och energiåtgång. Svärdet har en  
  V-form vilket ger ett sågmönster som kan motverka  
  uppkomsten av kapsprickor (bild 2).

Studierna finansierades av Skogforsks riktade teknik- 
satsning, men även med bidrag från Södras Stiftelse för  
Forskning, Utveckling och Utbildning.

Tids- och energiåtgång vid kapning med nya 
och omslipade sågkedjor  

Studien visade statistiskt säkerställda skillnader i kaptid och 
energiåtgång mellan de vanligaste kedjemodellerna. Studien 
visade också att omslipning av fabriksnya kedjor, med den 
utvärderade slipmetoden, hade en gynnsam effekt på samma 
parametrar (figur 2). 

Effekterna av kedjemodell och slipning var av storleken  
att de bör ha en märkbar inverkan på produktivitet och 
bränsleförbrukning vid avverkning med skördare. 

Studien genomfördes i samverkan med Iggesund Forest 
och Ljusdals sliptjänst. Att utveckla en standardmetodik för 
kontrollerade studier av sågkedjors slitage är en angelägen 
uppgift. Det är  även önskvärt att i samverkan med kedjetill-
verkande företag och sliperier initiera utveckling av kedjor 
och slipmetoder som ger högre avverkningskapacitet än de 
som används idag.

Att kapa de avverkade träden till efterfrågade virkes- 
sortiment är en central uppgift i skördarnas arbete. Tiden 
för kapning har en betydande påverkan på skördarnas 
produktivitet och vid kapningen kan även s. k. kapsprickor 
bildas.

 

Mikael Andersson, Björn Hannrup, Fredrik Henriksen, Anders Högdahl & Petrus Jönsson, Skogforsk

Bild 1. Kapriggen består av ett ombyggt skördaraggregat upphängt i 
en inkapslad stålställning.



Skonsam och produktiv skogsteknik    21Skogforsk

M
A

SK
IN

TE
K

N
IS

K
 IN

N
O

VA
TI

O
N100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

V-cut

Konventionellt

Tall Gran

A
nd

el
 s

to
ck

ar
 m

ed
 k

ap
sp

ric
ko

r (
pr

oc
en

t)

Figur 1. Andel stockar med kapsprickor för V-Cut respektive 
konventionellt svärd. Medelvärden enligt minsta kvadratmetoden 
samt 95-procentigt konfidensintervall efter normering för skillnader 
i stockdimensioner.

Figur 2. Kaptid för de utvärderade sågkedjorna. 
Medelvärden enligt minsta kvadratmetoden samt 
95-procentigt konfidensintervall. Olika färg på 
staplarna anger att kedjorna är statistiskt åtskilda 
med mycket hög grad av säkerhet (p <0,0001). 
Observera att y-axeln är stympad!
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Kapsprickor, tids- och energiåtgång vid  
kapning med sågsvärdet V-Cut

Sågsvärdet V-Cut kan förväntas ha en starkt reducerande  
effekt på andelen stockar med kapsprickor (figur 1). För  
V-Cut hamnar kapsprickorna mer perifert i snittytan, vilket 
minskar risken för att centrumutbytena påverkas. Studien 
kunde inte visa någon ökning av kaptid eller energiåtgång vid 
användning av V-Cut. 

Studien genomfördes i samverkan mellan Iggesund Forest, 
V-Cut och Sveaskog. Efter studiens avlutande har Iggesund 
Forest vidareutvecklat svärdet för att ta fram en kommersiell 
produkt. Fortsättningsvis känns det angeläget att studera sli-
tage av V-Cut svärd vid produktionskörning samt uppföljning 
av kapsprickor för ett antal skördare i praktisk drift, inklu-
sive studier av effekter på värdeutbyte efter försågning.

Bild 2. Sågmönstret vid kapning med V-Cut (vänstra bilden) samt vid kapning med konventionellt svärd (högra bilden).
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I projektet utvecklades ett system för delautomation av 
kranarbete vid skotning. Därefter undersöktes inverkan 
på prestation och hur det upplevdes av förarna. Skotarens 
kranrörelser vid lastning, mellan virkeshögar på marken och 
maskinens lastutrymme, utförs till stor del automatiskt, efter 
ett kommando från föraren. Det utvecklade programmet för 
delautomation har utformats så att det skall kunna tillämpas i 
redan tillgänglig teknik och tar hänsyn till säkerhetsaspekter.

Delautomationen utvärderades genom att fyra professio- 
nella skotarförare fick lära sig använda automatiken. I simu-
latorn lastade de en skotare både med hjälp av automatiken 
och, som referenssystem, med en helt manuellt styrd kran. 
Skotaren körs längs en rak väg och uppgiften är att lasta de 
stockar som är placerade vid sidan av den. Förarna tidsstude-
rades och intervjuades efteråt.

DELAUTOMATISERAD  
SKOTARKRAN

Martin Englund, Anders Mörk, Helena W. Andersson & Jussi Manner, Skogforsk

Automatisk kranrörelse från lastutrymmet… …till en position vid sidan av maskinen där... 

… där föraren återtar kontrollen och placerar virket 
på lasset. 

Skogforsks program för delautomation av lastning 
vid skotning bygger på omväxlande automatiska och 
förarstyrda kransekvenser. Föraren kan alltid överta 
kranrörelsen.

Bildsekvens från skogsmaskinsimulatorn som beskriver  
arbetsgången vid delautomation.

För att möjliggöra kranspetsstyrning har skogsmaskinernas 
kranar utrustats med sensorer för krandelarnas position. 
Därmed har det även blivit genomförbart att automatisera 
kranrörelser. För att öka kunskapen kring denna möjlighet 
har Skogforsk i skogsmaskinsimulatorn Troëdsson Forest 
Technology Lab utvecklat delautomation av kranarbete vid 
skotning. 

1. 2.

5.
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Inverkan av automationen på krancykeltider varierade 
mellan olika förare och förarnas respons på automation 
varierade dessutom för delmomenten ”kran in” och ”kran ut”. 
Trenden är att delautomation innebär en minskad tidsåtgång 
för förare med något lägre förmåga att köra kran manuellt. 
Effekten avtar med högre förmåga. För de förare som hade 
högst förmåga att köra kran manuellt medförde automa- 
tionen högre tidsåtgång. 

Intervjuerna visade att automationen fått en rimlig 
utformning och att förarna upplevde minskad belastning. 
Skogforsks studier visar att automation minskade andelen  
tid där föraren reglerar kranrörelsen till hälften. Detta indi- 
kerar att delautomation kan vara positivt för skogsmaskin-
förares välmående. Det innebär också att det kan finnas en 
positiv effekt på produktiviteten mätt över en längre period, 
som en hel arbetsdag, då trötthet blir en mer betydande 
faktor. 

Hos skogsmaskiner finns redan automation i någon  
mening, till exempel i kranspetsstyrning hos skotare och  
för automatisk upparbetning hos skördare. Automation av 
den typ som utvecklats i detta projekt där kranen efter kom- 
mando utför längre kransekvenser ligger ännu i framtiden. 
Mer begränsade funktioner som förenklar manuellt kran- 
arbete kommer som steg på vägen mot helt automatiska  

…föraren tar över, finpositionerar och greppar virket. Föraren låter sen automationen köra kranen tillbaka 
till lastutrymmet … 

Rankning av förare Kran ut Kran in Hel krancykel
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Förarna rankades, statistiskt säkerställt, efter tidsåtgång för manuella krancykeln, med lägst tid 
överst. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan förare 1 och förare 2. Plustecken 
innebär att automationen medförde högre tidsåtgång, en nolla att tidsåtgången var oförändrad 
och ett minustecken att tidsåtgången minskade. 

rörelser. Förutsättningarna för fortsatt automation av skogs- 
maskiner är mycket goda. De sensorer som redan finns på 
maskinerna innebär att det finns förutsättningar att styra 
kranen automatiskt. Information om den yttre miljön kan 
läsas in från flera källor, som flygburen laserskanning och 
från skördardata. Nya datakällor, som markbaserad laser-
skanning, väntas också kunna bli användbara i avancerade 
tillämpningar av automation.

Skogforsk kan ha en fortsatt ledande roll i att öka kun- 
skapen kring och driva utvecklingen av automation för skogs- 
maskiner, inte minst tack vare de möjligheter som finns i  
maskinsimulatorn Troëdsson Forest Technology Lab.

3. 4.
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EcoLog 590D skördare och arbetet 
utvärderades genom tidsstudier och 
intervjuer av förarna. FOTO: ECOLOG
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HEAD-UP DISPLAY 
SOM BESLUTSSTÖD I SKOGSMASKINER

Martin Englund, Torbjörn Brunberg, Björn Löfgren & Hagos Lundström, Skogforsk

I en skördare kan HUD användas så att föraren kan ha 
full uppmärksamhet på aggregatet och samtidigt ta till sig 
apteringsinformation utan att behöva flytta blicken till en 
skärm inne i hytten. Att slippa fokusera om mellan aggregat 
och apteringsdisplay kan möjligen spara tid eller minska 
arbetsbelastningen för föraren. I detta projekt utvärderades 
en sådan användning av head-up display installerad i en Eco 
Log 590D skördare i slutavverkning. 

Målet var dels att undersöka användning av HUD i skogs- 
arbete, dels att se om HUD för apteringsinformation påverkar 
prestationen. Skogforsk genomförde projektet i samarbete 
med Optea, Eco Log och Sveaskog. I utvärderingen deltog två 
förare. De körde skördaren både med HUD och med konven-
tionell display i slutavverkning av likvärdiga bestånd. Presta-
tionen mättes genom en tidsstudie och förarnas upplevelse av 
att arbeta med HUD dokumenterades genom intervjuer. 

En head-up display (HUD) projicerar visuell information på en genomskinlig yta. 
Bilden uppfattas av användaren sväva i luften en bit framför ytan. I ett tidigare pro-
jekt har en HUD, anpassad för skogsmaskiner, utvecklats av Optea AB i samarbete 
med Skogforsk. 

Förarna var positiva till att få apteringsinformationen  
projicerad i närheten av aggregatet. De upplevde att infor- 
mationen var tydlig och lätt att tillgodogöra sig. Förarna upp-
levde inte att HUD:en påverkade deras arbetssätt på något 
annat sätt än var på displayen de tittade efter apterings- 
informationen.

I denna studie ökade tidsåtgången marginellt vid avverk-
ning med HUD som beslutsstöd, men det gick inte att visa 
att detta specifikt berodde på hur HUD påverkade arbetet. 
Slutsatsen är att användning av HUD för visning av apterings-
information inte har någon större påverkan på tidsåtgången. 

Behov och användning av beslutsstödjande information i 
skogsmaskiner kommer att öka i framtiden. Mer och mer  
information skall presenteras för föraren. Detta projekt visar 
att head-up display fungerar bra i en skogsmaskin. Därmed 
kan HUD vara ett alternativ för visning av grafisk informa-
tion under skogsarbete.

Apteringsinformation  
projicerades på head-up display.
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Figur 1. En virtuell protoyp av Cintoc konstruerades. 

Figur 2. Det unika kransystemet, med en avverknings- och en buntningskran, tidsstuderades i en virtuell miljö.
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CINTOC 
– ETT UTVECKLINGSPROJEKT I FLERA STEG

Cintoc, som utvecklas av JLO Invest, har ett unikt kran- 
system, med två samverkande, delvis automatiskt arbetande 
kranar. En första kran, med ackumulerande fällhuvud körs 
manuellt av föraren, medan stammarna ackumuleras. Då fäll-
huvudet är fullt går kranen automatiskt till en fix position där 
en andra kran helt automatiskt övertar trädknippet, kapar 
det till 5,5 m längder och lägger träddelarna i ett lastutrymme. 
När  lastutrymmet är fullt släpps träddelarna ner i buntaren 
och när en bunt är färdiglindad släpps den automatiskt ned 
på marken. Genom att buntningsförloppet är helautomatiskt 
kan föraren helt koncentrera sig på fällningsarbetet, som är 
en flaskhals för driftsekonomin i mekaniserade system för 
avverkning i klena bestånd.

Projektet, efter att innovationsidén utvecklats, genomfördes 
i fyra steg:

 1. En virtuell prototyp konstruerades (figur 1) och  
  tidsstuderades i avverkning av en virtuell försöks- 
  skog i Troëdsson Forest Technology Laboratory. 

 2. Baserat på data från tidsstudien av den virtuella  
  prototypen kunde en modell för händelsestyrd  
  simulering av systemet konstrueras.

 3. En demonstrator byggdes, baserat på de erfaren- 
  heter som gjordes i de två inledande simulerings- 
  ansatserna.

 4. Simulering av den verifierade buntaren med ett mera  
  högpresterande fällaggregat.

Det tog i detta fall tre år att gå från inledande diskussioner 
kring systemidé till färdigbyggd demonstrator, vilket får  
anses som kort tid då det gäller ett så pass omfattande utveck-
lingsprojekt som det här varit fråga om. I detta fall var den 
valda projektmodellen effektiv och framgångsrik.

Tidsstudier av virtuell protoyp
Första delen bestod av tidsstudier av vana skogsmaskins- 
förare som körde en virtuell prototyp i maskinsimulatorn 
(Troëdsson Forest Technology Lab). Huvudresultatet av en 
 sådan studie blir detsamma som efter en verklig tidsstudie: 
momenttider och prestation för systemet, vilket möjliggör 
beräkning av produktionskostnader etc. kopplat till antagna 
förutsättningar. En fördel vid studier i en virtuell miljö är att 
man har fullständig kontroll över (och därmed kan utvärdera 
effekterna av) de beståndsvariabler man väljer som studie-
förutsättningar. Man slipper också hantera den svårfångade 
inverkan av de många okontrollerade förutsättningar som 
påverkar resultatet vid en studie i verkligheten. 

Simulering i dator baserad  
på tidsstudiedata

Ett fullgott underlag för konstruktion av en demonstrator  
bör spegla de mest betydelsefulla av de olika förutsättningar 
som maskinen möter i verklig drift. Detta kan i princip åstad-
kommas genom ett stort antal upprepade studier i maskin- 
simulatorn. Men det är betydligt effektivare och billigare  
att förändra förutsättningar i en matematisk simulering. 
ExtendSim är en programvara för händelsestyrd simulering 
som möjliggör detta. Under förutsättning att man har indata 
av god kvalitet från studier av ett system, så kan en modell 
skapas som ger möjlighet att utvärdera effekterna av olika 
arbetsmetodiker och väntetider i maskinsystemet m.m., utan 
att flytta stora system i verkligheten eller byta förare eller 
maskinsystem. Olika känslighetsanalyser t.ex. avseende pre-
station, väntetid i olika delmoment, teknisk utnyttjandegrad 
m.m. är också enkla att göra. 

Cintoc är en fällare-buntare avsedd för tillvaratagande av  
klenträdsbuntar som energiråvara, främst i konfliktbestånd.

Petrus Jönsson, Örjan Grönlund & Jussi Manner, Skogforsk
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Analyserna av simuleringarna i ExtendSim visade att  
maskinens arbete kunde delas upp i tre kritiska huvud- 
processer: 

 • Avverkningskranens manövrerbarhet (fällnings- 
  cykeltid för det enskilda trädet).

 • Aggregatets ackumuleringsförmåga (krancykeltid  
  för avverkningskran).

 • Prestationsförhållandet mellan avverkningskran  
  och buntningsenhet. 

Simuleringarna visade en stor potential för Cintoc jämfört 
med övriga kända system för klenträdsavverkning. Att  
hantera avverkning, kompaktering och buntning i en och 
samma maskin ger dessutom positiva följdeffekter. Skotning 
av buntar istället för av lösa träddelar minskar kostnaden  
och detsamma gäller för vidaretransporten till industri och 
flisning. Det var även tydligt att en ökning av antalet stammar 
som kan ackumuleras i aggregatet har en kraftigt positiv på- 
verkan på maskinsystemets prestation. Detta innebär att det 
även för Cintoc är fällningen som är det prestationsbegrän-
sande momentet. I klen skog utgör buntningen inte en  
begränsande faktor.

Det mest angelägna utvecklingsområdet för att ytterligare 
förbättra konceptet är att finna en ännu mer effektiv lösning 
för avverkningskranen och matningen av buntningskranen.

Bygge och test av demonstrator
Inledande tester av det unika kransystemet gjordes under 
hösten 2014. Därefter byggdes en komplett maskin, dimen- 
sionerad med ledning av de genomförda simuleringarna. 
Konstruktionen var klar hösten 2015 och då kunde tester i 
fält påbörjas. Testerna avslutades i december 2015, men med 
ett principiellt avtal om att fortsatt test och utveckling skulle 
ske i samarbete med Sveaskog, med inriktningen att utvär-
dera hela den värdekedja som utgår från Cintoc-systemet. 

Avtalet förutsatte ytterligare finansiering från Energi- 
myndigheten, vilket inte helt infriats. De fortsatta testerna 
har därför lagts på is. En fortsättning av projektet planeras, 
med stöd av bl a finansiering från EU och från Länsstyrelsen i 
Västerbotten, med start andra halvåret 2017.

Fortsatt utveckling 
Fällare-buntaren Cintoc har konstruerats för att lösa det 
klassiska problemet med allt för höga kostnader för  
beståndsvårdande utglesning av ungskog: 

 • Genom att minimera arbetet med de fällda träden  
  söks en rationell lösning av själva avverkningen. 

 • Buntningen underlättar efterföljande transporter  
  och hantering. 

 • Eftersom buntarna görs av okvistade träddelar blir  
  den uttagna volymen relativt hög, trots små träd- 
  storlekar, vilket ökar intäkterna.   

Samtliga simuleringsstudier och de praktiska erfarenheterna 
pekade på att det främst är avverkningskranens kapacitet 
som begränsar produktiviteten för Cintoc. I dagsläget bör 
därför utvecklingsresurser läggas på att öka avverknings- 
kranens flöde av material till buntaren. Det finns ingen  
anledning att effektivisera andra maskinfunktioner innan  
materialöverföring och leveranskrancykel i sin helhet sker 
fort och pålitligt. En intressant utvecklingsväg skulle därför 
vara att kombinera Cintoc med ett ackumulerande fällhuvud 
med hög kapacitet.
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Bild 2. Det kontinuerligt framryckande, ackumulerande fällaggregatet  
Flowcut skulle kunna öka matningskranens, och därmed Cintocs, kapacitet.  
FOTO: MEKFAB ENGINEERING AB

Bild 2 och 3. Ett år senare, hösten 2015, var en komplett konceptmaskin konstruerad med fungerande delautomatiskt  kransystem,  
ackumuleringskammare och buntningsenhet. FOTO: CINTOC AB

Bild 1. Hösten 2014 kunde försöken inledas med  
Cintocs kransystem.
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INNOVATIV 
GRÖN HYDRAULIK

En nationell innovationsagenda
för svensk industri

Björn Löfgren, Rolf Björheden, Skogforsk & Kari Gustafsson, Adakt AB

Hydraulikens stora betydelse beror på dess unika förmåga att 
utveckla och överföra stora krafter i små komponenter, möjlig-
heten till att lagra energi med större effekt till viktförhållande 
än med någon annan teknologi, och möjligheten till mobila men 
samtidigt flexibla och robusta system med goda styr- och regler-
egenskaper. 

 • Värdekedjorna är generellt fragmenterade och svaga.

 • Samarbetet mellan svenska lärosäten inom kritiska  
  områden som mekatronik, fluidteknik, elektronik och  
  styrning, tribologi, modeller och simulering behöver  
  stärkas.

 • Det finns en övervikt av små företag med begränsad  
  förmåga att bedriva tillämpad forskning.

 • Forsknings- och utvecklingssamarbeten måste  
  utvecklas och stärkas. 

 • FoU-verksamheten domineras idag av examens- 
  arbeten, fler längre FoU-projekt behövs.

 • Det internationella forsknings- och utvecklings- 
  samarbetet blir allt svagare. 

 • Det saknas ett övergripande, nationellt branschråd  
  som bidrar till en kraftsamling mellan industri,  
  akademi och övriga aktörer för att utveckla svensk  
  hydraulikindustri.

Svensk hydraulikindustri är diversifierad och svenska företag har en ledande roll inom flera industrisektorer där hydraulik 
är en nyckelteknologi. Flera världsledande svenska företag utvecklar och tillverkar hydraulikkomponenter och -system. Men 
svensk hydraulikindustri står inför stora utmaningar:
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Hydraulik för mobila maskiner domineras av anläggnings- 
och skogsmaskiner. Utsläppsproblematiken vad gäller par-
tiklar och kväveoxider från dieselmotorer är numera i stort 
sett löst. Nu handlar det om att istället utveckla energieffektiv 
och hållbar hydraulik. Skogsmaskiner, särskilt skördare, 
ligger mycket långt framme i tillämpningar av att bygga ihop 
hydrauliken med t.ex. användarstöd och IT, automation och 
tillståndskontroll. Denna avancerade teknik och frontposi-
tion är en direkt förutsättning för skogsbruket, som ju verkar 
i en mycket krävande miljö.

Sveriges starka position inom området mobil hydraulik 
är en strategisk tillgång för landets skogsnäring. Därför har 
Skogforsk tillsammans med IFS, Intressentföreningen för fluid 
systemteknik, utvecklat ett handlingsprogram och inlämnat 
en ansökan till Vinnova för att realisera en innovations- 
agenda för hållbar, energieffektiv hydraulikteknik. Ansökan, 
som fick stöd av över 70 företag och organisationer, bevilja-
des inte. Men den strategi som formulerats för hydraulikbran-
schens FoU beräknas ändå få betydelse under kommande 
år. Arbetet med agendan har vitaliserat samverkan mellan 
parter som tidigare inte haft samarbeten. Flera projekt kan 
förutses bli genomförda även utan finansiering från Vinnova.

Ett branschöverskridande FoU-program för 
innovativ, grön hydraulik

Med utgångspunkt i industrins behov och utmaningar formu-
lerades en strategi för att nå Hydraulikagendans vision och 
mål (Figur 1). Ett branschöverskridande FoU-program ska 
exploatera industriella synergier och potential. Arbetet drivs 
i form av branschöverskridande demonstratorprojekt, för 
att fördjupa samarbetet mellan akademi och hydraulikindu-
stri. Metoder och arbetssätt ska underlätta deltagande av små 
och medelstora företag, initiera samarbeten, utveckla nät-
verk och kontakter mellan företag, deras kunder och akade-
min, såväl inom branschen som med näraliggande branscher, 
inte endast nationellt utan även internationellt.

Den föreslagna agendan avsåg även att 

 • bidra till ökad kompetens inom hydraulik och  
  närliggande teknikområden 

 • att utöka branschens rekryteringsbas

 • bistå med utvärdering och stöd av produkt- eller  
  affärsidéer

 • stödja koncept med hög teknik/affärsrisk genom  
  att tillföra extern finansiering.

Skogligt relevanta demonstratorer
Agendan föreslår konkret arbete genom ett antal industri-
sektorsövergripande demonstratorer, som tas fram i en sam- 
verkanstriangel mellan kund, leverantör och forskare, en 
innovationsmodell som inspirerats av den skogstekniska ut-
vecklingen (se s. 5-7). I de demonstratorer som föreslås finns 
ett flertal delmål av särskilt intresse för skogsmaskiner:    

 • Systemoptimerad hydraulik för mobila applikationer,  
  system för tillståndsövervakning av hydrauliken och  
  ett  optimerat system med miljöanpassad hydraulolja. 
 • Kranar med fördubblad energiverkningsgrad, digital 
  hydraulik och hybriddrift, samt frekvensstyrd motor/ 
  pump samt möjlighet till positionsstyrning av kranen. 

   3

Innovativ  
Grön Hydraulik

En nationell innovationsagenda  
för svensk industri

Juni 2015

• Optimerade hydrauliksystem
• Energieffektiva hydraulikkomponenter
• Energiåtervinning
• Nya modeller och simuleringar

• Minskade energiförluster
• Minskat energibehov
• Ökad nyttjandegrad
• Automatisering

Ökad produktivitet

Ökad energieffektivitet

Hållbar livscykel

• Minska miljöpåverkan i hela produktlivscykeln
• Minskat energibehov
• Ökad nyttjandegrad
• Automatisering

+ 25 % produktivitet

- 50 % utvecklingstid

- 50 % energiförbrukning

- 35 % mindre volym/vikt

- 50 % CO2 emissioner

Figur 1. Kvantifiering av strategiska mål för hydraulikagendan.

Figur 2. En innovationsagenda för 
svensk hydraulikindustri har utarbetas.
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Drivningsplaneringen är en viktig komponent för skogsbrukets förmåga att leva upp till högt 
ställda krav på både hänsyn och produktivitet. Förutom själva drivningsarbetet påverkas 
också vidaretransporten och efterföljande skogsvård av drivningsplaneringens kvalitet. 

Syftet med området drivningsplanering inom den strate-
giska satsningen var att påskynda implementering av hjälp- 
medel grundade på laserskanning, den nationella höjd-
modellen samt olika optimeringar och beräkningar i GIS. 
Effektiva beslutsstöd antogs vid initieringen av satsningen 
kunna sänka kostnaden för drivning och administration med 
storleksordningen 10 procent. Därutöver bedömdes kvalite-
ten på utfört arbete kunna bli bättre. Särskilt uppmärksam-
mades möjligheten att utveckla markfuktighetskartor och 
terrängmodeller samt olika applikationer och beslutsstöd 
baserade på denna utveckling. 

Insatserna inom området dockade väl mot samhällets och 
skogsbrukets snabba IT-utveckling där smarta beslutsstöd, 
appar, standardisering, effektivisering av dataflöden och  
stora forskningsinsatser inom komplexet Big Data bara har 
börjat. Inom skogsbruket sker en snabb utveckling mot auto-
matiserad tillgång till data av hög kvalitet från en rad olika 
källor. Möjligheterna att kombinera geodata och data insam-
lade från skogsmaskiner med beståndsregister och inmät-
ningsinformation ger helt nya förutsättningar att beskriva 
den stående skogen och utveckla värdekedjorna. Utveck- 
lingen av ICT-system i skogsföretagen och på SDC, tillsam-
mans med att olika standarder som StanForD, Forestand och 
papiNet tas i bruk på bred front, möjliggör snabb implemen-
tering av de nya teknikerna.  

BESLUTSSTÖD  
FÖR DRIVNINGSPLANERING

Gert Andersson, Isabelle Bergkvist, Skogforsk & Göran Andersson, BillerudKorsnäs

Styrgruppen för den särskilda satsningen inom drivningsplanering tog 
namnet Örnnästet, drivningsplanering som påverkar möjligheten till 
god hänsyn och produktivitet i skogsbrukets operationer kräver både 
att kunna ”se saker lite från ovan och att ha örnkoll på detaljerna” . 
Foto Mikael Rönnqvist. 
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 • En viktig grund i arbetet inom Örnnästet var  
  Skogforsks och skogsbrukets satsning på markfuktig- 
  hetskartor. I STIG-projektet vidareutvecklades mark- 
  fuktighetskartorna och olika kommunikations- och  
  utbildningsinsatser för skonsam och effektiv driv- 
  nings planering gavs stöd, bl.a. genom utveckling av  
  kursmaterial och bidrag till filmen Spårlös.

 • Best way är ett beslutsstöd för planering av basstråk  
  vid slutavverkning. Best way har utvecklats baserat på  
  markfuktighetskartorna, annan digital information  
  och avancerade beräkningsalgoritmer för avverknings- 
  arbetet.  Beslutsstöd för turordningsplanering av av- 
  verkningslagen vidareutvecklades och testades inom  
  projektet. I turordningsplaneringen tas hänsyn till  
  skonsamhet och produktivitet då beståndens angivna  
  bärighet anger vilken säsong avverkningen kan genom- 
  föras samtidigt som rätt maskinstorlek  allokeras till  
  rätt bestånd för bästa produktivitet.  

I styrgruppen Örnnästet har diskussionerna varit intensiva 
när olika idéer och projekt analyserats och prioriteringar 
genomförts. Arbetet har lett till en breddad syn på plane-
ringsprocessen och behovet av de verktyg och beslutsstöd 
som är angelägna. Insatserna i Örnnästet har effektiviserat 
forsknings- och innovationsarbetet genom skogsföretagens 

Styrgruppen för detta delområde antog namnet ”Örnnästet”. 
Gruppens namn avsåg att återspegla planeringsaspekternas 
behov att betrakta ”lite från ovan” samt att god planering 
och excellens i utförandet av drivningsoperationerna kräver 
”Örnkoll”.

Styrgruppen Örnnästet bestod av Göran Andersson, 
BillerudKorsnäs (ordf.). Gunnar Björkholm, Mellanskog, 
Jonas Eriksson, Holmen, Vegard Haanaes, StoraEnso, Mats 
Johansson, Södra och Per Österberg, SCA. Isabelle Bergkvist 
och Gert Andersson, Skogforsk har fungerat som gruppens 
sekreterare. 

 • För beskrivning av den stående skogen genomfördes  
  flera projekt:

  Ny teknik för utbytesberäkningar av den stående  
  skogen vidareutvecklades, skördardata från kring- 
  liggande bestånd utnyttjas för att beskriva det som  
  ska avverkas. 

  I projektet Gallringspunkter jämfördes olika tekniker  
  med laserskanning respektive stereobilder för att  
  producera underlag för bedömning av gallringsbehov. 

  Automatiserad gallringsuppföljning vidareutveck- 
  lades genom att koppla samman beskrivningarna av  
  gallringsarbetet baserat på skördardata med stand- 
  arderna stående skog (Forestand) och hantering av  
  skördardata (StanForD).

 • I projektet Taktisk planering knyts skogsbruksplaner- 
  ingens längre tidshorisonter samman med den kortare  
  operativa planeringen. Projektet kommer genomföras  
  under 2017 p.g.a. försenade indataleveranser. 

 • Slutligen avslutades Örnnästet med ett delprojekt där  
  närmare 40 studenter vid designhögskolan i Umeå  
  skissade på förutsättningarna för morgondagens  
  planerare. Studenterna lyckades på kort tid fånga  
  dagens kunskapsläge och skissa på spännande fram- 
  tidsvisioner. 

engagemang och stöd samt påskyndat implementering av 
forskningsresultaten då forskning och praktik arbetat nära 
och intensivt tillsammans. Erfarenheterna från de tre åren 
med särskild satsning inom området drivningsplanering är 
viktiga komponenter i Skogforsks nuvarande organisation 
och pågående arbetsprogram. 
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DStyrgruppens arbete bestod initialt att ge synpunkter på de 
projekt som Skogforsk introducerade i satsningen och efter-
hand alltmer styra och prioritera bland pågående och nya 
projektidéer.  

Inom Örnnästet genomfördes nio projekt med en total 
budget på drygt tretton miljoner kronor. Dessutom initiera-
des projektet Taktisk planering, som kommer utföras under 
2017 p.g.a. försenade indataleveranser.

Projekten spänner över både detaljerade underlag för att 
stödja planeringen av den enskilda trakten, beslutsstöd för 
mer övergripande planering och beskrivning av den stående 
skogen, utbildningsmaterial för skonsam och produktiv driv-
ning samt idématerial för framtida tillämpningar. 
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Gustav Friberg, Isabelle Bergkvist & Sima Mohtashami, Skogforsk

Dessa nya digitala kartmaterial och terrängmodeller har på 
kort tid börjat användas i det dagliga arbetet, vilket inneburit 
ett genombrott. Man har också infört nya arbetssätt, t.ex. att 
maskinförarna använder körvägarna på avverkningstrakten 
på ett mer genomtänkt och planerat sätt.

Skogforsk utförde studier under 2014 och 2015, där kör-
spår och körvägar från 35 avverkade trakter fördelade över 

KÖRSKADOR
VID AVVERKNING OCH TERRÄNG- 

TRANSPORT AV VIRKE I SLUTAVVERKNING

Digital 3D-modell med flygbild och markfuktighetskarta. Illustration: Gustav Friberg, Skogforsk.

hela Sverige inventerades. Avverkningstrakterna härrörde 
från åtta olika värdföretag. Totalt inventerades 10 205 kör- 
spår och 308 kilometer körväg på trakterna. Det visade sig 
att de allvarliga körskador som uppkommit utgjorde 0,06 
procent av den totalt påverkade ytan. Utöver inventeringarna 
på trakterna intervjuades även maskinförare och tjänstemän 
som deltagit i studien, totalt 22 personer. Intervjupersonerna 
uttryckte att markfuktighetskartorna var uppskattade hjälp-
medel, men att det finns en utvecklingspotential för att få 
dem mer exakta.

Även om andelen allvarliga körskador var relativt låg, så  
är målsättningen att helt eliminera dessa. Därför finns det 
anledning att jobba vidare med frågan. Att använda mark-
skydd i form av ris på körvägarna kan tillämpas i större  
utsträckning. Dessutom kan risets placering förbättras så  
att det hamnar på stället där det faktiskt behövs.

Körskadeproblematiken har varit starkt i fokus i skogs- 
bruket under det senaste decenniet. År 2014 slog an- 
vändningen av ”markfuktighetskartor” igenom i Sverige. 
Kartorna visar illustrativt var det kan finnas blöta partier 
i en planerad avverkning. Man ser därför vilka områden 
som man ska undvika att köra i, eller skörda med skonsam 
teknik. Skogsbruket fick därmed ett effektivt hjälpmedel 
för att få bort allvarliga skador på mark- och vattenmiljöer.
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De viktigaste slutsatserna från projektet var:

 • Basvägar som går från avlägget till trakten löper  
  väsentligt större risk för att drabbas av körskador. Här  
  krävs förtänksamhet och planering för att undgå pro- 
  blemen. Ofta finns inte skyddande ris lättillgängligt  
  längs dessa vägar, då de ofta går igenom andra bestånd.

 • Riset kan användas bättre i körvägarna. En stor del av  
  körvägarna var helt oskyddade medan det på andra  
  ställen har funnits skydd, men inte i tillräcklig omfatt- 
  ning. Genom en smart användning av riset skulle fler  
  körskador kunnat undvikas.

 • Markfuktighetskartorna indikerade 80procent av de 
  allvarliga körskadornas placering, vilket gör kartan 
  till  ett suveränt verktyg i arbetet att förhindra skador.  
  Genom att säkerställa att kartorna används av planer- 
  are och maskinförare finns potential att snabbt och  
  effektivt åtgärda körskadeproblematiken.

 • 0,06 procent av den påverkade arealen på trakterna  
  hade allvarliga körskador, vilket visar på att det finns  
  goda förutsättningar för skogsbruket att i framtiden  
  helt kunna förebygga allvarliga körskador.

Gula linjer = loggade körspår

          = körskador

Inventeringen av trakterna och utvärdering mot loggade körspår samt kartskikt visade 
att 60 procent av alla skador respektive 80 procent av de allvarliga skadorna fanns 
inom blåmarkerade områden på markfuktighetskartan.
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Erik Willén, Gustav Friberg, Gert Andersson & Karin Westlund, Skogforsk  
Patrik Flisberg & Mikael Rönnqvist, Creative Optimization Sweden AB

BEST WAY 
– ETT LOGISKT NÄSTA STEG

Skogforsks tidigare arbete med optimeringsutveckling  
för terrängtransport och vägval för lastbilstransport har  
– tillsammans med arbetet inom STIG-projekten (se före- 
gående uppslag) – utgjort grunden för Best way. Best way är 
ett beslutsstöd för planering och utläggning av basvägar som 
bygger på optimering. Indata består av en digital terräng- 
modell med beräknad markfuktighetskarta och ett virkes- 
volymskikt, oftast baserat på Skogliga grunddata d.v.s. låg-
upplösta laserskattningar.  
Användarspecifierade data är avverkningstraktens ytter- 
gränser, hänsynsytor, avlägg samt eventuella tvingande över-
farter i terrängen. Utifrån detta beräknar programmet de 
bästa förslagen på basvägar. 

Best way ska hjälpa planeraren att göra en kvalificerad 
förplanering på rummet före fältbesök. Med stöd av en bra 

förplanering förbättras planerarens möjlighet till en effektiv 
fältinventering. I samband med att fältinventeringen genom-
förs eller just avslutas ska planeraren sedan kunna ange posi- 
tioner för tvingande överfarter, delar av beståndet som måste 
avgränsas p.g.a. bärighet eller hänsyn till natur- och kultur-
vård, och därefter göra slutgiltigt förslag på bas- och huvud- 
basvägar. En viktig del i arbetet är också att kunna ställa olika 
alternativ mot varandra och få relativa skattningar på skot-
ningssträcka och körtid.   

Projektet har levererat och testat en fungerande automa-
tiserad optimeringsrutin för beräkning av bas- och huvud-
basvägar samt tillhörande nyckeltal för skattning av körd 
sträcka och tidsåtgång vid skotning. 

De föreslagna vägarna har utvärderats på en mängd av- 
verkningstrakter i samarbete med bl.a. BillerudKorsnäs,  
Mellanskog, Orsa besparingsskog samt SCA. 
Möjligheten att få förslag på bas- och huvudbasvägar upp- 
skattas av både planerare och avverkningslag, speciellt 
 förslag på lämplig väg till inre delar av en trakt. För några 
 är också möjligheten till objektiv beräkning av terräng-
transportavstånd en värdefull biprodukt.  

Utvecklingen av Best way ger följande slutsatser:

 • Best way ger ett bra stöd för beräkning av huvudbas- 
  vägar redan i förplaneringsfasen på kontoret.

 • Best way erbjuder möjligheter till effektiv planering via  
  scenarioanalys (ett eller flera avlägg, bygga eller inte  
  bygga överfart, placering av överfart), relativa nyckeltal  
  mellan olika alternativ kan användas.

 • Best way ger bra grundförslag på huvudbasstråk enligt  
  de intervjuade planerarna och avverkningslagen men  
  man kan inte köra blint efter dem då detaljer som t.ex.  
  större stenar och fuktiga områden som inte fångats upp  
  i markfuktighetskartan måste hanteras.

 • Fuktiga partier undviks på ett bra sätt om de represen- 
  teras i markfuktighetskartan.

 • Sidolutning måste tas större hänsyn till – detta finns  
  med i modellen men fler tester behövs för att bestämma  
  lämplig nivå på hanterbar sidlutning. 

 • Best way behöver utvecklas för bättre precision i beräk- 
  ning av stickvägar och tidsåtgång. 

 • Demonstrationsverktyget kan visserligen användas i  
  befintligt utförande, men för att få full nytta bör funk- 
  tionaliteten byggas in i användarnas egna IT-system  
  och –miljöer på kontor, i fält och i maskiner.  

Basvägarnas placering i terrängen är avgörande för hur 
stor påverkan skogsmaskinerna gör på mark och vatten. 
Genom att i planeringsfasen föreslå kloka basvägsförslag 
före skörd kan skadorna minska.
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Alternativa
avlägg

Endast
avlägg 1

Avlägg 
1 och 2

Avlägg
1, 2, 3 och 4

Total
transportsträckaa 93 km 72 km 75 km

Medeltransport-
avstånd 450 m 350 m 360 m

Antal överfarter 4 4 2

Trakt 1111 — Storlek 8,3 ha — Total vol. 2075 m3

Avlägg 1

Avlägg 2

Avlägg 4

Avlägg 3
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Gustav Friberg, Mats Berlin, Tomas Johannesson & Lars Eliasson, Skogforsk

Investeringarna som gjorts i dessa kartmaterial förväntar 
man sig också  kunna använda med goda resultat i andra 
processer och skogliga arbeten. Skogsvården och då i synner-
het föryngring är ett sådant område. Det är intressant både ur 
skonsamhetsperspektiv men också ur ett effektivitetspers- 
pektiv. Det finns tidigare forskning om framförallt hur en 
god planteringspunkt skall skapas, men det saknas samman-
ställd kunskap om planeringen av markberedningen och hur 
ett effektivt körmönster för markberedningsmaskinen ska 
utformas.

Avstamp i praktiken
För att komma så nära de reella problemen vid markbered-
ning som möjligt och få en bild av vilka kartmaterial som 
kunde tänkas lösa dessa, genomfördes först workshops på 
fyra ställen i Sverige. Cirka 100 personer, entreprenörer, 
maskinförare och tjänstemän med direkt anknytning till 
markberedning, deltog på dessa workshops och tog gemen-
samt fram det underlag som studien skulle gå vidare med. 
Det visade sig att de svårigheter man främst trodde sig kunna 
avhjälpa med digitala kartmaterial var lutning på trakterna 
samt markfuktighet. 

Markfuktighetskartor användes till viss del redan av vissa, 
medan de var helt nya för andra. Att illustrera lutning i kart-
material som hjälp vid markberedning var det däremot ingen 
som var bekant med sedan tidigare.

Beslutsstöd byggdes på lutning
Eftersom markfuktighetskartor redan fanns implementer-
ade och färdiga att nyttjas i studien inriktades studien istället 

DEN DIGITALA 
TERRÄNGMODELLEN  

ÄR ANVÄNDBAR ÄVEN VID MARKBEREDNING

på att skapa ett lutningsindex anpassat för markberedning. 
Tillsammans med värdföretaget Skyttmos skogsentreprenad 
processades ett lutningsindex fram genom diskussioner och 
fältbesök. Lutningsindexet utgår från lutningar större än 15 
grader och färglägger sedan i en utsträckt färgskala lutning-
arna runt om dessa för att indikera för maskinförarna hur 
slänten ter sig. Dessutom sållades branter mindre än 8 meter 
i någon ledd bort från beslutsstödet då dessa inte ansågs 
utgöra ett problem under markberedningen. Bilden visar en 
trakt med lutningsindexet inlagt.

Förarna hade hjälp av lutningsindex vid  
planeringen

Genom att analysera GPS-loggar från markberedaren kunde 
produktiv och oproduktiv körning särskiljas och utvärderas 
(produktiv= aggregatet i ingrepp, oproduktiv=aggregatet 
upplyft utan att markbereda). Det visade sig att det fanns en 
koppling mellan lutningsindex och markberedarens opro-
duktiva körning. Både en större andel mark med lutning och 
fler förekommande branter orsakade mer oproduktiv kör-
ning med markberedaren. Markfuktighetskartan användes 
som ett komplement.

Lutningsindex bidrog också till att antalet planterings-
punkter per meter kunde hållas på en stabil nivå oberoende 
av lutningen på trakten. När lutningsindex inte användes 
varierade antal planteringspunkter med lutningen. På 
trakter med en hög andel lutande mark bidrog beslutstödet 
därför till att fler planteringspunkter per meter körsträcka 
kunde skapas, dock med en marginellt längre oproduktiv 
körsträcka. 

Utvärdering gjordes löpande med maskinförarna via da-
tor efter varje trakt och kompletterades med intervjuer och 
uppföljning efter studien. Maskinförarnas information var 
samstämmig med resultaten från GPS-loggarna. Lutnings-
skiktet gav en stor hjälp vid markberedning, framförallt vid 
dåliga ljusförhållanden och vid planeringen av arbetet innan 
maskinen satts i gång. Förarna upplevde att kartstödet stäm-
de med verkligheten på ett bra sätt. De hade svårt att med en 
siffra skatta en produktionsvinst av endast kartstödet men 
menade att detta utan tvekan är en pusselbit för att bli mer 
produktiv och skonsam vid markberedningsarbete.

Digitala kartskikt och fjärranalysdata har en central roll 
i skogsbruket. För avverkningsarbete med skördare och 
skotare har nya kartmaterial som visar markfuktighet och 
terrängförutsättningar på några år gått från att vara ett 
forskningsområde till att idag vara en naturligt integrerad 
del i det dagliga arbetet. Dessa kartmaterial har påtagligt 
bidragit till effektivitet och skonsamhet.
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Lutningsindex på en trakt som ska markberedas. Ju starkare färg desto brantare lutning.

SLUTSATSER
 • Att markera lutning i ett kartstöd hjälpte föraren av  
  markberedare vid planering av sitt arbete såväl innan  
  trakten påbörjas som under tiden.

 • Vid körning i dåliga ljusförhållanden underlättade  
  kartstödet tolkning av hur trakten ser ut och hur  
  terrängen är beskaffad.

 • Kartstödet medverkade till att stabilisera antalet  
  godkända planteringspunkter per hektar vid mark- 
  beredning.
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Turordningsplanering är den ordningsföljd av avverknings-
trakter som produktionsledare på skogsföretag tilldelar 
olika maskinlag. Fallstudier hos BillerudKorsnäs och  
Holmen Skog visar att en modell som ger förslag på tur- 
ordningsplanering för avverkningslag ger skarpa och  
användbara förslag.

Schemaläggning av avverkningsresurser och planering av 
vilka trakter som ska avverkas och i vilken ordning, är en 
viktig del i skogsbrukets planeringsprocess. Planering av 
drivningsåtgärder innefattar många viktiga beslut, de mest 
betydande är:

 • vilka trakter som ska avverkas för att matcha  
  aktuellt leverans- eller produktionsmål avseende  
  volym per sortiment och tidpunkt för leverans

 • vilket maskinlag som ska användas på respektive  
  trakt för att minimera resursåtgång och kostnad

 • matchningen mellan avverkning och vidaretransport  
  till industri för att minimera transportavstånden.

TURORDNINGSPLANERING  
FÖR AVVERKNINGSLAG

Patrik Flisberg, Mikael Frisk, Mikael Rönnqvist, Creative optimization & Erik Willén, Skogforsk

Planeringen ska resultera i en turordningsplan, i vilken 
samtliga maskinlag är schemalagda för en viss tid framöver, 
ofta en månad. Det räcker dock inte att endast planera för 
nästkommande månad utan planeringen måste integrera
även efterföljande 2–12 månader för att få ett balanserat 
resursutnyttjande. Turordningsplaneringen är en komplex 
beräknings- och planeringsuppgift med många påverkande 
variabler, Detta tillsammans med ett stort informations- 
behov om avverkningstrakter, maskinlagens tillgänglighet 
och produktivitet gör att en beräkningsmodell som kan skapa 
ett förslag till turordningsplan skulle underlätta arbetet  
avsevärt samt vara värdefull när planeringen snabbt måste 
göras om p.g.a. oförutsedda händelser.

För att underlätta denna planering har Skogforsk utveck-
lat en planeringsmodell som ger förslag på vilka bestånd som 
ska avverkas när i tiden och av vilket maskinlag.

Kostnader för drivning, transport till industri, flytt av 
maskiner mellan trakter och personalens resor till och från 
trakterna, minimeras samtidigt som värdet på den avverkade 
skogen maximeras.

1040
1110
1320
1310
3570
3590
3595
3600

10/31/2016  10/20/2016 12/11/2016

1040
1110

1320
1310

3570
3590
3595

3600

BE
SL

U
TS

ST
Ö

D



Skonsam och produktiv skogsteknik    41Skogforsk

M
A

SK
IN

TE
K

N
IS

K
 IN

N
O

VA
TI

O
N

punkt för en operativ plan. De fall där modellens förslag inte 
var möjliga att överföra till praktiken kunde bland annat  
härledas till felaktig definition av när trakter var tillgängliga.

Sammantaget visade fallstudierna att modellen är lämplig  
att använda för att skapa förslag till turordningsplaner för 
avverkningslagen. De nyttor som värderades högst av  
avverkningsledarna var möjligheterna till:

 • Snabbare turordningsplanering,

 • högre kvalitet i turordningsplaneringen,

 • bättre matchning mot industriefterfrågan och 

 • möjlighet att ta fram olika scenarier som kan  
  utvärderas med nyckeltal mot varandra.

1040
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3570
3590
3595
3600

12/31/2016 2017-01 2017-02 2017-03 extra Period

Utfallet från de avverkade bestånden matchas mot de leve- 
ranskrav som företaget har gentemot olika mottagnings- 
platser.

Resultatet utgörs av en schemalagd avverkningsplan som 
kan presenteras i befintliga beslutsstödsystem.

Modellen hanterar upp till ett års rullande planering.  
Normalt specificeras första månaden med en tidsperiod per 
dag och efterföljande månader specificeras som enskilda 
tidsperioder. Det ger möjlighet till en detaljerad planering 
den första månaden och en grövre planering för resterande 
månader. Modellen måste kunna hantera en noggrann be- 
skrivning den första månaden och en mer översiktlig planer- 
ing för övriga månader. Det första är viktigt för att få till kor-
rekta direktiv på t.ex. startdatum av avverkning av trakter, 
val av apteringsinstruktion för respektive trakt, detaljerade 
flöden till industrier på dagsnivå m.m. Den översiktliga pla-
neringen är viktig för att undvika att ”skumma grädden”, d.v.s. 
att de bästa trakterna används i början av året och det blir 
avsevärt svårare och dyrare ju längre in i året den operativa 
planeringen utförs.

Resultatet från optimering med denna modell innehåller:

 • Schemaläggning av alla maskiner de första 30  
  dagarna (eller annan tidsperiod).

 • Beskrivning av vilka volymer som ska destineras  
  till vilka mottagare.

 • Sammanställning av kostnader (drivning, flytt,  
  transport och övrigt).

 • Beskrivning av virkesflöden.

 • Summering av hur väl efterfrågan uppnås med  
  den aktuella lösningen.

I fallstudier tillsammans med BillerudKorsnäs och Holmen 
Skog har modellen testats och utvärderats med goda resultat. 
Testerna gjordes med skarpa data för verklig planering vid 
sammanlagt fem tillfällen. Utvärderingen av optimerings- 
modellens förslag till turordning visar att en stor del av  
förlagen var klart genomförbara och utgjorde en bra start- 

Studierna på Holmen Skog gjordes på ett stort område 
som sträckte sig från kust till fjäll i södra Västerbotten 
och omfattade 21 maskinlag medan studierna på Bille-
rudKorsnäs berörde åtta maskinlag och en mindre  
geografi i östra Uppland. I båda fallen begränsades 
avverkningsalternativen till ren slutavverkning och 
gallring. Produktionsledarnas bedömningar av för- 
slagen från turordningsplaneringen var bl.a.:

 • Största värdet med förslaget är att få en  
  utgångspunkt i planeringen, en grov plan  
  som kan modifieras.

 • Turordningsförslagen är fullt rimliga, vilket  
  gör att det är intressant att gå vidare med  
  konceptet för implementering.

 • Det framkommer tydligt vid optimeringen  
  att traktbanken var för liten, något som  
  kanske inte uppmärksammas vid manuell  
  planering. 

Illustration av Gantt-schema och turordningssekvens för avverkningslag hos BillerudKorsnäs baserade på Skogforsks optimeringsverktyg 
Turordningsplanering.
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UTBYTESPROGNOSER MED  
SKÖRDARDATA OCH LASERDATA

Jon Söderberg, John Arlinger, Johan J. Möller, Erik Willén, Skogforsk & Ingemar Eriksson, Forbis AB

Genom att använda fjärranalysskattningar för att skapa 
delområden i planerade avverkningar har en mer detaljerad 
beskrivning av skogen tagits fram. Denna beskrivning har  
sedan jämförts med utförda avverkningar med liknande 
skoglig beskrivning, med en teknik som kallas imputering, 
d.v.s. den planerade trakten tillskrivs egenskaper som regi- 
strerats i liknande bestånd. Produktmedelvärden (timmer, 
massaved, energived, stamfelsved) av tidigare utförda närbe-
lägna avverkningar i samma skogstyper som den planerade 
avverkningen, ger utbytesprognoser som tar bättre hänsyn  
till både den skogliga variationen och det regionala utbytet  
av produkter. En stambank för apteringssimulering kan 
också skapas (figur 1).

Studier i tre pilotområden
Utbytesprognoserna gjordes för planerade avverkningar i 
Uppland, Östergötland och Västerbotten, och utvärderades 
sedan mot skördardata efter genomförd avverkning. För 
studien i Uppland användes Bergviks framskrivna laser- 
skattning och trädslagsblandning från fältplanering för 
imputeringen. Studien i Östergötland baserades på skogliga 
grunddata och trädslagsblandning från Södras fältplane-
ring. I Västerbotten jämfördes imputering med två olika 
datakällor. Dels skogliga grunddata och dels en färsk (2015) 
fotogrammetriskattning, båda med trädslagsblandning från 
drivningstaxering.

Figur 1. Metodöversikt för utbytesprognoser med imputering av skördardata. 

Skördardata

Objektsdata

Databas Imputering

Stamgenerering

Sortiments- 
prognos

Apterings- 
simulering

Produkt- 
utfall

Variation i skogen ger osäkra  
medelvärden

Utbytesprognoser från planerade avverkningar är väsent-
ligt för att planera flöden mellan skog och industri. Avtalade 
sortiment ska levereras vilket påverkar planeringen av av-
verkningsobjekt. Dagens verktyg för produktutbyten bygger 
på beståndsmedelvärden i skogliga beståndsregister, men 
fångar inte den skogliga variationen på bra sätt vilket leder 
till sämre prognoser.

Databaser skapar nya möjligheter
Skogsföretagen bygger upp databaser med skördardata vilka 
kan användas som referens över vilket utbyte som tidigare 
avverkade skogar resulterat i. Denna uppbyggnad av data- 
baser har intensifierats under de senaste åren och kommer 
att bli allt mer väsentlig för produktionsstyrning och uppfölj-
ning. Det är en viktig förutsättning för att förbättra utbytes- 
prognoser. Skogliga skattningar från fjärranalyser finns till- 
gängliga över hela landet, antingen via Skogsstyrelsens  
skogliga grunddata eller skogsföretagens egna skattningar. 
De fångar den skogliga variationen betydligt mer detaljerat 
än traditionella beståndsdata. 

Projektet har under 2014–2016 utvecklat användning  
av såväl fjärranalysskattningar som skördardata för att  
förbättra utbytesprognoserna. Samarbete har skett med  
BillerudKorsnäs, Sveaskog, SCA och Södra Skogsägarna. 
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Figur 3. Sortimentsfördelning för 13 slutavverkningar och medelvärde för samtliga avverkningar från studien hos Södra. De tre 
delarna av varje stapel visar; Södras planerade utbytesvolym (t.v), imputeringsresultat (mitten) och utfall från skördaren (t.h) för 
talltimmer (TT), barrmassaved (BM), grantimmer (GT), granmassaved (GM), lövmassaved (LM) och brännved (BV).

Figur 2. Resultat från imputering av sortimentsutfall för åtta slutavverkningar och  
medelvärde för samtliga avverkningar i studien hos Bergvik. De tre delarna av varje 
stapel visar; utbytesprognos från BillerudKorsnäs (t.v), imputering (mitten) och utfall från 
skördaren (t.h) för talltimmer (TT), barrmassa (BM), grantimmer (GT), granmassa (GM), 
lövmassa (LM) och brännved (BV).

Mycket god överensstämmelse
Resultaten från studierna ger en bra skattning av total ut-
bytesvolym, medan prognoser för enskilda sortiment visar 
större variation (figur 2 & 3). Det är därför viktigt med en 
bra beskrivning av trädslagsfördelningen för att göra bra 
utbytesprognoser. Aggregering av prognoserna inom varje 
studieområde beskriver utfallet från avverkningarna väl och 
skulle kunna användas för att förbättra flödesanalyser.
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DBäddat för snabb tillämpning
Parallellt med projektet har skogsföretagen utvecklat han-
teringen av skördardata i databaser och även fått tillgång till 
verktyget som utför imputeringen. Under 2017 har ett företag, 
Sveaskog, redan implementerat möjligheten att göra utbytes-
prognoser med den metod som projektet utvecklat och flera 
skogsföretag arbetar med implementeringen av verktyget.
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GALLRINGSPUNKTER 
– en produkt från fjärranalys 

som förbättrar gallringsplaneringen
 Jon Söderberg, Erik Willén, Skogforsk & Jonas Bohlin, SLU



Skonsam och produktiv skogsteknik    45Skogforsk

M
A

SK
IN

TE
K

N
IS

K
 IN

N
O

VA
TI

O
N

BE
SL

U
TS

ST
Ö

D
BE

SL
U

TS
ST

Ö
D

Trädhöjd och medeldiameter kan skattas väl utifrån flyg-
foto medan skogens täthet inte syns tillräckligt bra. Det 
är resultatet från en studie där gallringspunkter från foto 
jämfördes med laserskanning och fältmätning.

Gallringspunkter har blivit ett uppskattat planeringsverk- 
tyg inom drivningsplaneringen. De bygger på fjärranalys-
skattningar från laserskanning och fotogrammetri (stereo- 
foton) där höjd och grundyta vägs samman med ståndorts- 
index i gallringsmallar för att beskriva gallringsbehov.  
Detaljeringsgraden av punkterna är ett rutnät på 10-15 m 
mellan punkterna, vilket gör att gallringsbehovet kan styras 
inom större bestånd och även mellan beståndsgränser. Bilden 
visar gallringspunkter från Bergvik Skog över ett område i 
Uppland. Punktstorleken indikerar styrkan av gallrings- 
behovet (större prickar-högre behov).

Erfarenheter från planerare indikerar på att användandet 
av gallringspunkter ökar träffsäkerheten i gallringsplaner- 
ingen högst avsevärt och punkterna är ett mycket användbart 
resultat från de fjärranalysskattningar som finns tillgängliga 
över hela Sverige.

I detta projekt studerades hur gallringsplaneringen kan  
bli mer effektiv med uppdaterade gallringspunkter produ- 
cerade ur fjärranalysskattningar via fotogrammetri. Gall-
ringspunkterna som används i dag bygger på laserdata som i  
huvudsak samlats in under åren 2009–2014. Över stora delar 
av landet börjar skattningarna bli gamla och en uppdatering 
behövs. Nya skogliga skattningar kan tas fram genom bild- 
matchning av flygbilder, s.k. fotogrammetri, och genom  
Lantmäteriets bildförsörjningsprogram ska Sverige fotogra-
feras med ett intervall på 2–4 år beroende på plats i landet. 
Studiens hypotes var att detta fotoomdrev skulle kunna bilda 
underlag för skogliga skattningar, även om kvaliteten inte är 
lika hög som för laserdata.

Målet var är att utvärdera gallringspunkter producerade 
av flygbildsskattningar från 2015 mot gallringspunkter pro- 
ducerade via ajourhållna laserskattningar samt fältmät- 
ningar. Gallringspunkter framställda ur flygbilder och foto- 
grammetriska metoder jämfördes med framräknade laser-
skattningar och fältdata. 75 punkter inventerades i fält och 
jämfördes med fjärranalysskattningar. Arbetet skedde i 
samarbete med Bergvik Skog och BillerudKorsnäs över  
Uppland samt del av Gästrikland.

Resultaten visade att trädhöjd och medeldiameter skattas 
väl, medan skogens täthet inte fångas tillräckligt bra ur flyg- 
bilder. Grundytan underskattades med 17 procent mot 7 pro-
cent i framräknade laserskattningar.

Praktiska utvärderingar visade att framräknade laser-
skattningar fortfarande var användbara medan nya foto-
grammetriskattningar inte bedömdes tillföra något värde.
För uppdatering av gallringspunkter på längre sikt bedöms 
därför att en ny laserskanning är nödvändig.
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Johan J. Möller, John Arlinger, Nazmul Bhuiyan, 
 Skogforsk & Ingemar Eriksson, Forbis AB

Nya standarder – avseende maskindata och stående skog 
– möjliggör stora utvecklingssteg. Dessa exempel handlar 
om uttag och prognoser på kvarvarande skog efter gallring 
baserade på skördardata, som sedan kan återrapporteras 
skogliga register, samt beståndsdatabeskrivning före av-
verkning baserat på laserdata.

Skogforsk har utvecklat metodik för beräkning av bestånds- 
variabler efter gallring baserat på skördarnas produktions-
data. Metodiken har senare utvärderats på ett omfattande 
material av rikstäckande karaktär. Resultaten visar att me-
todiken ger en precis bestämning av beståndsvariabler som 
grundyta, volym, grundytevägd medeldiameter, övre höjd  
och trädslagsfördelning. Precisionen med denna metod  
ligger högre eller i nivå med precisionen för alternativa in- 
venteringsmetoder. Grunden är därmed lagd för en automa-
tiserad gallringsuppföljning som i jämförelse med dagens 
uppföljningar kan ge bättre beskrivningar av den kvarstå-
ende skogen efter gallring och en snabbare återkoppling av 
gallringsresultatet till skördarlagen. Systemet bygger helt på 
standardiserade maskindata enligt StanForD 2010. 

En nyckelfaktor för att ett sådant automatiserat system ska 
få brett genomslag i skogsbruket är att beräknade bestånds-
uppgifter efter gallring effektivt kan återföras till företagens 
register och planer. För att åstadkomma detta så har medde-
landen anpassats till den skogliga standarden Forestand, som 
Skogforsks intressenter har tagit fram för att kommunicera 
skogliga beståndsdata (”SS-637009, geografisk information, 
data om skog och brukande av skog”). Tyngdpunkten i det nu 
pågående projektet har legat i att använda Forestand för att 
kommunicera med systemet för automatiserad gallrings-
uppföljning och därigenom skapa en grund för automatisk 
uppdatering av plan- och registerdata. 

NY STANDARD BÄDDAR FÖR 

 VASSARE PROGNOSER OCH 

BESKRIVNING AV SKOGEN
– smart användning av data från skördaren
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När kommunikationen från skördare till planeringssystem 
fungerar, så är en naturlig fortsättning av projektet att ut- 
nyttja Forestand för att skicka ett gallringsunderlag baserat 
på laserdata till skördaren. Med ett bättre planeringsunder-
lag i form av standardiserade data förväntas kvalitén förbätt-
ras ytterligare i gallringsarbetet.

Genom att utnyttja standarden har det skapats ytterligare 
en drivkraft för skogsbruksföretag att implementera den nya 
standarden i sina system. Det leder i förlängningen till nytta 
för hela branschen, då denna typ av information kan kom-
municeras mer effektivt.  

Pågående implementering

UTTAG OCH PROGNOSER AV KVARVARANDE SKOG 
Längst i implementeringen av Forestand har Sveaskog  
kommit, som under våren 2016 testat att läsa in bestånds- 
data baserat på uttaget enligt specifikationen som framtagits 
i projektet. Man har i ett första skede läst in en s.k. grid på av- 
verkad areal och uttag per yta. Sveaskog kommer även under 
hösten 2016 att läsa in prognoser på kvarvarande skog efter 
gallring baserat på skördardata. Södra och SCA deltar i  
samma projekt och kommer under slutet av 2016 att börja 
läsa in de framtagna Forestanddata i sina databaser som 
grund för utbytesprognoser.

Även Stora Enso, BillerudKorsnäs och Skogssällskapet  
har tillsammans med CGI startat ett projekt där projekt-
resultaten kommer att användas för att skicka gallringsupp-
följningsdata till de skogliga registren. Företagen har även 
ambition att använda Forestand-standarden för att skicka 
gallringsuppföljningsdata till skördarnas GIS-programvara, 
så att resultaten kontinuerligt ska kunna presenteras för 
förarna under pågående avverkning.  

GALLRINGSSTYRNING MED STANDARDISERADE  
LASER- OCH SKÖRDARDATA
Under sommaren 2016 så har ett verktyg testats för att lagra 
laserdata, i form av skogliga grunddata, enligt det anpassade 
Forestandformatet. Under juli och augusti testades Skog-
forsks program hprGallring, anpassat för att kunna läsa in 
beståndsdata före gallring enligt Forestandformatet.

Det inlästa skiktet ska användas för att kunna stärka upp 
den automatiska gallringsprognosen. Laserdata håller inte 
högre kvalitet än de prognoser som bara baseras på skördar- 
data. Däremot borde en sammanläggning av skördarnas 
prognoser och laserdata kunna ge en säkrare skattning vid 
avvikande objekt, t.ex. objekt med väldigt stor eller liten 
grundyta före gallring. Inom ramarna för projektet kommer 
funktionstester att göras med en maskintillverkare under 
hösten 2016, utvärdering av metodiken kommer dock inte  
att vara möjlig inom ramarna för projektet. 

Figur 2. Karta som visar prognostiserad gallrings- 
andel beräknad på skördardata, procent av grundytan.

Figur 1. Karta som visar en prognos på grundytan  
av kvarvarande skog efter gallring, m2/ha
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Skogforsk har i samarbete med Designhögskolan i Umeå  
drivit ett projekt, Morgondagens Planerare, för att låta  
grupper av studenter skissa på arbetssätt och hjälpmedel  
för drivningsplaneringen om 5-10 år. Grundfrågeställningen 
var ”Hur ska morgondagens planerare arbeta?”.

Studenterna arbetade intensivt i grupper under cirka sex 
veckor i slutet av 2016. Arbetet inleddes med en bakgrunds-
presentation i skog och skogsbruk som Skogforsk höll,  

varefter studenterna besökte planerare ute på olika skogs-
företag från Uppland och norrut. Ett antal avstämningar, 
”checkpoints”, hölls under projekttiden med Skogforsk. Alla 
studentgrupper tog sedan fram flera olika konceptidéer som 
stämdes av med handledare varefter en idé per grupp valdes 
ut och vidareutvecklades.

Samarbetet inom grupperna karakteriserades av hög 
interaktion och integration mellan gruppmedlemmarna 
och med många öppna frågeställningar. Förhållningssättet i 
grupperna var flexibelt tänkande, gemensamt ansvar, öppen 
kommunikation och stimulerande energi. Allt detta är cen-
tralt för en innovativ produktutveckling, och ett signum för 
utbildningen av industridesigners. 

Resultaten presenterades för en grupp av skogliga plane-
rare och planeringschefer. Flera intressanta koncept redovi-
sades där det finns idéer som är möjliga att ta omhand även 
på kort sikt. Några av grupperna fokuserade på ”augmented 
reality” med glasögon eller paddor för informationsinsam-
ling. Flera av grupperna hade även idéer med drönare som 
flyger runt mellan stammarna och samlar in träddata och 
planeraren kan då fokusera på hänsynstaganden och andra 
praktiska frågeställningar i fält. Bilderna på detta uppslag 
illustrerar några av idéerna.

Drivningsplaneringen som utförs innan skogliga åtgärder 
är omfattande. Planeraren eller inspektorn genomför den 
praktiska planeringen, samlar in information om skogen 
och markerar samtidigt i fält hänsynstaganden till natur 
och kultur. Det är många arbetsmoment och kräver en 
mycket bred kompetens. Det är samtidigt ett område som 
de senaste åren utvecklats mycket med olika beslutsstöd, 
som markfuktighetskartor och andra kartskikt, och nya 
digitala verktyg som förenklar fältarbetet och dokumenta-
tionen.

Gustav Friberg, Gert Andersson & Erik Willén, Skogforsk

MORGONDAGENS PLANERARE

Minidrönare som släpps iväg för mätning av skog.

FOTO: EBBA GALLON, LOUISE PERSSON, PER HÅKAN EVASON SUNDIN, PONTUS LJUNGVALL, RASMUS DAHLKVIST, ANTON VALLE ANDERSSON,  
DESIGNHÖGSKOLAN
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FOTO: GUSTAV, SONYA, DENIS, REBECCA, CARL OCH MARTIN, DESIGNHÖGSKOLAN

FOTO: BLERAND BAHTINI, ROWENA LEE, JOAKIM BONILLA, CHRISTOFFER LUNDMARK, FELIX MEIJER, KIM ONCHOI STENMARK OCH LEA BACHMANN,  
DESIGNHÖGSKOLAN

Mätning via glasögon.

Drönare mellan trädstammarna och praktisk skogsväst.
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GENERELL HÄNSYN I GALLRING
FJÄRRANALYSDATA KAN TÄPPA 
 TILL INFORMATIONSLUCKAN

Gustav Friberg & Per Westerfelt, Skogforsk
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Dagens skogsmaskiner kan koordinatmärka lämnad hänsyn, men då man började 
avverka med generell hänsyn på 1990-talet, karterades inte den lämnade hänsynen 
digitalt. Det innebär att det finns en informationslucka angående tidigare lämnade 
hänsynsytor i bestånd som inte åtgärdats under de allra senaste åren.

Skogforsk samlade in fältplanerad hänsyn på Sveaskogs marker. Sedan jämförde 
vi planerarnas föreslagna hänsynsytor med potentiella hänsynsytor som togs fram 
med hjälp av en fjärranalysmodell. Denna modell byggde framförallt på skillnader i 
trädhöjd, t.ex. uppstickande höga träd i yngre gallringsskog. Det kunde konstateras att 
55 procent av de digitalt beräknade, potentiella hänsynsytorna överlappades av den 
fält-karterade hänsynen.

Detta visade att trädhöjdrastret har stor potential att användas för att hitta utstick-
ande högre träd i förstagallringsbestånd, vilket oftast bör vara äldre träd från tidigare 
hänsyn. Om skogliga planerare förses med enkla fjärranalysverktyg som detta för 
att kartera de äldre träden från tidigare lämnad hänsyn så kan risken för avverkning 
i hänsynsytor minskas. Detta bör i slutändan skapa ett rikligare nätverk av riktigt 
gamla träd i svensk skogsmark, vilket är ett av målen med generell hänsyn. Det bör 
göras en större ansats för att få en mer validerad och generell bild av hur många äldre 
träd från tidigare hänsyn som sparats vid gallringsåtgärder. Vi bedömer att fjärr- 
analysmetodiken i denna studie kan vara till stor hjälp för detta ändamål.

Area planerad  
hänsyn inför 
förstagallringen 
8,71 ha.

Överlappad area 
3,56 ha. Area äldre träd  

från tidigare  
lämnad hänsyn 
enligt fjärranalys-
modell 6,53 ha.

Digitalisering av geografisk information har de senaste åren ökat påtagligt i  
omfattning. Skattningar från laserskanning ger information om virkesvolymer och 
markens bärighet och lutning i skogliga bestånd vilket har gjort skogsbruket mer 
effektivt och skonsamt. Fler användningsområden för denna digitala information 
är intressant för att öka nyttan av investeringar i inventeringar och kartmaterial, 
samt för att skapa incitament för uppdateringar och vidare utveckling. I denna 
studie testade vi hur digital information kunde användas för planering av generell 
hänsyn i gallring. 
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Utveckling av skogsvårdsteknik innebär samma utmaningar 
som tidigare beskrivits avseende maskiner för avverkning 
och terrängtransport (se sidan 5-7). Ett viktigt tillägg är dock 
att marknaden för denna teknik är mycket liten, om man  
t.ex. betraktar markberedning i förhållanden som liknar  
Sveriges. Det innebär att tillgängliga utvecklingsresurser  
hos tillverkare är mycket små och måste fördelas på ett litet 
antal enheter. Ansvaret hos brukarna blir därmed än mer ut-
talat när det gäller (ny)utveckling av tekniska koncept. Likaså 
finns stora behov av offentlig finansiering i denna strategiska 
fråga.

Den del av Skogforsks satsning som handlar om Effektiv- 
are föryngring syftade övergripande mot utveckling av ett 
koncept för ”automatisk maskinell plantering av täckrots-
plantor i inverspunkter under kontinuerlig framryckning, med 
möjlighet till intermittens”. Målet var att genomföra detta i ett 
antal delprojekt som var och ett var fristående och tillförde 
eget värde, men som sammantaget ledde mot det övergrip- 
ande målet. Det gav större möjligheter till forskning och 
innovation i varje delprojekt för sig, även om ett eller flera 
projekt inte skulle nå lika långt vid avslutet av den strategiska 
satsningen. Projekten innebar systematiskt problemlösnings-
arbete med syfte att finna lösningar på de fem delområdena:

   1. Midjemonterat aggregat för inversmarkberedning 

  2. Gränssnitt plantskola/planteringsaggregat 

  3. Automatisk plantmatning i planteringsaggregat 

  4. Planteringsaggregat utan kompaktering 

Valet av insatsområden gjordes i styrgruppen för delområdet, 
STSG (Skogsvårdstekniska samverkansgruppen). Gruppens 
ordförande var Magnus Petersson, Södra, och sekreterare 
var Isabelle Bergkvist, Skogforsk. Därutöver ingick Åke  
Granqvist Bergvik skog, Peter Christoffersson Holmen Skog, 
Per-Martin Fors SCA Skog, Stefan Mattsson Sveaskog, och  
Karin Strömgren Norra Skogsägarna. Nils Broman Norra 

SKONSAM  
OCH EFFEKTIV  
FÖRYNGRING 

Isabelle Bergkvist, Lars-Göran Sundblad,  
Skogforsk & Magnus Petersson, Södra

Svenskt skogsbruk är till stora delar mekaniserat, fram- 
förallt inom avverkning, terrängtransport och markbered-
ning. Plantering utförs dock fortfarande övervägande med 
manuella metoder. Trots upprepade historiska försök har 
maskinell plantering inte fått ett genomslag i svenskt skogs- 
bruk. Skälen är flera, men avgörande har varit ett antal 
tekniska flaskhalsar i framtagna prototyplösningar som 
gjort det svårt för de maskinburna systemen att konkur- 
rera med manuell plantering. Idag skapar dock ny teknik 
och nya informationssystem möjligheter att konstruera 
bort dessa flaskhalsar. Den strategiska satsningen på  
Skogforsk gav möjlighet att ta ett krafttag kring detta  
genom delområdet ”Skonsam och effektiv föryngring”.
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Skogsägarna och Magnus Bergman SCA deltog också i styr-
gruppen vid flera tillfällen. Dessutom hade Bracke Forest en 
viktig roll i projekten som samarbetspart och diskussions-
partner genom framförallt Klas-Håkan Ljungberg. 

Förutom de huvudsakliga områdena ovan utfördes ytter- 
ligare ett par projekt samt ett examensarbete, som syftade till 
samverkan över områdesgränser på Skogforsk och i skogs-
bruket. Dessa projekt rörde markberedningens påverkan på 
kvarlämnad död ved, organisatorisk samverkan vid skogs-
vårdsentreprenad samt ett projekt som utvärderade mark-
beredningens effekt på förädlade plantor. Dessa projekt och 
delprojekten i den övergripande visionen mot dragen maski-
nell plantering beskrivs närmare i kapitlets följande artiklar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det varit lyckat 
och lärorikt att få möjlighet att arbeta mot en övergripande 
vision med flera fristående delprojekt. De viktigaste projekt-
resultaten och lärdomarna har varit:

 • Utveckling av testbänken, Kovesen, med vidareut- 
  veckling av t.ex. styrsystem och aggregatanpassning  
  för materialåterfyllning för att åstadkomma fler  
  inverspunkter.

 • Utveckling och förståelse för kedjan från plantskola 
  till föryngrat hygge med förslag på effektivisering i  
  flera led.

 • Utveckling och utvärdering av plantmatning  för  
  maskinell plantering.

 • Jämförelse av Kovesen jämfört med harv respektive  
  högläggare med avseende på kvalitet, markpåverkan 
  och plantöverlevnad.

 • Projektplan för utveckling av ett nytt aggregat enligt  
  kravspecifikationen.

 • Plan för fortsatt samarbete efter satsningens avslut  
  december 2016, både i enskilda projekt samt avseende  
  hur nya samarbetsformer kan utformas mellan  
  brukare, forskare och tillverkare. 

Den sistnämnda punkten understryker vikten av att lägga 
upp innovationsprojekt enligt den modell som inbegriper 
utvecklingstriangeln. Brukare, tillverkare och forskare  
behöver samverka för att komma vidare. 

Arbetet fortsätter
Under 2017 och framåt kommer STSG och Skogforsk förut-
sättningslöst söka relevanta samarbeten med tillverkare, 
teknisk och praktisk markberedningskompetens med syftet 
att ta ytterligare steg mot visionen om dragen maskinell plan-
tering integrerad med skonsam och effektiv markberedning 
enligt upprättad kravspecifikation.
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SKONSAM OCH PRODUKTIV 
MARKBEREDNING

Lars-Göran Sundblad, Jörgen Hajek, Mikael Andersson & Anders Högdahl, Skogforsk 

Projektet ”Markberedning” har syftat till att utveckla skonsam och högkvalita-
tiv dragen markberedning. Projektet har utöver skonsamhet och hög kvalitet 
på skapade planteringspunkter haft som mål att den utvecklade metoden skall 
vara anpassad för utveckling av dragen maskinell plantering och därigenom ur 
produktivitetssynpunkt kunna konkurrera med tre- och fyrradig markbered-
ningsteknik. Projektet baseras på tidigare utvecklingsprojekt inom Skogforsk, 
huvudsakligen med utgångs-punkt i resultaten från arbetet med inversmark-
beredning, det s.k. ”Koves-konceptet”.

Den framtagna konstruktionen karakteriseras av:

 • Midjemontering. Detta innebär att den uppgrävda  
  tiltan körs över av de bakre boggiparen. På så vis  
  skapas en tilltryckt tilta och beroende på marktyp  
  olika grad av återskjuvning av uppgrävt material till- 
  baka ner i harvspåret. Resultatet blir högkvalitativa  
  markberedningspunkter som möjliggör direkt plante- 
  ring efter markberedningen. Beroende på aggregat- 
  inställningar och marktyp skapas en blandning av  
  planteringspunkter som kan beskrivas som invers- 
  liknande och omvänd tilltryckt tilta med mineraljord 
  på ytan. Planteringsarbetet underlättas genom att en 
  ”stig” för plantören skapas. Vidare medger midje- 
  monteringen att ett planteringsaggregat skulle kunna 
   monteras i maskinens akter. Ur miljöaspekt ger ett  
  hygge markberett med metoden ett skonsamt och  
  platt intryck.

 • Bakåtriktade upphängningsarmar. Detta medför att 
  ett högt marktryck kan appliceras på tallrikarna vid 
  körning på framför allt hårdare marker utan att agg- 
  regatet utsätts för destruktiva brytkrafter vid kontakt 
  med större block och andra hinder. Aggregatet blir  
  därigenom användbart på ett mycket brett spektrum  
  av marktyper och bör kunna användas på i princip  
  alla marktyper som idag markbereds med harv eller 
  högläggare.

 • Släta tallrikar. Denna design gör att mycket mineral- 
  jord grävs upp och hamnar på den uppochnedvända  
  tiltan. Skillnaden mellan släta och tandade tallrikars  
  förmåga att gräva fram mineraljord kan jämföras med  
  att gräva sand med spade respektive grep.

 • Odrivna tallrikar. Strategin i projektet var att skapa  
  en så enkel, billig och robust utformning av aggregatet  
  som möjligt. I de tester som gjordes inom ramen för  
  ”Kovesen 2” framkom att marktrycket som skapas på  
  tallrikarna under framryckning är tillräckligt för att  
  skapa tallriksrotation. Därmed behövdes inte hydraul- 
  motorer, som används vid harvning och högläggning,  
  i konstruktionen. Detta innebär att aggregatet blev  
  väsentligt enklare, robustare och billigare i inköp och  
  drift jämfört med hydrauldrivna aggregat.

 • Styrsystem. I befintliga aggregat styrs ingreppens  
  aggressivitet med hydraultryck. Trycket kan vara  
  nedåtriktat, neutralt (”flytläge”) eller lyftande/upp- 
  åtriktat. Problemet med denna typ av styrning är att  
  aggregaten styrs av effektinställning och inte av ett  
  bör-värde.  Detta medför att markpåverkan vid  
  körning kommer att variera beroende på markens  
  egenskaper. För att åstadkomma jämnare och mer  
  behovsstyrd markberedning konstruerades därför  
  ett styrsystem där aggregatets ingreppsdjup styrs  
  utifrån ett inställbart ingreppsdjup; ett bör-värde.  
  Detta görs genom att avståndet från aggregatet mäts  
  kontinuerligt under framryckning via avståndsmät- 
  ande lasrar monterade framför aggregattallrikarna.  
  Därigenom kan ett konstant ingreppsdjup erhållas  
  oavsett markförutsättningar. Signalen från de av- 
  ståndsmätande lasrarna filtreras elektroniskt så att  
  hänsyn tas till ythinder (främst ris och stubbar) vilket 
  medför bättre markberedningsresultat, mindre  
  bränsleförbrukning och jämnare, mer ergonomisk 
  framryckning.
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En första jämförande studie av aggregatet och konventionell 
harv gjordes sent hösten 2014. Försöket gjordes på objektet 
”Nedremyggan” med förhållandevis svår mark (torv på sten) 
i Västerbottens kustland. Resultatet visade att aggregatet 
skapade fler och bättre planteringspunkter med mindre 
markpåverkan än konventionell harv.

Figur 1. Konceptuell beskrivning av tekniken för Kovesen (underst) jämfört med harv (överst).

För framtiden och inför produktifiering/implementering av 
konceptet bör några aspekter närmare undersökas:

 • Funktion beroende på förekomst av avverkningsrester.

 • Metodik för att fylla igen den skåra som med nuvar- 
  ande konstruktion kvarstår efter markberedning på  
  framför allt hårdare mark. Koncept för detta togs 
  fram och testades hösten 2016 men bör vidareut- 
  vecklas och testas på olika marktyper.

 • Hållbarhet och slitage vid operativ användning.

1 2 3

Kovesen; smalt och djupt + tilltryckning

Harven jobbar brett och grunt
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JÄMFÖRANDE FÖRSÖK MED 
KOVESEN, HARV OCH HÖGLÄGGARE

Jörgen Hajek, Mikael Andersson, Anders Högdahl & Lars-Göran Sundblad, Skogforsk

Resultat
I denna studie hade harven klart störst påverkan på marken 
både horisontellt och vertikalt, därefter kom Kovesen och 
högläggaren. Om man däremot räknar på hur många körstråk 
som behövs för att göra 2 100 godkända planteringspunkter 
behövde högläggaren köra fler stråk för att uppnå målet 
vilket gör att skillnaden minskar. Räknar man istället på 
hur stor areal som påverkas för att göra en godkänd punkt 
är resultatet bäst för Kovesen 1,7 m² tätt följd av höglägga-
ren 1,8 m² och sist harven med 2,1 m².  På Åshällan som hade 
mest hinder och sten blev markpåverkan störst per godkänd 
planteringspunkt för alla aggregat men här hade Kovesen och 
högläggaren klart lägre påverkan än harven. Se figur 1 - 3.

Slutsatser
Markberedning med Kovesen gjorde mindre markpåverkan 
både horisontellt, vertikalt och areellt än harven per god-
känd planteringspunkt. Resultaten från markerna med de 
svåraste förhållandena visar att Kovesens markberednings-
teknik skapade fler bra planteringspunkter här jämfört  
med både harv och högläggare. 

Det var ingen skillnad i överlevnad för plantorna efter  
första tillväxtsäsongen beroende på vilket aggregat som  
använts. Däremot var det skillnad mellan olika typer av  
planteringspunkter.

Det är skillnader mellan plantor i storlek och närings-
innehåll beroende på planteringstidpunkten, generellt sett 
mer positivt för plantor som planteras på hösten än på våren.
Plantorna planterade efter Kovesen har i genomsnitt något 
grövre diameter än plantor planterade efter högläggaren och 
harven.

Under hösten 2015 anlades ett jämförande försök med 
syftet att jämföra den inversliknande tekniken med harv 
och högläggare. 

Jämförelsen avsåg

 • Kvalitet på planteringspunkter samt antal  
  planteringspunkter på en definierad sträcka

 • Andel påverkad mark av total hyggesareal

 • Vertikal påverkan, d.v.s. hur jämn marken är  
  efter åtgärd

 • Planttillväxt och överlevnad vid plantering  
  direkt efter åtgärd samt efter en vinter

Planteringen direkt efter markberedningen efterliknar  
de förhållanden som skulle gälla för maskinell plantering  
kopplad till respektive aggregat. Planteringen på våren efter-
liknar de förhållanden som är vanligast för plantering efter 
markberedning.

Markberedningen utfördes i september och instruk- 
tionen till respektive förare var att de skulle försöka göra 
minst 2 100 godkända planteringspunkter. På varje lokal 
markbereddes sex körstråk per metod. Sträckan på körstrå-
ken varierade mellan 120 - 150 meter för de olika lokalerna 
och bredden mellan körstråken var 6 meter. 

Ett planteringsförsök anlades i anslutning, men här redo- 
visas framförallt resultatet av markberedningen.  Som under-
lag användes SCA:s instruktion för egenkontroll av mark-
beredning men med tillägg och anpassning för praktiskt 
genomförande i MB-försöken. Förutom markpåverkan och 
markberedningsställen registreras även humustjocklek,  
stenighet och ev. rishögar och lågor som påverkar resultatet 
av markberedningen i den del som planterades vid respek-
tive tidpunkt.
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Figur 1. Hur stor del av markskiktet som påverkats av aggregatet i en 20 meters rad.

Figur 2. Antalet godkända planteringspunkter i en 20 meters sträcka.

Figur 3. Påverkad mark per godkänd planteringspunkt.
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Mikael Andersson & Anders Högdahl, Skogforsk 

Det här beskrivna ”Kovesenkonceptet”har visat sig ha stor 
potential för att möta högt ställda krav på både miljövänlig-
het och kvalitet på producerade planteringspunkter, se  
föregående kapitel. Konceptet baseras på midjemonterade 
odrivna  och släta tallrikar som skär upp en förhållandevis 
smal fåra och vänder den uppgrävda tiltan upp och ned. 
Denna körs över av bakre boggiparet varvid en tilltryckt  
tilta skapas. 

Praktiska studier av Kovesen har dock visat att tekniken 
inte lyckas skapa definierade inverspunkter utan mark- 
beredningsresultatet kan i stället beskrivas som en tilltryckt 
tilta med en kvarvarande smal fåra. Fåran varierar kraftigt i 
storlek beroende på markförhållandena.

Framför allt ur estetisk synpunkt har det vid ett flertal 
demonstrationskörningar och exkursioner framkommit att 
det vore önskvärt med en förbättrad och mer fullständig 
återföring av material tillbaka i den uppgrävda fåran. Detta 
är även relevant för att motverka problem med erosion då 
fåran på lutande mark kan komma att fungera som dike. Mot 
denna bakgrund testade Skogforsk under andra halvåret 
2016 tre metoder för förbättrad materialåterföring.

PILOTSTUDIER AV 
MATERIALÅTERFÖRING

 MED KOVESEN

Figur 1. Vy över vinkeln mellan färdriktningen 
och kupningens tangent, tallriksvinkeln.

Markberedningsresultat Kovesen.

Markberedningens positiva effekter på skogsföryngringar 
vad avser tillväxt och överlevnad är visad i en mängd olika 
studier. Negativ påverkan på miljö, visuell upplevelse av 
skogsmarken samt svårigheter att nå ett högkvalitativt 
resultat under vissa betingelser får dock allt större upp- 
märksamhet, både i skogsbruket och i samhället. 

Färdriktning  Färdriktning Färdriktning

513 526 616

Kupningsradie 1080 Kupningsradie 720 Kupningsradie 600
 

Olika kupningar av tallriken
Den första lösningen som testades var olika kupning av harv-
tallriken. Tre olika kupningar testades, främst med fokus 
på fårans bredd och djup men även med tanke på antalet 
planteringspunkter. Varje körslag kördes med två likadana 
tallrikar. Baserat på tidigare erfarenheter sattes tallriks- 

vinkeln till ca 30-35˚ för alla tallrikar för att ge bäst möjlig-
het att studera själva kupningens inverkan. Vald vinkel gör 
även att tallriken skär bättre. Figur 1 ger en uppfattning av 
tallriksvinkeln under försöket.
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Vinge
Den andra lösningen som testades var 
en vinge monterad på aggregatet. Båda 
tallrikarna kördes samtidigt, men vinge 
monterades endast på den högra sidan. 
Tallriken med vinge hade ca 15˚ mindre 
tallriksvinkel och 10˚ mindre lutnings-
vinkel jämfört med tallriken utan 
vinge. I övrigt var de lika. 

Rulle
Den tredje varianten för materialåter-
föring som testades var en rulle som 
monterades efter aggregatet. För bästa 
möjliga resultat så måste rullen ligga 
an mot marken med ett måttligt tryck 
på några hundra kilo. Djupregleringen 
ställdes till 20 cm under marknivå för 
att vara säker på att rullen var i kontakt 
med marken. Två principer testades:

 • Princip 1 var att knuffa den  
  omvända tiltan i fåran. Rullen  
  kördes med den cylindriska delen  
  plan mot marken men en vinkel  
  på ca 30˚ mot färdriktning  
  (jfr. tallriksvinkeln.), se figur 4.

 • Princip 2 var att knuffa den  
  opåverkade torvan ner i fåran,  
  se figur 5. Först kördes ett slag  
  med tallriken så att en rabatt  
  bestående av fåra och omvänd  
  tilta skapades. Sedan kördes  
  rullen från sidan där marken  
  är opåverkad för att trycka ner  
  en del material för att minska  
  effekterna av diket.

Resultat och slutsatser
Att använda vinge för att hålla ner  
torvan mellan det att tallriken brutit 
upp den och att boggin trycker till den 
igen bedöms vara fullt möjligt. Dock 
måste konstruktionen vara styvare än 
den som användes under testerna.

Försöket med rulle för reducering 
av fåran utföll väl. Vi bedömer att det 
är ett möjligt sätt att minska fåran,  
åtminstone på lättare marker.

Försöket med olika tallrikskupning 
var svårare att utvärdera med de be- 
gränsade resurser som stod till buds. 
Vår bedömning är dock att denna tek-
nik har den största potentialen att göra 
ett bra resultat även på svår och stenig 
mark. Tekniken måste studeras vidare 
för att få säkrare resultat.

Figur 4. Principiell skiss över den omvända torva 
som har lagts upp med ordinarie markberedning, 
samt cylindern för återföring. Färdriktningen är 
här vinkelrätt ut ur figuren.

Figur 3. Skillnaden i tallrikens lutnings- 
vinkel mellan höger och vänster sida.

Figur 2. Tallrik med och utan vinge.

Figur 5. Illustration över att trycka ner 
opåverkade torvan.
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GRÄNSSNITTET PLANTSKOLA 
– PLANTERINGSMASKIN

Lars-Göran Sundblad, Skogforsk

Fokus har varit på att identifiera hur gränssnittet mellan 
plantskolor och existerande och potentiella framtida maski-
nella planteringssystem bör utformas. Inom ramen för detta 
lades stor vikt vid att bedöma inte bara tekniska lösningar, 
utan också hur realistiska olika alternativa koncept är med 
hänsyn till utvecklingsutrymmet i svenska plantskolor. Till 
stor del har detta handlat om att bedöma möjligheterna att 
bryta den ”moment 22-situation” som uppstår när maskinella 
planteringssystem visar för låg produktivitet p.g.a. att det 
saknas plantproduktionssystem anpassade för maskinell 
plantering. Utveckling av sådana omöjliggörs eftersom mark- 
naden knappt existerar för plantor anpassade för maskinell 
plantering p.g.a. det mycket låga antalet planteringsmaski-
ner, vilket orsakas av att dessa inte är ekonomiskt konkur-
renskraftiga, o.s.v.…. En viktig tidstjuv med dagens system är 
när maskinoperatören manuellt måste flytta plantor från 
odlingskassetten till magasinet på planteringsmaskinen. Att 
få plantor levererade så att en kassett eller motsvarande kan 
sättas direkt i planteringsmaskinen är därför en prioriterad 
utvecklingsinsats. För att bedöma möjligheterna att bryta 

moment-22-situationen har de två idag existerande plant- 
leveranskoncepten; leverans i kartong respektive leverans i 
kassett, bedömts ur perspektivet; potential för utveckling av 
leveranssystem anpassade för maskinell plantering.

Leverans i kartong
I ett första försök fokuserades på leverans i kartong då detta 
är det idag dominerande konceptet i svenskt skogsbruk. Ett 
system för strukturerad packning av plantor i kartong togs 
fram i samarbete med företagen Bracke Forest, Södra odlarna 
och Peterson Packaging. Parallellt med detta utvecklades en 
modifierad version av Bracke Forests planteringsmaskin P11. 
Denna utrustades med ett semiautomatiskt plantladdnings- 
system anpassat till det utvecklade packningskonceptet. 
Planteringsaggregatet utvecklades i två steg. En första version 
med elektriskt driven plantmatning och en andra version 
med hydrauliskt driven plantmatning. I dag finns två exem-
plar av aggregatet.

Efter de inledande försöken att utforma ett plantpack-
ningssystem anpassat för maskinell plantering baserat på 
plantleverans i kartong gjordes en omfattande genomgång av 
möjligheterna att implementera ett sådant system i svenska 
plantskolor. Slutsatsen blev att förutsättningar för detta sak- 
nades. Omställningsbehoven för att etablera parallella och 
för maskinell plantering anpassade packningslinjer bedöm- 
des vara för stora och för stunden för kostsamma för att 
kunna motiveras. Det återkommande moment-22-dilemmat 
konstaterades därför oövervinnligt inom ramen för plant-
leverans i kartong.

Leverans i kassett
Baserat på denna insikt gjordes ett omtag i projektet. Möjlig-
heterna att använda kassettlevererade plantor för maski- 
nella planteringssystem övervägdes. För att testa potentialen 
i detta koncept i planteringsmaskinsledet konstruerades på 
Skogforsk en testbänk som potentiellt och via semiautoma-
tisk plantladdning från kassett till planteringsmaskin skulle 
kunna överbrygga moment-22-hindret mellan plantskola Kartong och intern cellstruktur för strukturerad packning

Att utveckla teknik och system för maskinell plantering som passar  
i det svenska skogsbruket är ett identifierat utvecklingsområde. 
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och dragna maskinella planteringssystem. Tanken bakom 
konceptet var att snabbt och effektivt kunna ladda kassett-
levererade plantor semiautomatiskt vid plantavlägg till en 
buffertlagring eller ett matningssystem på en kontinuerligt 
framryckande planteringsmaskin. Ett alternativt koncept 
för riktad markberedning och plantering med grävmaskin 
(t.ex. med aggregatet Bracke P11) är förladdning av plantor i 
laddningsenheter anpassade för automatisk plantladdning 
på planteringsmaskinen. Sådan utveckling pågår.

Viktig strategi
Det generellt sett viktigaste resultatet från projekt ”Gräns-
snitt plantskola – planteringsmaskin” är en framtagen stra-
tegi för utveckling av planthanteringssystem för maskinell 
plantering. Realisering av en sådan skulle kunna bryta död-
läget i form av moment-22-situationen i gränssnittet mellan 
plantskolor och maskinella maskinplanteringskoncept, och 
därigenom innebära ett genombrott för maskinell plantering 
i svenskt skogsbruk.

Projektet är en del i den övergripande utvecklingsstrategi 
som tagits fram på Skogforsk och som förankrats i bl.a. STSG, 

se inledningskapitlet för Effektivare föryngring i denna 
rapport. Det övergripande målet för strategin är dragen 
maskinell plantering baserad på miljövänlig, högkvalitativ 
markberedning. Strategin innebär utvecklingsarbete inom 
ett flertal olika delprojekt som markberedning, gränssnitt 
plantskola/planteringsmaskin, plantmatningssystem vid  
maskinell plantering, identifiering av planteringspunkt etc. 
För att sänka utvecklingströskeln för de olika delmomenten 
skall dessa i enlighet med strategin i största möjliga mån 
utformas så att de inte bara bidrar till att målet med den 
övergripande strategin uppfylls utan att delmomenten också 
och i sig ska ha ett eget oberoende värde så att de kan bidra 
till höjd produktivitet och minskad miljöpåverkan i skogs-
vårdsarbetet. Exempelvis har bättre och miljövänligare 
markberedning ett värde i sig, oaktat om det är en del i ett 
maskinellt planteringssystem eller inte. Vidare har metodik 
för identifiering av planteringspunkt ett potentiellt värde 
för bättre högläggning o.s.v. Strategins nackdel är att dellös-
ningar/ delmoment kan komma att suboptimeras i relation 
till utvecklingsstrategins övergripande mål för att kunna 
tillfredsställa i tiden mer närliggande behov.

Ursprunglig design hos planterings-/plantmatningssystemet hos Bracke P11

Design; modifierat aggregat, Bracke P11.

Testbänk för att testa princip för plantmatningssys-
tem vid dragen maskinell plantering.

Robotiserad packning av plantor i kartong med intern cellstruktur
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I dagens skogsbruk försöker man behålla så mycket död 
ved som möjligt, utan att den skadas eller minskar i natur- 
vårdsvärde vid de olika åtgärderna genom hela skogsbruks- 
kedjan. Men hur går det egentligen för den döda veden?

Skogforsk har tittat närmare på hur gamla lågor i tallbe- 
stånden i försöksområdet kring Effaråsen väster om Mora 
klarat sig genom drivningen och därefter vid markbered-
ningen. Det är en viktig studie eftersom det sedan tidigare 
egentligen bara finns en sådan undersökning. Det är en finsk 
studie gjord på torvmark, som dessutom fått en del kritik för 
att marktypen inte är representativ för merparten av hyggen 
som markbereds i Sverige

Unik studie
Men att följa lågorna genom hela kedjan på vanlig skogs- 
mark har ingen gjort förut. Och det visade sig att lågorna i 
stor utsträckning skadats, först vid själva drivningen och 
därefter vid markberedningen, som utfördes med harv på 
den blockiga moränen. 

De flesta lågor skadas
Vid studien bedömdes den skadade andelen av mantelytan på 
de äldre lågorna, som redan fanns i de gamla tallbestånden. 
Undersökningen gjordes på sex fasta provytor, omfattande en 
hektar per provyta. Av de 115 undersökta lågorna var drygt 
hälften oskadade efter avverkning – efter markberedningen 
var bara en tredjedel oskadade.  

Dessutom var 32 av de 115 lågorna skyddade av hänsyns-
ytor och de lågorna förblev i princip oskadade både under 
drivning och markberedning. Bland de oskyddade lågorna 
utanför hänsynsytorna var ca 80 procent skadade och bland 
dessa hade de flesta mer än halva mantelytan skadad.

Kräver andra åtgärder
Vi bedömer att det är svårt att markbereda sådana här sten- 
iga marker skonsamt med harv om tillräckligt många bra 
planteringspunkter ska skapas. Rekommendationen är att 
undvika harvning på denna typ av mark där det finns mycket 

DRIVNING OCH MARKBEREDNING
SLOG HÅRT MOT DEN DÖDA VEDEN

– 80 procent av lågorna skadades i Effaråsen
Jan Weslien & Per Westerfelt, Skogforsk

lågor. Man kan också aktivt skydda ansamlingar av lågor 
genom att ställa hänsynsträd eller högstubbar runt dem.

Det syntes att maskinförarna har ansträngt sig för att  
undvika att köra sönder lågor på många ställen. Men dessa  
skogar har en hög täthet av lågor och har man krav på sig 
att få tillräckligt med planteringspunkter så blir det svårt. 
Många lågor har legat på samma plats i mer än hundra år 
och är viktiga bl.a. för många hotade vedsvampar som ofta 
finns på lågans undersida i kontakt med marken. Det saknas 
undersökningar hur svamparna påverkas när lågan flyttas, 
men troligen är det bäst att låta den ligga i samma läge som 
den haft under lång tid.
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ÖVRIGA PROJEKT MED FINANSIERING FRÅN 
DEN STRATEGISKA SATSNINGEN

Den strategiska satsningen har del- 
finansierat framtagande av utbild- 
nings och seminariedagar med syfte  
att minska skogsbrukets påverkan på 
mark och vatten i linje med branschens 
uttryckta nolltolerans mot allvarliga 
körskador.

Projektet finansieras även med  
anslag från Landsbygdsprogrammet,  
vilket möjliggör sammanlagt 100 semi- 
nariedagar fördelade på 3 år. De plane-
rade seminariedagarna fokuserar på att 
skapa dialog mellan utförare, beställare, 
markägare och samhälle kring det håll-
bara skogsbruket. Syftet är att skapa 

förståelse för den påverkan skogsbruk 
har på mark och vatten, hur samtliga 
aktörer kan verka för att nå ett hållbart 
brukande av skogsresursen samt hur 
skogsbruket kan bidra till ett minskat 

 beroende av fossil råvara. Hållbarhet 
definieras utöver miljö även av ekonom- 
iska och sociala aspekter på en verk-
samhet, och under seminariedagen  
berörs frågor kring juridik, ansvar och 
befogenheter samt ekonomiska förut- 
sättningar för ökad lönsamhet och be- 
ställarkompetens i alla led. Dessutom 
diskuteras hur metoder och rutiner kan 
utvecklas för effektiv informationsöver-
föring mellan åtgärder i olika aktivite-
ter och processer, samt hur man uppnår 
effektiv planering och utförande av 
hänsynsåtgärder med hög kvalitet.

Medel från strategiska satsningen bidrog även till att delfinansiera filmen ”Spårlös”,  
https://www.youtube.com/watch?v=Vw634g2Gxj0

Filmen ”Spårlös”  

Målen med filmen är att  

 • Förmedla ”Best Practice” för ett  
  effektivt, lönsamt och hållbart  
  skogsbruk.

 • Bidra till bättre kommunikation  
  och informationsflöden i hela  
  skogsbruksprocessen.

 • Illustrera olika aktörers behov  
  och ansvar.

 • Tydliggöra problematiken vid  
  ett felaktigt beteende.

Filmen är gjord av och med forskare,  
entreprenörer, förare och tjänstemän 
i det praktiska skogsbruket och visar 
på exempel från deras vardag. Detta 
kommer att bidra till ökad kunskap, 
förändrade attityder och därmed ökad 
hänsyn vid terrängkörning på skogs-
mark, särskilt i närhet till ytvatten.

Filmen erbjuder också en bra möj- 
lighet att effektivt sprida kunskap och  
information kring nya kartunderlag 
(t.ex.  markfuktighetskartor och ter- 
rängmodeller) och förbättrade rutiner 
vid drivning i anslutning till vatten och 
våtmarker.

Filmen utsågs till bästa film  
i klassen Public relations vid World Media Festival 2017.

Utbildningspaket – ”Bli spårlös”
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Resultaten jämfördes i ett fältförsök i 
Medelpad omfattande olika terräng- 
svårigheter avseende lutning och  
ytstruktur. Överlevnad och tillväxt  
simulerades i en separat studie genom 
att lägga in data från SCA:s fasta prov-
ytor i Heureka PlanVis. 

Några slutsatser som kunde dras från 
försöket var:

 • Den spadförsedda skördaren hade  
  svårigheter att åstadkomma god- 
  kända planteringspunkter då liten 
  mängd mineraljord fanns att tillgå  
  vid markytan. 

 • Vid svårare terräng/större lutning  
  blev kostnaden per godkänd plan- 
  teringspunkt ca 65 procent lägre  
  med grävmaskin jämfört med harv,  
  främst beroende på att harvning  
  endast kunde göras i medlut. 

 • Skillnaderna i antal överlevande  
  huvudstammar tio år efter plan- 
  teringstillfället var små mellan 
  markberedningsmetoderna,  
  enligt simuleringen. Dock fanns  
  indikationer på att planterings- 
  punkterna kan ha olika påverkan  
  på överlevnaden beroende på  
  ytstruktur och markberednings- 
  metod. 

 • En analys av markberedningens  
  påverkan på framtida volymut- 
  veckling visade att den förväntade 
  virkesvolymen vid slutavverkning  
  blev ca 15-25 procent lägre vid  
  plantering där markberedning ej  
  genomförts jämfört med plantering  
  i godkända planteringspunkter,  
  vilket antyder att planterings- 
  punkternas antal och kvalitet har  
  betydelse för den långsiktiga  
  virkesproduktionen. 

Examensarbete  
”Markberedning med specialmetoder i svår terräng”

Organisatorisk samverkan över olika skogsbruksåtgärder
Malin Sääf, Lars-Göran Sundblad, Helena Gålnander, Bodel Norrby & Tomas Johannesson, Skogforsk

Långa tidsperspektiv är nödvändiga 
för att arbeta med ett helhetsperspek-
tiv i beståndsanläggningskedjan, d.v.s. 
från markbehandling till en etablerad 
ungskog. Det är dock en hög tröskel att 
ta sig över när virkesanskaffningen är 
prioriterad samtidigt som skogsvården 
har låg status.

Det kan också kräva kontrakt med 
andra entreprenörer än idag - sådana 
som kan hantera hela kedjan och dess- 
utom med bättre lämpade metoder och 
rätt teknik. Men virkesköparna – som 
också är beställare – oroar sig för att 
man vid en sådan omställning kan 
tappa relationerna med dagens lokala 
entreprenörer som anses vara engage-
rade, har goda lokala nätverk och där-
för ofta är en viktig tillgång vid lokala 
virkesköp.

Studier har visat att kostnaden per 
(överlevande) planta kan minskas bero-
ende på val av metoder inom bestånds-
anläggningskedjan. Men potentialen 

utnyttjas alltså sällan då det finns 
många inbyggda hinder för ett sådant 
arbetssätt.

Skogforsk har i en mindre pilotstu-
die inom den strategiska satsningen 
träffat representanter från Sydved och 
Sundins Skogsplantor för att undersöka 
hur väl dessa studieresultat stämmer 
överens med bilden hos dem som 
verkar i det operativa skogsbruket. De 
intervjuade ansåg att mycket stämde 
överens med verkligheten, t.ex. att valet 
av markberedningsmetoder ofta styrs 
av traditioner och tillgång på resurser 
istället för ståndortsfaktorerna och att 
det är mera fokus på att sänka kostnad- 
erna för respektive åtgärd än att öka 
kvaliteten och sänka den totala kost-
naden.

Samtliga intervjuade instämde i att 
skogsvård har låg status och prioriteras 
lägre än virkesköp. Alla var också över-
ens om att statusen bör höjas - högre 
prioritering av skogsvården skulle 

gynna alla parter såväl markägare, 
virkesköpare som skogsvårdsentre-
prenören. Däremot tyckte man inte att 
beslutet om markberedningsmetod tas 
av ”fel” person i kedjan, inte heller att 
upphandlingen ofta sker för varje 
enskild skogsvårdsåtgärd (erfaren- 
heten är att upphandlingen ofta gäller 
markberedning och plantering, alltså 
för åtminstone två av åtgärderna).

Sydved har ett virkesförsörjnings-
uppdrag som styr deras verksamhet 
och där virkesköp är högst prioriterad 
och därmed påverkar valet av entre-
prenör och metod. I andra markägande 
organisationer kan valet av metod och 
entreprenör påverkas av andra fakto-
rer vilket den tidigare studien visar. För 
att kunna ge en mer generell bild av hur 
ett helhetstänk kring skogsvården ska 
fungera i praktiken behövs mer studier 
och forskning.
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