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om ny VD på Skogforsk håller jag
precis nu på att smälta intrycken
från Ukonf15, våra utvecklings-
konferenser som vi turnerat runt
med i Sverige under februari och
mars.

Under konferenserna har jag
träffat hundratals av er som läser

Vision. I kaffepauserna, under konferensernas dis-
kussioner och på middagarna har otaliga frågor
ventilerats. Stort och smått. Högt och lågt. Allt
ifrån detaljerade frågor om hur statistiken för
den nya gallringsuppföljningen fungerar till
hur skogsbranschen på bästa sätt kan kommu-
nicera vårt långsiktiga, hållbara skogsbruk
som utgör en förutsättning för det biobase-
rade samhället.

Det är precis detta som jag tycker är det
bästa med konferenser. Blandningen.
Det mänskliga mötet är helt enkelt
oslagbart när man vill knyta nya
kontakter. När
man vill lyssna
på föredrags-
hållare som verk-
ligen kan sin sak. När
man vill diskutera framti-
dens skogsbruk och när man vill ta
del av nya sammanhang och få helt
nya perspektiv.

Det är just den blandningen av
samarbete, kunskap, nya perspektiv
och kommunikation som krävs för
att prestera på topp. Vi på Skogforsk
har den kompetens som behövs för
att driva och viktiga utvecklingsfrågor. 

Men det är först när vi gör det till-
sammans med andra, både inom och
utanför skogsbruket som vi kan ta oss an
de riktigt stora utmaningarna. De som
handlar om att tillsammans skapa en
hållbar framtid där produkter och tjäns-

ter med bas i vår förnyelsebara skogs-
råvara har en avgörande roll.

De som var på Ukonf15 fick en
orange mössa med budskapet ”Jag
jobbar i skogsbruket. Vilken su-
perkraft har du?” Framöver hop-
pas jag på att få se mycket av den

mössan och den andemening
den står för.
För att möta

framtiden kom-
mer det nämligen krävas

både samarbete, superkrafter och
hjälteinsatser i svenskt skogsbruk!

För att göra det lite lättare för er
läsare kommer vi i detta och nästa
nummer av Vision att gräva lite dju-
pare i några av de ämnen som disku-
terades under Ukonf15.

Vi ses!

Charlotte Bengtsson, vd, Skogforsk
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FRAMTIDENS HJÄLTAR ÄR
BRA PÅ ATT SAMARBETA

VISION  |  LEDARE

För att möta fram-
tiden kommer det
nämligen krävas
både samarbete, 
superkrafter och
hjälteinsatser i
svenskt skogsbruk!
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’’Det är mest en försyn att vi ännu 
inte haft några allvarligare personskador.

MIKAEL ERIKSSON, sidan 22

1224
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11
Hårdare röjning
– bättre ekonomi.

Full fart framåt!
Charlotte Bengtsson rivstartar.

Dags att nominera!
Golden Logger på Elmia.

Bäst med Best
20 procent kortare skotning?

Stenkoll på gallringen
– både i maskin och register!

Inte längre 
Vilda Västern
Lars städar upp i bränslehögarna

Störst kör först
Stora maskiner bättre på det
mesta.

Haveriutredning
Varför håller inte maskinrutorna?

Bättre relationer
ger ett bättre skogsbruk.

”Jag är imponerad”.”En otroligt bra grej”. Bättre relationer – bättre skogsbruk.

I NÄSTA
NUM
MER

En Trave Till –
vad händer nu?

Älg eller rådjur tuffast
mot tallen?

Hygge – eller hyggesfritt?

VISION  |  INNEHÅLL
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HÅRD TALLRÖJNING
GER BÄST EKONOMI

Skogsbruket använder dyra,
berikade gödselmedel för att
motverka borbristskador i trä-
den. Nu visar Skogforsk att det
troligen kostar skogsbruket
många miljoner kronor i onö-
dan varje år.

n  Vid slutet av 1970-talet upp-
märksammades att upprepad
skogsgödsling med enbart kväve
i barrskog på fastmark kunde or-
saka tillväxtstörningar till följd
av brist på bor. Sedan dess an-
vänds borberikade gödselmedel
vid all skogsgödsling, oavsett
läge i landet.

Men Skogforsks analys tyder
på att risken för att borbristska-
dor är starkt kopplad till frekventa
(< 8 år) gödslingar i lågproduk-
tiva tallbestånd på torr och hu-
musfattig mark i kärva klimat-

lägen, främst i norra Norrlands
inland.

– Men det är inte den typen
av skogar som gödslas idag, och
man gödslar heller inte så ofta,
säger Skogforsks gödslingsexpert
Folke Pettersson.

Kostar mer
Ett gödselmedel med bor kostar
uppskattningsvis cirka 350 kr
mer per ton än en ren kvävegiva.
Om ett skogsföretag skulle välja
att gödsla 10 000 ha skogsmark
utan tillsats av bor skulle det in-
nebära en besparing på cirka två
miljoner kronor eller cirka 200
kr/ha.

KONTAKTA
Folke Pettersson: 018-188551, 
folke.pettersson@skogforsk.se

ONÖDIGT OCH
FÖRDYRANDE

TILLSÄTTA BOR VID SKOGSGÖDSLING

Folke Pettersson: ”Det går lika bra utan bor”

En hård röjning är en bra affär,
eftersom det ger grova, värde-
fulla träd.

– Men i praktiken bör man
hålla ett något högre stamantal,
som en säkerhetsmarginal mot
avgångar, säger Skogforsks röj-
ningsexpert Folke Pettersson.

n  Resultaten från Skogforsks
senaste röjningsstudier visar att
ungskogsröjning av tallbestån-
den är en lönsamt och viktig åt-
gärd i trakthyggesskogsbruket.
Generellt sett ger röjning be-
stånd med grövre träd, bättre
virkeskvalitet och en större mot-
ståndskraft mot snö-, vind, in-
sekts- och svampskador.

Bäst ekonomi var att röja tall-

beståndet till 750-1 000 stammar
per hektar, enligt studien av tre
olika röjningsförsök i Mellan-
norrland. Men för att inte bli sår-
bar för älgbete och andra
avgångar bör man hålla ett något
högre antal stammar i bestånden.

– Röj till cirka 1 400–1 500
stammar per hektar vid slutröj-
ning (4–4,5 m trädhöjd) av sådd
och naturliga föryngringar, säger
Folke Pettersson. I tallplante-
ringar gäller andra regler: här
måste man röja lövet innan tal-
lens toppskott har vuxit ur älg-
farlig höjd, och det motiverar att
man spar alla tallar.

Strategiskt viktigt
En hård röjning är också en stra-

tegiskt viktig åtgärd, menar
Folke Pettersson:

– Ja, inte minst för ett skogs-
bruk med gles fältpersonal, säger
han. Med välröjda ungskogsbe-
stånd blir handlingsfriheten be-

tydligt högre än för eftersatta be-
stånd – både i ett tids- och åt-
gärdsperspektiv.

KONTAKTA
Folke Pettersson: 018-188551, 
folke.pettersson@skogforsk.se
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CHARLOTTE 
BENGTSSON
RIVSTARTAR
Nu är Charlotte Bengtsson, Skogforsks nya vd,
på plats. Hon är mitt i en rivstart och besöker så
många intressentföretag hon hinner – medan
hon turnerar runt i landet som konferencier för
Ukonf15. 

n Charlotte Bengtsson kommer
från en tjänst som enhetschef på
SP Tekniska Forskningsinstitut.
Hon är professor inom träbygg-
nadsteknik vid Linnéuniversite-
tet och har doktorerat inom
samma område på Chalmers.
Hon ser många likheter mellan
jobbet på SP Trä och Skogforsk.

– Fokus på forskning, innova-
tion och kunskapsöverföring är
detsamma. Och att man måste
vara alert för att vara bäst på
spelplanen för att få uppdrag
och finansiering i konkurrens
med andra forskningsutförare.
Däremot har ju Skogforsk styr-
kan genom finansieringsmodel-

len att kunna lägga upp långsik-
tiga forskningsprojekt tillsam-
mans med intressenterna och
staten i form av ramprogram,
säger hon.

Lär känna medarbetare och
intressenter
Charlotte Bengtsson håller nu
som bäst på att lära känna orga-
nisationen och medarbetarna,
även om hon tjuvstartade och
sågs i korridorerna på Skogforsk
redan under hösten.

– Jag har blivit väldigt väl
emottagen så det känns jättebra.
Eftersom vi är mitt i ett rampro-
gram så rullar verksamheten i

mångt och mycket på utan
större kursändringar, vilket ger
mig möjlighet att lära mig job-
bet och lära känna medarbe-
tarna. För ett institut är ju den
kunskap som personalen har
helt avgörande för att det ska bli
resultat och därför kommer jag
att lägga stor vikt vid att lära
känna mina nya medarbetare,
säger Charlotte Bengtsson.

På Ukonf-turné
Besöken hos intressentföretag
och samarbetspartners gör
Charlotte Bengtsson till stor del
under Ukonf-turnén. Hon ser
det som lite av ett nytag, där 

företagen får berätta om sina
förväntningar och där man för
en dialog om hur Skogforsk på
bästa sätt kan svara upp emot
dessa.

Och hon känner att konferen-
sens tema ”Framtidens hjältar”
matchar bra med entusiasmen
för nya jobbet.

– Jag tycker det är klockrent.
Under konferenserna blev det
tydligt hur viktig skogen och
skogsbranschen är för att bygga
en hållbar framtid. Nu gäller det
att uppmärksamma och entusi-
asmera resten av branschen på
att vi har en ”hjälteroll” och ett
ansvar, säger hon.

VISION  |  NYHETER
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n  Skogforsk har studerat det så
kallade Easyloader-konceptet
från trailerbyggaren Elphinstone
i Australien. Fordonen består av
en dragbil och två samman-
kopplade trailers. När bilen kör
utan last dras den bakre trailern
upp på den främre. Längden
förkortas då från 24–30 meter
till cirka 16,5 meter, och endast

dragbilens hjul och två av trai-
lerns trippelhjul rullar på vägen.

– Vi  hoppas kunna prova den
här typen av lastbilar under nor-
diska förhållanden, säger Claes
Löfroth som är expert på tung
trafik vid Skogforsk. Därför
söker vi ett åkeri som är intresse-
rat av att testa den här tekniken.
Våra kalkyler visar att den kan

ge en kostnadsbesparing på cirka
16–17 procent vid fordonsvikter
på 74 ton och hela 23 procent
vid 90 ton, jämfört med dagens
normala virkesfordon.

Konceptet ger också ökad
dragförmåga och minskat slitage
på släpet, samtidigt som bränsle-
besparingen beräknas till cirka
fem procent. 

Med ett kortare fordon ökar
framkomligheten drastiskt, vil-
ket sänker kostnaderna.

– I skogen blir det lättare att
backa och vända och i stadstrafi-
ken blir fler vägar tillgängliga,

vilket kan spara mycket tid,
säger Claes Löfroth. Och övriga
trafikanter kommer troligen att
gilla att de är lättare att köra om.

En Elphinstone kan dra upp den bakre trailern på den främre när den kör olastad.

SKOGFORSK VILL RIGGA 
NYTT LASTBILSPROJEKT
Skogforsk vill testa en ny lastbilstyp i Sverige. Det är en trailerbase-
rad lastbil som inför tomkörning kan dra upp bakre delen av fordo-
net och då minska sin egen längd med ca 10 meter. Tekniken kan bidra
till kostnadssänkningar, mindre utsläpp och bättre trafiksäkerhet. 

VILL DU 
MEDVERKA I ETT 

SÅDANT PROJEKT?
Kontakta Claes Löfroht: 

018-188507
claes.lofroth@skogforsk.se

Vi  hoppas kunna
prova den här
typen av lastbilar
under nordiska
förhållanden

’’
VISION  |  NYHETER

FO
TO

: C
LA

ES
 L

Ö
FR

O
TH

, S
K

O
G

FO
R

SK

creo




FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK Vision |  1  |  2015 7

Framgångsrika och driftiga
skogsentreprenörer för skogs-
bruket framåt. Nu är det dags
att nominera förslag till ”The
Golden Logger”, utmärkelsen
till en skogsentreprenör som
lyckats utmärka sig i branschen
på ett extra positivt sätt som
förebild och inspiratör.

n Egenskaper som beaktas av
juryn är bland annat ledarskap,
kundtillfredsställelse, maskinstra-
tegier och hur attraktiv man är
som arbetsgivare. Det ska vara
någon som framgångsrikt både
kan tjäna pengar och vara lyhörd
för kundernas behov.

– Vi vill lyfta fram och synlig-
göra duktiga entreprenörer som
lyckats utveckla personal och
verksamhet på ett positivt sätt,
säger Birger Eriksson vid Skog-
forsk, som jobbar med utveckling
av entreprenörsföretag.

Tävlingen ”The Golden Log-
ger” arrangeras av Elmia i samar-
bete med Skogforsk. Senast gick
priset till Johnny Dahlqvist, ägare
och grundare av J. Dahlqvist
Skog AB i Ånge i västra Medel-
pad, som fick ta emot priset på
Elmia Wood 2013. Förutom
själva utmärkelsen var priset en

resa till en valfri skogsmässa nå-
gonstans ute i världen. Johnny
Dahlqvist valde att resa till Euro-
Forest i Frankrike i juni 2014.

– Det kändes väldigt bra att få
den utmärkelsen, lite uppmärk-
samhet för vad man jobbat med i
alla år, säger Johnny Dahlqvist.

Fram till den 15 mars kan vem
som helst nominera duktiga
skogsentreprenörer till tävlingen
”The Golden Logger 2015”.
Juryn träffas under våren för att
fatta sitt beslut och vinnaren pre-
senteras på SkogsElmia i början
av juni 2015, då också priset delas
ut.

Här nominerar du: 
http://www.elmia.se/Skogs
Elmia/For-utstallare/The-Golden-
Logger-2015/

SKOGFORSK KOORDINERAR ÄBIN

n Målet är att inventera hälften
av landets älgförvaltningsområ-
den vartannat år. Ambitionen är
att på två år ha rikstäckande data.

– Vi har precis skickat ut offert-
underlag för årets inventeringar,
som ska köra igång i början av
april, säger Skogforsks Märtha
Wallgren som leder projektet. 
Andra viktiga data i älgförvalt-

ningen är Skogsstyrelsens foder-
prognoser, samt jägarnas älgobs
och spillningsinventering.
l Alla stora och de flesta mindre
intressenter i Skogforsk utom
köpsågverken, bidrar med 13
öre per levererad m3fub timmer,
massaved och skogsbränsle. 
l Total årlig budget bedöms
uppgå till 7–8 msek, vilket be-

döms finansiera inventeringar 
av hälften av landets älgförvalt-
ningsområden i år.
l Skogforsk administrerar pro-
jektet. 
l Skogsbrukets Nationella Vilt-
grupp (Skogsindustrierna, LRF,
Bergvik och Sveaskog) planerar,
organiserar och säkerställer ge-
nomförandet 2015.
l Viltgruppen tar fram förslag för
genomförande 2016 och framåt
baserat på utvärdering av 2015
års inventeringsresultat samt un-
derlag från Skogsstyrelsen, som
har uppdraget att utveckla äbin.Märtha Wallgren leder projektet.

Den nationella älgbetesinventeringen (Äbin) ska 2015 finansieras
via en rörlig avgift per levererad kubikmeter.  Inventeringskostna-
derna fördelas då efter den virkesvolym som skogsföretagen hante-
rar. Bakom finansieringen står skogsägarföreningarna,
bolagsskogsbruket och Sveaskog.

VISION  |  NYHETER

Johnny Dahlqvist vann 2013.

DAGS ATT NOMINERA
ÅRETS GOLDEN LOGGER!

BRISTEN PÅ FRÖ 
KAN LINDRAS
n  Idag råder brist på förädlat
granfrö i delar av södra Sverige.
Men nya resultat visar att föräd-
lad gran kan flyttas och använ-
das över större områden än man
tidigare trott.

– Det här kan jämna ut till-
gången på förädlat frö i Göta-
land och Svealand, säger Mats
Berlin vid Skogforsk. Samtidigt
befäster våra resultat vikten av
att använda senskjutande plan-
tor på planteringslokaler med
risk för sena vårfroster.

Vi bedömer därför att Göta-
landsplantager kan användas i
stora delar av Svealand och vice
versa med ingen eller högst mar-
ginell skillnad i genetisk vinst.
Dagens regelverk sätter dock
vissa begränsningar. Material
från vissa mellansvenska planta-
ger får inte förflyttas allt för
långt söderut.

KONTAKTA
Mats Berlin, 018-188582,
mats.berlin@skogforsk.se
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Bäst med Best?
Nytt, effektivt beslutsstöd för fältet. FO
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TEMA | UKONF15

Planeraren ska kunna testa
olika alternativa placeringar 
av avlägg och överfarter
genom att klicka på kartan 
och direkt se hur skotnings-
sträckan ändras.

’’

– Allt som oftast står både pla-
nerare och förare inför dilem-
man som kräver svåra bedöm-
ningar men snabba beslut, säger
Karin Westlund, som leder pro-
jektet. Ska man köra virket till
vägen i söder eller väster? Håller
marken för skotaren? Är det värt
att bygga en lång kavelbro? Är
det för brant sidlut nedför höj-
den? Allt som kan snabba upp
rekognosceringarna i fält och ge
bättre beslut är förstås välkom-
met.

Ett bra första förslag
Nu testar Skogforsk om man
med hjälp av laserskanning och
markfuktighetsanalyser kan få
fram ett förslag till avverknings-
direktiv, som planerare och en-
treprenörer kan använda som en
första planeringshjälp. Systemet
är interaktivt. Planeraren ska
kunna testa olika platser för av-
lägg och överfarter över blöta
marker och direkt i fält se på sin
surfplatta hur det påverkar det
totala skotningsavståndet 

Verktyget kallas Best Way (Be-
slutsstöd Traktplanering). Plane-
raren anger lämpliga platser för
avlägg och överfarter på en av-
verkningstrakt och modellen

räknar ut hur basstråken ska
dras för att minimera den totala
skotningssträckan. Beräkningen
baseras bland annat med hänsyn
till virkesförrådet i olika delar av
beståndet. 

Väger olika förslag
Modellen lägger inga basstråk i
känsliga fuktområden, men pla-
neraren kan ange en eller flera
lämpliga överfarter. Då räknar
modellen fram en ny sträckning
av basstråken – en sträckning
som minimerar skotningsav-
ståndet på basis av de nya förut-
sättningarna.

– Modellen kan alltså också
användas för att väga olika för-
slag mot varandra, berättar
Karin Westlund. Planeraren ska
kunna testa olika alternativa pla-
ceringar av avlägg och överfarter
genom att klicka på kartan och
direkt se hur skotningssträckan
ändras.

Planeringsverktyget ska
kunna användas på kontorsda-
torn eller på en vanlig surfplatta
med ett kartverktyg ute i fält om
det finns nätverk. Och Best Way
har redan testats på några trakter
i Ångermanland, tillsammans
med SCA Skog (se sidan 11).

NÄSTA
GENERATIONS
DRIVNINGS
PLANERING

Med ett nytt beslutsstöd från Skogforsk kan skogsbruket drastiskt förbättra
planeringen och effektivisera både den och drivningen – samtidigt som man
minskar körskadorna. Text & foto: SVERKER JOHANSSON |  sverker@bitzer.se

När får vi se det här ute i prakti-
ken?
– Målet är att beslutsstödet an-
vänds ute hos minst två skogsfö-
retag under 2016, säger Karin
Westlund. Och det tror jag inte
är orimligt, tvärtom. Det är en
bra drivkraft att möjligheterna
till effektivisering och bättre
skonsamhet är så pass lovande.
Det borgar för en snabb imple-
mentering.

Vill testa "Krönt skotningsav-
stånd"
– Men jag vill också testa mo-
dellen som underlag för att be-
räkna skotningsavståndet. Ett
"Krönt skotningsavstånd"det
skulle kunna utgöra ett objektivt
underlag för att beräkna skot-
ningsarbetet, vilket i sin tur
skulle kunna underlätta för be-
ställare och utförare att komma
överens om rätt ersättning. 

”Används 2016.” – Karin Westlund tror på snabb implementering.
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Hur ska basvägarna dras för att
minimera skotningen och samti-
digt undvika markskador? Sedan
några år finns en rikstäckande
digital terrängmodell baserad på
Lantmäteriets laserskanning.
Den ger en god bild av topogra-
fin, till exempel blöt mark och
svåra lutningar. Och laserskan-
ning kan även användas för att
bedöma skogens virkesförråd i
olika delar av beståndet. 

– Så vi har underlag för att
optimera drivningarna, säger
Gustav Friberg vid Skogforsk.
De värsta tokigheterna kan vi
utan tvekan undvika om man
redan i planeringsförslagen väl-
jer bort de mera chansartade
skotningssträckorna. Och försla-
gen blir ändå väldigt effektiva! 

Analyserat avverkningstrakter
I sitt examensarbete har han tes-
tat teorin genom att analysera
två avverkningstrakter, där han
för varje trakt räknade på fyra
scenarier. Tre av scenarierna op-
timerades för att minimera kör-
sträcka, medelskotningsavstånd,
tidsåtgång och kostnad medan
ett scenario fick representera
den riktiga skotningen där
samma nyckeltal hämtades från
den verkliga skotningen. I ana-
lysen fick också blöta områden
körförbud - utom då det gällde
byggda överfarter. 

intressant potential
– Studien visar en verkligt in-
tressant potential, säger Gustav
Friberg. I medeltal kortades kör-
sträckan på den första trakten
med 22 procent och för den
andra trakten med 19 procent,
jämfört med det verkliga skot-
ningsarbetet. Och medelskot-
ningsavstånd, tidsåtgång och
kostnad förbättrades också på-
tagligt eftersom körsträckan för-
stås är en viktig grundparameter.
Och det här trots att vi tog hän-
syn till blöta områden.

Vilka var de stora skillnaderna i
praktiken?
– Det var främst hur avläggen,
körvägarna och överfarter över
vatten och blöta markavsnitt
placerades. Det finns ju väldigt
många olika sätt att driva en
trakt – men med datorns hjälp
kan man pejla in några riktigt
bra förslag direkt.

Men studien ger också en del
andra saker att fundera på:

– Mixas sortimenten vid skot-
ningen så blir sträckan kortast,
konstaterar Gustav Friberg. Op-
timering av sortimentrena lass
ger visserligen kortare kör-
sträckor än den verkliga skot-
ningen, men längre än de
mixade skotarlassen. Det är inte

så konstigt – om sortimentsrena
lass ska fyllas behöver skotaren
köra fler sträckor mellan olika
högar för att få ett fullt lass. Kan
sortimenten mixas blir lasset
snabbare fyllt och körsträckan
som ackumuleras mellan virkes-
högarna blir kortare. Men då tar
å andra sidan lossningen längre
tid.

20%
Lägre drivningskostnader – och mindre körskador!

Optimering av skotnings-
arbetet kan ge betydligt
lägre drivningskostnader
och mindre körskador –
och en första analys pekar
på en mycket stor poten-
tial.

KORTARE 
SKOTNING?
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VISION har besökt Kenny Lundin,
som kör en JD1470 i SCA-laget
Åkroken utanför Sollefteå. Han
har kört några trakter med Best
Way och är nöjd med vad han sett.

– Otroligt bra grej. Nästan lika bra som fler-
trädshanteringen!

Efter 30 år i skogen har Kenny Lundin
sett en del innovationer komma och gå.
Vissa bra, andra mindre lyckade. Men de nya
traktkartorna som baseras på laserskanning
och markfuktighetsanalyser får mycket väl
godkänt.

– Vi körde några poster med de här kart-
förslagen, där man både ser var det är blött
och får förslag på basvägarna, och jag måste
säga att det var otroligt bra. Det stämde till
100 procent. Särskilt en post utanför Resele,
Grönåsen hette den. Det var...ja, vad säger
man på ren svenska...köttrigt heter det väl
inte, men det var en besvärlig trakt som hade
gallrats femton år tidigare. Och de hade ju
kört sina vägar på ett helt annorlunda sätt,
genom blötstråk och allting. Men vi höll
efter basvägarna som datorn hade föreslagit
och det blev väldigt bra. Det var ju revision
på miljöbiten där sedan, och de hade inga
anmärkningar. Och då var det ju ändå höst,
med vatten överallt. 

– Det spar ju också mycket tid när du
kommer till en post om kvällen och får för-
slag om hur du ska starta upp med basvä-
garna. Då blir det mer tid till allt annat som
ska göras också. Det är väldigt bra hjälp!

”Mer tid över till annat” – Kenny Lundin tror på
den nya tekniken.

"Otroligt
bra grej!"

Så 
tycker 

testföraren

Mixas sortimenten
vid skotningen så
blir sträckan kortast.’’

Gustav Friberg har 
optimerat skotningen.

creo
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– Det verkar funka jättebra, faktiskt. Jag är
imponerad, säger Tomas Andersson som kör
åt KM Gallring i Uppland och har fått det
nya programmet inlagt i sin skördardator av
Skogforsk.

– Den stora skillnaden är ju att man sparar
mycket tid. Ska jag springa runt och sköta
uppföljningen själv så tar det 15-20 minuter
innan jag är klar. Nu behövs bara en knapp-
tryckning på datorn så ser jag hur jag ligger
till och det verkar stämma jättebra. Så det är
klart att man blir effektivare.

Årligen gallras nästan 400 000 hektar skog
i Sverige. Och när gallringen är utförd vill
man veta hur det gick. Men det är ett tids-
ödande och dyrt jobb att följa upp resultatet.
Dessutom är resultaten från de manuella
stickproven inte så rättvisande.

Så funkar det
I snitt avverkas 40–50 procent av träden i ett
förstagallringsbestånd. De mäts noggrant
upp av skördaren och är normalt väldigt lika
de träd som står kvar.

– Det finns vissa skillnader, bland annat är
diametern något grövre för träden som står
kvar, förklarar Johan J. Möller vid Skogforsk.
Men med statistiska beräkningar och prak-
tiska tester har vi konstruerat en modell som
fungerar i de flesta gallringar.

– Dessutom kommer framtidens datorer
att hålla koll på kranens vinkel - då vet man
vilka träd som avverkas i och mellan stickvä-
garna. Det ger en väldigt bra bild av be-
ståndet, eftersom stickvägarna då fungerar
som stora provytor genom skogen.

Resultatet på skärmen
På skärmen ser Tomas Andersson gallrings-
styrkan i realtid. Han ser efterhand också hur
beståndet ser ut efter gallringen, uppdelat på
olika beståndsdelar där datorn i praktiken
gjort en nyindelning av beståndet. Och nästa
steg blir att uppdatera beståndsregistren di-
rekt från maskinen.

– Ja, så blir det, tror Johan J Möller. Pro-
grammet ritar ju om gränserna beroende på

vilka höjder vi har, så jag tror att på sikt måste
vi skrota bestånden och röra oss mot en slags
rutindelning. Annars kommer vi inte kunna
göra uppdateringen automatiskt, då måste en
människa sitta och bestämma hur gränserna
ska gå. I ett första steg så tror vi att uppdate-
ringarna av registren ska godkännas av någon,
så steg ett blir troligtvis halvautomatiskt.

Med kommunikationsstandarden Stan-
ForD 2010 i skördarna hamnar redan en stor
del av maskinernas produktionsdata i skogs-
företagens system eller hos SDC, där de spa-
ras i flera år. Dessa datamängder om skog och
åtgärder går att använda till en mängd olika
saker: grotprognoser, stamprissättning, kvali-
tetssäkring av virkesvärde, bonitering, flödes-
styrning och prognosticering av virkesegen-
skaper, för att bara nämna några möjligheter.

– Dessa data är ju i princip gratis, säger
Johan J. Möller. Vi samlar redan in dem,
skickar in dem och lagrar dem – men använder
dem inte i någon större utsträckning. Ännu.

Men utvecklingen kommer att gå ganska
snabbt, tror forskarna:

– Fördelen är att man inte är beroende av
att ändra maskinerna eller systemen, alla pro-
duktionsdata finns i redan i databaserna. Så
en implementering som tidigare kunde ta
fem år, kan nu i bästa fall ta en månad. Grot-
prognoser från avverkningar är till exempel
en sådan funktion som SDC redan kan leve-
rera om man vill.

Underlättar vardagen
Johan J. Möller tror att de flesta gallringar
snart följs upp automatiskt med skördardata.
Det är bara speciella skötselformer som kom-
mer att kräva manuella insatser: 

– Det här underlättar vardagen för väldigt
många människor i branschen, konstaterar
han. Alla skogsmaskinförare som slipper gå
ut och räkna träd i mörker och kyla, skogsä-
garna som direkt får veta hur gallringen gick.
Dessutom kan man uppdatera skogsbruks-
planerna direkt efter avverkningen. Det blir
också en kvalitetssäkring och dokumentation
av förarnas gallringsarbete.

STENKOLL PÅ 

GALLRINGEN
En nytt program för att automatiskt följa upp gallringsarbetet lanseras av
Skogforsk. Det underlättar och sänker kostnaderna för uppföljningen av
mycket stora arealer gallringsskog och är en efterlängtad nyhet.

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

creo
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LARS OHLIN, 
skogliga system, BillerudKorsnäs:
”Vi samarbetar med vår IT-leverantör CGI om att
integrera den här modulen med vårt GIS-sys-
tem – både ute i maskinerna och centralt, för att
kunna uppdatera systemen.

Vår prioritering är att så snart som möjligt efter
avverkningsåtgärden kunna uppdatera de pri-
vata skogsägarnas skogsbruksplaner på vår
skogsägarwebb. Men det kommer inte att ske
helautomatiskt, vi vill att en människa håller ett
öga på resultaten innan någon plan uppdateras.

Våra entreprenörer är intresserade och posi-
tiva till systemet och vi kommer troligen att testa
det i någon maskin till.”

LARS SÄNGSTUVALL,
skogliga analyser, Bergvik Skog:
”Vi fortsätter att jobba med beståndsbegreppet,
men rör oss mot en bättre indelning. Möjligheten
till nyindelning – ja, där är vi egentligen redan
efter vår laserskanning
av innehavet som givit
oss ett rutnät av volym-
data och höjder. Men jag
tror att vi kommer att
hålla fast vid ganska stora
åtgärdsobjekt, där hög-
upplösta ståndortsbero-
ende data som
gallringsuppföljningen
ger knyts till delar av ob-
jektet. Vi kommer troligen att göra omdrev med
skanning eller digitala ortofoton av innehavet var
10:e år, och data från gallringen kan dels ge oss
ett bättre beståndsregister i mellanperioderna,
dels ge information som stärker omdrevens data.

Sedan vill vi ju att gallringen ska anpassas till
hur det ser ut där maskinen står, och då ger
Skogforsks system en viktig återkoppling till
skördarföraren.”

viktiga fördelar
1. Gallringsuppföljning - dels i realtid för föraren,

dels för hela gallringen.
2. Snabb uppdatering av skogsbruksplaner och

beståndsregister.

röster om 
programmet

Johan J. Möller (t.h.) vill att skogsbruket använder
data från maskinerna på ett smartare sätt.

Jag är imponerad.
TOMAS ANDERSSON

2 

2 

’’
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– Skogsbränsle – det kan i prakti-
ken vara vad som helst!

Lars Fridh skräder inte orden när
han beskriver hur bränslemarknaden
ibland sett ut. Han leder ESS-pro-
jektet Produktegenskaper för skogs-
bränsle, där representanter från
branschen haft som mål att skapa
beskrivningar som fungerar för både
leverantörer och förbrukare och ska
användas i framtida informations-
system. Och nu finns det ett förslag
till standardiserad produktbeskriv-
ning av skogsbränslen. Med dem blir
det enklare för köparna att ställa
krav - och för säljarna att leverera det
som efterfrågas.

Dålig beskrivning
– Hittills har beskrivningarna av

våra skogsbränslekvaliteters egenska-
per ofta haft väldigt svag koppling
till de bränsleegenskaper som kun-
derna styr sina förbränningsanlägg-
ningar med, berättar Lars Fridh.
Ofta beskriver vi istället hur bränslet
har producerats eller lagrats.

Går att följa
Men de nya produktegenskaperna
ska gå att följa och uppdatera genom
hela produktionskedjan från stubbe
till industri, med hjälp av mätdata,
erfarenhetstal och prognosberäk-
ningar. 

Här beskrivs alla ursprungsmate-
rial, till exempel bränsleved, trädde-
lar eller grot och dess egenskaper
som fukthalt, askhalt och fraktions-
fördelning. Systemet ger förutsätt-

ningar för tydligare beställningar,
anpassade efter värmeverkets speci-
fika önskemål. En tydlig produktbe-
skrivning underlättar också
lägesbyten av skogsbränsle för att
minska transportkostnaderna.

– Men det finns en del kvar att
göra, menar Lars Fridh. Vi behöver
till exempel bättre kunskap om hur
vi mäter eller prognosticerar bränsle-
nas egenskaper, beroende på lag-
ringstider och väder. Askhalten är
ganska svår, fukthalten tror vi däre-
mot att vi kan prognosticera ganska
väl med väderdata.

– Vi väntar också på att SDC ska
få klart sitt nya virkessystem, som
ger oss förutsättningarna att hantera
alla dessa data i kedjan.

INTE LÄNGRE

Med produktbeskrivningar av skogsbränsle tar hela branschen ett stort och viktigt utvecklings-
kliv framåt. Nu finns ett färdigt förslag på hur bränslekvaliteterna ska klassas – på samma sätt
som vi sedan länge beskriver rundvirke i produktionsdata och affärsled.

Text & foto: SVERKER JOHANSSON |  sverker@bitzer.se
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Lars Fridh städar
upp i branschen.

Skogsbränsle – det 
kan i praktiken vara
vad som helst!’’



Mätdata, prognosberäkningar, erfarenhetstal: Kommunikation av egenskaper via virkessystem

Produktegenskaper för skogsbränsle för beställning, leverans, prognos och återkoppling

Avverkning Terrängtransport Lagring Flisning
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l  TRB-6 är sågspån och har en
fukthalt över 45  procent och
max en procent aska och med
fraktionsfördelning P16. 

l  TRB-11 är flis av grenar
och toppar med max 45 procent
fukthalt, max tre  procent aska
och fraktionsfördelning P45.

Exemplen kommer från ett
förslag till beskrivning av pro-
duktegenskaper för skogs-
bränsle, som har utarbetats av en
arbetsgrupp med representanter

för köpare och säljare av skogs-
bränsle, Skogforsk och SDC. 

Produktegenskaperna är i för-
slaget specificerade så att de går
att följa i produktionskedjan
från stubbe till industri. Egen-
skaperna beskrivs med hjälp av
en kombination av mätdata, er-
farenhetstal och prognosberäk-
ningar. 

Förslaget behandlar både sön-
derdelade skogsbränslen, som
exemplet ovan, och icke sönder-

delade skogsbränslen, som
bränsleved, träddelar och grot.
Några exempel: 

l  Bränsleved-T är torr stam-
ved (fukthalt mindre än 35 pro-
cent) med max en procent aska. 

l  GROT-F är fuktiga grenar
och toppar (fukthalt mer än 45
procent) med max tre procent
aska.

Väl beskrivna produktegen-
skaper underlättar kommunika-
tion och planering i hela
affärskedjan: 

l  Värmeverket kan göra en
tydligare beställning och få ett
bränsle som verkligen passar för
just deras panna. 

l  Leverantören vet i detalj

vad kunden vill ha och kan pla-
nera verksamheten utifrån detta. 

l  Både köpare och leverantör
kan få en snabbare och tydligare
återkoppling på leveranserna,
både volymer och egenskaper. 

l  För massaved sker det sedan
länge en hel del lägesbyten mel-
lan köpare för att minimera
transportkostnaderna. Det har
hittills knappast förekommit alls
för skogsbränslen, och en anled-
ning är att skogsbränsle har varit
en så heterogen råvara. Man vet
vad man har, men inte alls vad
man får vid ett lägesbyte. Med
de föreslagna produktbeskriv-
ningarna skulle denna osäkerhet
försvinna. 

Det visar en studie från Skog-
forsk för 42 värmeverk och 4 500
avlägg. I projektet studerades
bara potentialen i så kallade rena
byten, som minskar transport-
sträckorna för bägge parter. 
Resultatet stämmer överens med

tidigare analyser av lägesbyten
med rundvirke mellan olika
transportkunder, där medel-
transportsavståndet kunde
minskas med cirka 18 procent.

I optimeringslösningar som
ser till det totala flödet i en 

”Vi vill ha in 100 MWh TRB-6 och 100 MWh TRB-11 i augusti”. Ja,
så kan en leveransplan för skogsbränsle till ett kraftvärmeverk se ut
om bara några år. TRB-6 och TRB-11 är exempel på standardiserade
basprodukter med noggrant specificerade egenskaper. 

Text: CARL HENRIK PALMÉR

I Mälardalen skulle flistransporterna kunna effektiviseras med
cirka 12–15 procent om befraktarna samverkade runt transport-
arbetet och byta biobränslevolymer med varandra. Men alla i
studien pekade på samma problem: med en dåligt definerad pro-
dukt vet man vad man har – men inte vad man får!  

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

NY STANDARD
BYGGER FRAMTIDENS LEVERANSPLAN

BYTEN KAN GE DRASTISK KOSTNADSSÄNKNING

creo




Beställning och återkoppling

Prognos och leverans

Transport Terminal Förbränning
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SOFIA PERSSON, Södra Skog:
Projektet har helt rätt intentio-

ner och inriktning för att ge för-
bättringar inom branschen, med
bättre samsyn på produkterna från
skogen och vilka kvaliteter som er-
bjuds. Det är förstås bra att både
kunder och producenter har enga-
gerat sig i arbetet. Det är en utma-
ning att samla branschen från norr
till söder – från kund till producent
och stor som liten aktör.

Men det är också en risk att
detta blir en skrivbordsprodukt
om inte både kunder och produ-
center ser nyttan och fördelarna
på längre sikt. Här krävs ett lång-
siktigt arbete från branschen. Alla
som deltagit har ett ansvar att ta
detta vidare, och Skogforsk bör
lyssna av att det landar och mottas
på rätt sätt.

Jag hoppas att det blir lättare för
kunderna att veta vad de köper och
att det även ger bättre möjligheter
att jobba med lägesbyten mellan
olika leverantörer. Förhoppningen
är att alla i branschen har nytta av
den nya tydligheten. Inte minst
transportörer och entreprenörer
bör få bättre förutsättningar att
göra ett högkvalitativt jobb.

JONAS TORSTENSSON, affärsut-
vecklare E.ON Värme Sverige AB:

Ett mycket spännande och vik-
tigt arbete, som vi tror mycket på.
Med standardiserade egenskaps-
krav bör vi kunna öka lönsamheten
i kedjan. Groten är till exempel
enormt pressad idag, och här
måste vi kunna jobba med verktyg
som till exempel lägesbyten för att
pressa kostnaderna. I vardagen får
folket på bränslegårdarna lägga
stora resurser på att få till rätt mix
för pannan, och självklart skulle
det vara värt väldigt mycket om vi
kunde öka träffsäkerheten i leve-
ranserna.

Ett kraftvärmeverk är ju en avan-
cerad anläggning och kraven på
bränslekvalitet är höga. Det inne-
bär att mycket skogsflis idag pro-
duceras med en kvalitet för att

kunna eldas i de känsligaste an-
läggningarna. Här finns förstås
mycket att rationalisera om man
istället för fyra cm kan producera
en sju cm flis som mindre krävande
anläggningar eldar utan problem.

Resultaten ser jättebra ut, och vi
vill gärna börja testa det här. Kan-
ske som ett parallellspår hos någon
av våra leverantörer, för att hitta
nya avtalsformer där vi till exempel
premierar leveranssäkerhet vad
gäller kvalitet. Till säsongen 2016/
17 bör vi ha inslag av detta, tror jag.

Den stora utmaningen är att det
är ett nytt språk, en ny kultur. Det
handlar om förtroende för de nya
processerna och sådant tar tid.
Dessutom måste vi koppla på fler
delar, till exempel bättre mätning
och prognoser i hela kedjan.

”Vi har ett ansvar
att ta detta vidare”

”Vi vill gärna börja
testa det här”

region riskerar små transport-
kunder med mindre volymer
och färre transporter att miss-
gynnas. Då vinsterna av en ef-
fektivisering är så betydande kan
det till exempel hanteras med
vinstdelning mellan företagen.

I studien tillfrågades också
fyra skogsföretag hur de såg på
byten av skogsbränsle. De var i
princip positiva, men pekade
alla på ett stort problem: Skogs-
bränsle är till skillnad från mas-
saved en dåligt definierad

produkt och det finns inte några
fasta prislistor för olika kvalite-
ter. Man vet vad man har, men
inte vad man får vid ett läges-
byte. 

Studiens 4 500 avlägg och 42 värmeverk.

’’’’

’’ ’’

Så tycker
branschen
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STÖRST
KÖR FÖRST

"Det är
stabilt."

Mikael Karlsson
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Vilken skördarstorlek är egentligen lämp-
ligast i olika slutavverkningar? Skogforsk har
tillsammans med SCA Skog AB och John
Deere jämfört två olika skördarmodeller i ett
par olika typer bestånd – en normalavverk-
ning och en klenare slutavverkning. 

Två maskinmodeller ingick i studien:
JD1170E,  en mindre slutavverkningsskör-
dare utrustad med aggregatet H754 och 
kranen CH6, samt en JD1470E, som är en
större skördare. Den var utrustad med aggre-
gatet H480 och kranen CH8. 

Skördarna blev noga injusterade före stu-
dierna, där två skickliga förare körde båda
maskinerna i två grandominerade bestånd.
Den ena föraren kör normalt en JD1170,
den andre en JD1470 – då kunde förarnas
inflytande på studieresultaten minimeras.
Förutom tidsåtgången analyserades avverk-
ningskostnaden, virkesvärdet och bränsleåt-
gången. Arbetsmiljön bedömdes subjektivt
av förarna. 

Stor = snabb
Mikael Karlsson kör normalt en JD1470,
men har tidigare kört mindre skördare.
Under testet fick han även köra en JD1170.

– Många tror att större maskiner är säv-
ligare, men det är inte min erfarenhet, säger
Mikael Karlsson. Tvärtom – kranen går att
köra fortare och mera kontrollerat, du kan
bromsa in och ansätta aggregatet mjukt och
kontrollerat. Det beror på att du sitter i en
tyngre maskin, allt blir stabilare.

– Det är samma sak med terrängkör-
ningen, tycker jag. De större hjulen sväljer
mera av ojämnheterna och grenslar det
mesta. Så arbetsmiljön blir bättre, man
gungar inte runt lika mycket. Och rycken
från kranen blir heller inte lika kännbara.

Stabil flerträdshantering
Anledning till att den större skördaren
hänger med även i klenskogen tror han är
kombinationen av en välkontrollerad kran
och det större flerträdshanterande aggrega-
tet:

– Hållarmarna sitter ju längre upp på ag-
gregatet, det innebär att ”långslaningarna”
inte tippar. Det går att hålla 3–4 ganska
långa träd i aggregatet utan problem och när
man matar ut dem flätas de ihop så att aggre-
gatet kvistar bättre. Dessutom hamnar bi-
tarna mera kontrollerat i högarna, de far inte
åt varsitt håll då de lämnar aggregatet. Och
då blir det enklare för skotarföraren i nästa
läge också.

Vill se trend
Studien visar att stora slutavverkningsskör-
dare möjliggör en högre produktivitet, bättre
möjligheter att tillvarata virkesvärdet och
bättre arbetsmiljö utan att det medför högre
avverkningskostnader.

Och det är en trend mot fler stora skör-
dare som till exempel JD 1470 och Komatsu
941 som SCA Skog vill se hos sina entrepre-
nörer, berättar företagets teknikchef Magnus
Bergman: 

– Vi konstaterade att bränsleförbruk-
ningen per kubikmeter oavsett maskinstor-
lek var ungefär samma vid grövre
medelstammar och bara marginellt högre i
klenare bestånd med den större maskinen.
En stor slutavverkare har generellt sett bättre
produktivitet och totalkostnad, och ett sätt
att minska förbrukningen är just att ha fler-
trädshantering på slutavverkningsskördarna.
Det sänker förbrukningen med cirka 15 pro-
cent i klena bestånd. 

Stora skördare är bättre på allt utom bränsleförbrukning. Det är slutsatsen från en färsk studie i Mellannorrland
där större och mindre skördare jämförts. Och Mikael Karlsson, en av testets förare, håller med:

– Ju större, desto bättre. Både när det gäller produktion och arbetsmiljö. Text & foto: SVERKER JOHANSSON |  sverker@bitzer.se

+ JD1470E, den större maskinen,
hade lägre tidsåtgång och kostna-
der ned till en medelstam på 0,1
m3fub. 
+Virkesvärdet blev också högre
med JD1470E – det mer kraftfulla
aggregatet H480 gav en bättre ap-
tering och mätning än kombinatio-
nen JD1170E/H754. Apteringen
påverkades dock mera av föraren

än av skördarmodellen. 
+ Förarnas intryck var att
JD1470E var stabilast och pas-
sade bra i både klen och grov slut-
avverkning. 

...och ett minus
– Bränsleförbrukningen var 20
procent högre för den större skör-
daren i det klena beståndet (0,15

m3fub), medan maski-
nerna hade ungefär

samma förbrukning i det
grövre beståndet (0,28 m3fub). 

– Det är intressanta resultat
säger Torbjörn Brunberg som 
ansvarat för studien. Vi planerar
nu att gå vidare med en liknande
studie med Komatsumaskiner. 

En oönskad
bieffekt
Skogsbrukets skördare och skotare blir
allt mer kraftfulla och bränsletörstande.
På sex år har bränsleförbrukningen ökat
med cirka 9 procent. Det visar en under-
sökning från Skogforsk. 

Översatt till hela det svenska skogs-
bruket innebär det en ökad bränsleför-
brukning på cirka 11 000 kubikmeter
diesel per år eller en utsläppsökning på
cirka 32 000 ton CO2 TTW (tank to
wheel). Branschens kostnadsökning för
bränslet är cirka 120 miljoner kronor.

Skogforsk bedömer att två tredjedelar
av uppgången beror på  att maskinerna
blivit större och motorerna kraftfullare –
motoreffekten har ett ganska linjärt sam-
band med förbrukningen – men även
mera snö och ökad användning av tunga
band påverkar uppgången. 

Tre plus för stor maskin...    
  R

ES

ULTAT FRÅN
  

   S

K O G F O R S K

KONTAKTA: Torbjörn Brunberg
Tele 018-188508
torbjorn.brunberg@skogforsk.se



Anmälningarna är få.
Men tillbuden ute
hos skotarna duggar
tätt. Följ punkterna
nedan för säkrare ar-
bete i skogen!

1. Lasta inte så att lasset når
eller studsar över grinden,
inte heller i stark lutning.

2. Var extra varsam vid hante-
ring av stockar med gripen på
hög höjd, särskilt när stock-
arna är hala av väta eller frost.

3. Se till att vara på den säkra
sidan - ta inte större gripar än
att skaklarna går ihop.

4. Informera dig om och följ
maskintillverkarens instruktio-
ner för underhåll av rutorna.

5. Granska rutan efter repor,
gulnad och mikrosprickor. Det
är tecken på att rutan börjar
försvagas. 

6. Kom ihåg att anmäla olyc-
kor och allvarliga tillbud. Det
är arbetsgivaren skyldig att
göra enligt lag. Anmälan kan
göras på www.anmalarbets-
skada.se

6
PUNKTER 
FÖR SÄKRARE
SKOTNING
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Men nu vill hytt-, rut- och maskintillver-
karna, TSG (Skogforsks Tekniska Samver-
kansgrupp) och SMF Skogsentreprenörerna
tillsammans med Glafo (Glasforskningsinsti-
tutet) och SMP (Svensk Maskinprovning)
testa vad som krävs för att maskinernas rutor
ska stå emot stockar i hög fart. Det kan sedan
ligga till grund för en ny säkerhetsstandard.
vision var med på uppstartsmötet.

Dagens standardruta för skogsmaskiner
ska klara ett statiskt tryck om 1,8 ton i fem
minuter innan rutan går sönder eller ”in-
kräktar på förarens utrymme”.

– Men tryck är inte detsamma som slag,
säger Petrus Jönsson som jobbar med arbets-
miljöfrågor vid Skogforsk. När en stock
kommer flygande handlar det om betydligt
större krafter.

Skadad för livet?
Det vet Kjell Olsen, som kör en skotare

utanför Torsby i Värmland. En kall morgon
när han lyfte fyra granstockar gled en av dem
ur gripen, hal av rimfrost. Timmerstocken
med en diameter på 35 cm rutschade i full
fart över skyddsgrinden med den grova ro-
tändan först. Förarhyttens bakruta gick i tre
delar och den största biten slog Kjell Olsen
med stor kraft i huvudet, höger axel och i
armen.

– Jag fick kravla mig ut genom sidorutan
för att kalla på hjälp, säger Kjell Olsen.
Sedan blev det akuten i Torsby. Och nu har
jag hemskt ont i nacken. Du vet, jag spänner
vänsteraxeln för att kompensera för att det
gick på tok med högeraxeln. Det där vill inte
ge med sig, så jag äter värktabletter hela
tiden.

Fel avfettningsmedel?
– Maskintillverkaren ringde veckan efter och
kollade vad som hänt. De sade mellan raderna

HAVERI
UTREDNINGEN

Skogsmaskinrutorna håller inte för stockar. Under två år har cirka 15 kända
allvarliga tillbud eller olyckor inträffat. Men förmodligen är de betydligt
fler. Trots det är många förare inte medvetna om riskerna och skogsbruket
rapporterar inte olyckorna till Arbetsmiljöverket. 

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

Nu börjar
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Ännu har ingen dött. Men tillbuden är många.
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Organisation
Skogforsk – koordinator
Glafo – genomför, dokumen-
terar och utvärderar undersök-
ningar och provningar av
säkerhetsrutor
SMP – kompletterande under-
sökningar

Projektmål
Undersöka orsakerna till att 
säkerhetsrutor i polykarbonat
går sönder
Rekommendera åtgärder
Förmedla resultaten till maskin-
ägare och tillverkare

Projektsteg
Undersökning av säkerhetsrutor
Jämförelse mellan nya, begag-
nade samt kasserade rutor
Identifiera eventuella defekter
Bedömning av infästningens 
inverkan
Genomgång av rapporterade 
tillbud
Identifiera lämpliga provnings-
metoder
Utreda vilka parametrar som är
mest kritiska

att jag använt fel avfettningsmedel på rutorna,
men de ingredienser som det står i instruk-
tionsboka att man ska undvika, de har jag
alltid undvikt. Om jag använder medel från
något av de andra maskinmärkena, vad
skulle det göra för skillnad? Rutorna tillver-
kas ju av samma företag till de här maski-
nerna, det är Lexanrutor alltihop. 

Sedan blev det tyst
– Men sedan dess har det varit knäpptyst om
det här. Ingen information har gått ut till oss
som kör, säger Kjell Olsen. Min förhoppning
är ju att någon maskinförare inte ska behöva
dö innan tillverkarna tar tag i problemet.
Tänk så ofta vi kör nedför branta lutningar,
med ryggen mot bakrutan. Det skumpar och
studsar, man har fullt lass. Kommer en stock
farande då – ja, då är det kört, det lovar jag. 

Många orsaker?
Det finns många möjliga orsaker som kan
göra säkerhetsrutorna spröda, UV-strålning,
avfettning, nötning från vindrutetorkare
utan spolarvätska och repor som ger upphov
till brottanvisningar. Men det verkar inte
vara skillnad på gamla och nya rutor. Kan
mikrosprickor uppstå i rutan redan vid mon-
teringen? Beror det på att kalla rutor tvättas
med varmvatten? Handlar det om ytbelägg-
ningen? Skotarnas bakrutor är 12 mm med
sidorutor av standardglas – är rutorna helt
enkelt för klena? Skördarnas framrutor är 15
mm och tål kedjeskott.

Komplext problem
– Ju fler vi snackat med, ju mer inser vi att
detta är väldigt komplext, säger Eddie Ed-
winsson på SMF. Det finns gissningsvis inte
bara en förklaring.

– Repor är i alla fall ett problem, säger
Hans Vestin på ruttillverkaren Vink Plast. 
En repa utgör en brottanvisning, det har vi
visat i tester redan för flera år sedan. Och
repor är svåra att undvika i skogen.

– Sådant syns tyvärr inte i uppföljning-
arna, säger Jouni Havu på John Deere. Och

hur många gånger stockar redan dunsat in i
rutan innan den sprack spelar förstås roll -
precis som en motorcykelhjälm så kanske
man egentligen bör kassera den efter en rejäl
smäll.

50-100 gånger per dag
Eddie Edwinsson nickar. Hans gissning är
att stockar dunsar in i skogsbrukets hyttrutor
cirka 50-100 gånger över hela landet under
en arbetsdag utan att något särskilt verkar in-
träffa.

– Vi försöker ju påtala hur viktigt det är att
byta skadade rutor, fyller Kalle Einola från
Ponsse i. Men alltför ofta är det inget entre-
prenören prioriterar. Rutorna är dyra och
dessutom får maskinen stå på verkstaden ett

Det är mest
en försyn att
vi ännu inte
haft några
allvarligare
personskador.

MIKAEL ERIKSSON, 
Stora Ensos Skogshälsa FO
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Petrus Jönsson på Skogforsk koordi-
nerar haveriutredningen.

Vad 
händer 

nu?

HAVERI
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”Skotaren körde ut virke från en slutavverkning på
väg ut från hygget är de en backe förare hade lastat
upp till grindens kant när han lade ner kranen i las-
set så lyftes den ena stocken upp så den kunde åka
över grinden. så när skotaren kom utför backen så
kom stocken farande med en väldans fart rakt mot
rutan, en säkerhetsruta på 15 mm. Stocken for rakt
igenom rutan, slog sönder armstödet o rygg stödet
i maskinen. stocken klämdes fast på sidan av stolen
i maskinen. Föraren klarade sig utan en enda
skråma fast de var ju bara ren tur.”

par dagar. Då är det lätt att det inte blir av. 
Skogforsk ska tillsammans med SMP för-

söka utvärdera hur många smällar en ruta
klarar av innan den brister. 

– Och rutornas utformning kan nog spela
in, fortsätter Kalle Einola. En välvd ruta kan
ha mera spänningar, beroende på tillverk-
ningsprocessen. Men stora rutor är inte så
stumma och fjädrar mera än små rutor. Kan-
ske är det till och med så att en tunnare ruta
fjädrar mer?

Förr körde man med galler?
– Nej, vi måste ha bra sikt, säger Eddie Ed-
winsson. Det är en viktig arbetsmiljöfråga
det också. Att gå tillbaka till galler för fönst-
ren är inget alternativ. Sikten försämras och

det är svårt att rengöra rutorna bakom dem.
Men vi måste självklart se till att förarna kän-
ner sig trygga i maskinen.

Inventerar läget
På uppmaning från TSG har
flera av Skogforsks intressenter
inventerat den här typen av
händelser. Stora Enso har t.ex.
kartlagt flera allvarliga tillbud
bara under de senaste två åren
och det handlar främst om skotare.

– Det är mest en försyn att vi inte haft
några allvarligare personskador ännu, kon-
staterar Mikael Eriksson vid Stora Ensos
Skogshälsa. För mörkertalet är stort. När vi
sammanställt tillbudsbilden så hittade vi åtta
händelser – varav fyra under hösten 2014,
när vi satte fokus på frågan. Det indi-
kerar ju att vi förmodligen har
många fler allvarliga tillbud som
inte rapporterats in.

Vad är ett allvarligt tillbud då?
– Det är när man inte blir rädd
utan skiträdd, brukar vi säga.
Då brukar de flesta förstå. Alltså,
när det kunde ha inträffat en allvar-
lig personskada.

Tillbud rapporteras inte
Skogsbruket har sammanlagt rapporterat in
åtta olyckor och tillbud där stockar krossat
rutan under tiden 2012-2014 till Arbets-
miljöverket. Totalt rapporterade
skogsbruket 132 händelser under
perioden: 84 olyckor och 48
allvarliga tillbud. 

– Men det betyder troligen
att skogsbranschen är mycket
dålig på tillbudsrapportering,
säger Johan Nordström på Ar-
betsmiljöverket. I alla andra bran-
scher överstiger nämligen antalet
tillbud med råge antalet olyckor. Så borde det
förstås också vara i skogen: det är ju inte alltid
någon blir skadad!

’’
Så gick det till...

”En björkstock gled av las-
set på skotaren och
skyddsrutan höll ej,
Stocken åkte genom hyt-
ten utan att skada föraren.”

”Satt och lassade av ett lass
från skotare. Då en stock
gled ur gripen och gick in
genom rutan in i hytten.
Ingen person vart skadad."

”Stock gick igenom framruta. Ingen impuls att den
skulle kapa på grund av att bark samlats därmed fort-
satte den att mata fram stocken. Det blev ett hål i
rutan på cirka 40 cm stocken var vid roten cirka 15 cm.
Personen som arbetade med skördaren slog på nöd-
stoppet men då var stocken redan inne i hytten.”

”Maskinföraren hade kört färdigt ett slag. Skulle
backa tillbaka för att på börja ett nytt slag. Då small det
till i bakrutan så den sprack i tusen bitar. Det hade följt
med en stock i bandet, så den slog sönder rutan."

Saxat ur Arbetsmiljöverkets rapporter:

”Förarna
måste

känna sig
trygga”

”Entre-
prenörerna
byter inte

slitna rutor”

”Branschen
rapporterar

dåligt”

Johan Nordström,  Arbetsmiljöverket.

Kalle Einola, Ponsse.

Eddie Edwinsson, SMF.
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Arbetet i skogen blir allt mindre attraktivt.
Kraven är höga, tempot tufft och arbetsda-
garna långa och ensamma. Många entrepre-
nörers lönsamhet är låg, skogsutbild-
ningarna har allt färre sökanden och näringen –
inte minst entreprenörerna – har svårt att 
rekrytera och behålla kompetent personal.

– För att undvika misstag och ineffektivi-
tet, för att behålla samhällets förtroende för
näringen och för att fortsatt vara konkur-
renskraftiga måste vi pröva nya metoder för
att utveckla avverkningskedjan, konstaterar
Bodel Norrby, som tillsammans med Norra
Skogsägarna och Holmen Skog sedan en tid
testar ett nytt arbetssätt.

Fördjupade relationer
De båda företagen arbetar metodiskt med
dialog och samspel i gränssnittet mellan en-
treprenör och tjänsteman. Men hjälp av
Skogforsk har de genomfört utbildningsin-
satser för att väcka medvetenhet om den ut-
vecklingspotential som ligger i att fördjupa
relationen med varandra. 

Övningar i utvärdering och återkoppling

är en viktig del, liksom förmågan att leva sig
in i andras situationer. Ansvaret för att utvär-
dera skogsbruksåtgärden tas av utföraren –
istället för att vänta på ett omdöme från 
beställaren, tar entreprenören initiativet i 
utvärderingen av maskinlagets arbete. Tjänste-
mannen å sin sida redovisar en analys av de
förutsättningar han eller hon levererat.

– Vi övar med verkliga exempel från del-
tagarnas vardag, berättar Bodel Norrby. 
Utgångspunkten är att utföraren är experten
när resultatet ska utvärderas i förhållande till
ambitioner, mål och förutsättningar

Effektiv metod
Forskning visar att strukturerad återkoppling
är ett effektivt sätt att göra en chef till en
skickligare ledare, medarbetarna mer effek-
tiva och ansvarstagande samt, framförallt, 
leveransen bättre. Återkopplingen handlar 
då inte om beröm eller kritik, utan om en
metod för gemensam analys av resultatet och
lärdomar kring hur man förbättrar kvaliteten
i arbetet.

Med en väl inarbetad, strukturerad åter-

”UTAN 
ÅTERKOPPLING
– INGEN 
UTVECKLING!”
Fördjupade relationer och strukturerad återkoppling mellan tjänstemän
och entreprenörer är något som skogsbruket nu har börjat arbeta med för
att öka avverkningskedjans effektivitet, lönsamhet – och arbetsglädje!

Text:  SVERKER JOHANSSON |  sverker@bitzer.se |  Foto: ERIK VIKLUND

TEMA | UKONF15
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Nå målen

Uppföljning

Avtal/överenskommelse

Konflikt

Tillit

Tillit är grunden för ett bra samarbete. Finns den, tål parterna också att bryta arm 
om sådant som inte fungerar – och det är grunden för ett affärssamarbete där 
bägge parter kan nå sina mål. Och i det samarbetet är strukturerad uppföljning 
en avgörande del!



STEG MOT 
ETT BÄTTRE SAMARBETE

1 Ökad insikt
Öppenhet, nyfiken-
het, vilja till insikt om
sammanhang, för att
tillsammans förmå
kakan att växa.

2 Tydligt 
uppdrag

Var och en ska vara
klar över uppdraget
och sin del i det.

3 Systematisk
återkoppling

Utvärdering och åter-
koppling riktas syste-
matiskt mot utfört
arbete.

4 Utföraren 
är experten

Utföraren är exper-
ten – tar ansvar för att
utvärdera sitt eget re-
sultat i förhållande till
uppsatta mål/krite-
rier. Omvänt är di-
striktschefen
experten i distriktets
utförda arbete.

5 Individens 
utveckling
i fokus

Utvärdering och åter-
koppling (från bestäl-
lare/chef eller
kollegor) ges med
omtanke och med in-
dividens/gruppens
utveckling i fokus.

5 

TEMA | UKONF15
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koppling får man en lärande organisation.
Och det bygger i sin tur stolthet och ansvars-
tagande och därmed en attraktivitet i bran-
schen, menar Bodel Norrby:

– Ledningen i Norra och Holmen har
snabbt fattat galoppen, konstaterar hon. De
har förstått att de inte använder sin tjänste-
mannaorganisation effektivt, när de tar ansvar
huvudsakligen genom att peka, kontrollera
och ställa krav. Och det krävs att någon i le-
dande position förstår att den här twisten är
värdefull. Att den är värd att träna på. 

Kommer vi att få se mera av detta i skogsbruket?
– Absolut, det är en lite yrvaken bransch,
konstaterar Bodel Norrby. När teknikutveck-
lingen inte längre räcker för att klara den
nödvändiga produktivitetsökningen, inser
man nu att det finns en stor kraft i att få
människor att utvecklas tillsammans. Och
återkoppling är kärnan i all utveckling. Utan
återkoppling och utvärdering så utvecklas
ingenting.

– Det spelar ingen roll hur många hand-
lingsplaner vi skriver eller hur bra mål vi sät-
ter upp – om vi inte också stämmer av hur
det går. Det är först då de där planerna och
målen blir meningsfulla.

– Energin sjunker helt enkelt om det inte

Det spelar ingen roll hur många 
handlingsplaner vi skriver eller hur 
bra mål vi sätter upp – om vi inte också
stämmer av hur det går. ’’

sker någon återkoppling. Och den måste
vara uppriktig, från bägge håll. Öppenheten
råder man själv över, medan tilliten kommer
som en följd av hur vi agerar mot varandra.
Genom att bjuda på sig och vara öppen, så
sätter man igång en positiv spiral som leder
till ökad tillit.

Och tillit mellan parterna är grundläg-
gande, menar Bodel Norrby. Det är ett fun-
dament som allt annat vilar på om man ska
kunna utvecklas tillsammans. Och om man
inte återkopplar med en ärlig avsikt, i om-
tanke om varandra, så sjunker tilliten och
uppriktigheten. 

Om man inte kan säga till varandra vad
som är bra och mindre bra – både när det
gäller själva jobbet och förutsättningarna – så
sjunker också kreativiteten. Människor törs
då inte göra misstag i sin strävan att lyckas
bättre. Och då finns det ju snart ingen fram-
gång att mäta.

Du verkar mena att branschen lider av en del
brist på tillit?
– Ja, men inte överallt och inte hela tiden.
En sjuka, inte bara i den här branschen, är
att vilja framstå som starkare och mer felfria
än vad vi är. Fast ”bra karl reder sig själv” är
inte ett ideal som leder till utveckling. Man
kan utvecklas i sin bubbla, men inte lyfta
verksamheten tillsammans! Genom åter-
kopplingen öppnar vi upp oss, och låter
någon annan se och reagera på våra egna am-
bitioner. Vi hjälper varandra att se helheten. 

Är det bara positiv återkoppling som funkar?
– Nej, det där stämmer inte för experter som
erfarna entreprenörer och skogstjänstemän.
Det är snarare just det som inte funkar som
måste lyftas fram – om en expert ska utveck-
las i sitt jobb är det ju det man måste fånga
upp! Och det måste göras med omtanke och
respekt.

FOTO: SKOGENBILD
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– I vårt senaste utvecklingssamtal la vi för-
handlingsdiskussionerna åt sidan. Istället fo-
kuserade vi helt på att hitta smidiga
lösningar som gör verksamheten som helhet
effektivare. Det tjänar båda parter på, menar
Leif Andersson som driver Kroksjö Skogsen-
treprenad och har haft Holmen som upp-
dragsgivare i snart femton år. 

Övningar i utvärdering och återkoppling
har varit en viktig del i Holmens utbild-
ningar, och stor vikt läggs vid att träna för-
mågan att leva sig in i den andres verklighet
för att stötta den gemensamma verksamhe-
ten. Ansvaret för att utvärdera skogsbruksåt-
gärden tas av utföraren: i stället för att enbart
ta emot omdöme från beställaren, tar entre-
prenören initiativet i utvärderingen av ma-
skinlagets arbete. Tjänstemannen å sin sida
redovisar sin egen analys av sina levererade
förutsättningar.

Målet är utveckling
Leif och Lars är bland de första som genom-
fört en skarp utvecklingsdialog, enligt den
nya modellen. 

– Precis som Leif säger, så kan en bra dia-
log vara ett sätt att effektivisera verksamhe-
ten. Därför gör vi nu en gemensam satsning
för att förbättra våra entreprenörsdialoger.
Målet är att samtalen blir öppnare, mer struk-

turerade och leder till effektivitetsutveckling
för både entreprenören och oss. Inte minst
vill vi att utvecklingen av entreprenörens egen
verksamhet ska få större utrymme, säger Lars
Johansson, som är chef för distrikt Umeå. 

Heldags workshop
Lars Johansson understryker att om man ska
lyckas med dessa målsättningar så är det
praktisk träning som gäller. Därför erbjuds
distrikten hjälp på traven genom en heldags
workshop där distriktets tjänstemän och 
entreprenörer deltar. Efter en introduktion
med teori och diskussioner får deltagarna i
rollspelform träna på hur dialogerna ska ge-
nomföras. Leif Andersson, som var med då
koncept testades första gången, är positiv:

– Rollspel kan kanske låta lite flummigt,
men det vi tränade på var mycket konkret.
Vi diskuterade riktiga avverkningsuppdrag
och tog exempel från vår egen verksamhet
som utgångspunkt för samtalen, säger Leif. 

Bättre struktur
Med den övningen i ryggen träffade Leif
någon vecka senare distriktschefen Lars 
Johansson, för en skarp verksamhetsdialog.
Båda är överens om att det samtalet var
bättre strukturerat och mer givande än de
man haft tidigare. 

– Små förändringar kan verkligen göra
stor skillnad. Till exempel inleddes samtalet
den här gången med att jag som entreprenör
i lugn och ro fick redogöra för de frågor som
är viktigast för min egen verksamhet. Däref-
ter gjorde Lars samma sak från Holmens ut-
gångspunkt och så fortsatte vi med en
konstruktiv diskussion om vilka lösningar
som kunde passa oss båda, säger Leif.

Enkelt men viktigt
Enkla men viktiga saker, som rutiner för
traktplanering, väghållning, snöröjning och
rapportering av körskador diskuterades. För
att följa upp det hela planerade man in av-
stämningsmöten med ett par månader mellan-
rum framöver. 

– En sak som vi som tjänstemän kan lära
oss av den här träningen är att först lyssna
omsorgsfullt, istället för att omedelbart gå in
i diskussion och styra samtalet. Vid utveck-
lingssamtalen gäller det att ha en öppen dis-
kussion där båda parter är aktiva, säger Lars
Johansson.  

Över hela regionen
I vår kommer satsningen på den nya dialog-
modellen att rulla vidare med workshops 
i samtliga distrikt i Region Örnsköldsvik.
Därefter ska samtal om verksamhetsutveck-
ling successivt genomföras med alla fasta 
avverkningsentreprenörer, enligt den nya
modellen.

– Mitt tips till mina entreprenörskollegor
är att ta chansen och vara med på de work-
shops som erbjuds. Det är väl använd tid,
säger Leif Andersson.

”DET BÄSTA SAMTAL VI HAFT”
”Det bästa samtal vi haft”. Så säger entreprenören Leif Andersson om den
dialog han just haft med distriktschefen Lars Johansson. Samtalet om hur
verksamheten ska utvecklas fördes enligt den nya modell som Skogforsk
hjälper Holmen Skog att introducera på Region Örnsköldsvik.
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I vårt senaste utvecklingssamtal
la vi förhandlingsdiskussionerna
åt sidan. Istället fokuserade 
vi helt på att hitta smidiga 
lösningar som gör verksamheten
som helhet effektivare. 

LEIF ANDERSSON, Kroksjö Entreprenad
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