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Sammanfattning 
 

Produktiviteten i skogsbruket, mätt som antal producerade m3sk per 
dagsverk, har avtagit för de under senaste tio åren använda 
avverkningsmetoderna och driftsystem. För att återigen kunna öka 
produktiviteten behöver ny teknik och arbetsmetoder för dessa 
högteknologiska man-maskin system i skogsbruket utvecklas. Genom 
sektionsgallring och flerträdshanteringsutrustning skulle kranarbetet som 
upptar en betydande del av tidsåtgången i avverkningsarbetet kunna 
effektiviseras, vilket i sin tur skulle kunna leda till en förbättrad 
totalproduktivitet. Ytterligare ett sätt att försöka öka produktiviteten och 
arbetsförhållanden är att utbilda maskinförare i simulatormiljö. 

Syftet med detta examensarbete var att, för sektionsgallring med 
flerträdshantering, ta fram ett fungerande simulatorkoncept genom att 
utforma ett testbestånd i simulatormiljö. Vidare att studera hur 
maskinförares inlärningsförmåga avspeglar sig i den utformade 
simulatormiljön, hur maskinförare upplever körning i simulatormiljö, samt 
utvärdera om det är möjligt att kunna använda en simulator som instrument 
vid forskning och tidsstudier av gallringsarbete i olika former. 

Studien genomfördes genom en tidsstudie i en skogsmaskinsimulator och en 
enkät till maskinförare. För tidsstudien konstruerades ett testbestånd i en 
simulator på Troedsson Forest Technology Lab i Uppsala. Fyra 
maskinförare genomförde sedan fyra gallringar var i testbeståndet. De fyra 
maskinförarna hade olika kunskaper och erfarenheter av sektionsgallring och 
flerträdshantering. I simulatorn var beståndets egenskaper desamma för 
varje körning. Maskinförarna fick också svara på enkäten, som innehåll 
frågor om hur de upplevde arbetet i simulatorn och hur simulatorn förhöll 
sig till en verklig skogsmiljö. 

Resultatet av simulatorn blev tillfredsställande. Beståndet blev ett väl 
fungerande arbetsområde med bra stamantal med god översikt där testerna 
kunde genomföras. Maskinen i simulatorn fungerade också som tänkt och 
var mycket snarlik en verklig skördare. Inlärningsförmågan varierade mellan 
förarna vilket kan ha samband med tidigare kunskaper inom simulatorer och 
även flerträdshantering. Tidsstudien visar på vikten av att förare måste 
bekanta sig med simulatorn vid kommande tidsstudier.   

Studien indikerar att det finns goda möjligheter att använda simulator vid 
inlärning av arbetsmetoder. Det framkom att kunskapen om arbetsmetodiken 
är av stor vikt. Det finns bra förutsättningar att förarna med hjälp av 
flerträdsutrustning och en bra arbetsmetod får en förbättrad arbetsmiljö 
vilket kommer att leda till en förbättrad produktivitet.  
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Abstract 

För att bibehålla och öka produktiviteten i skogsbruket behövs nya tekniker 
och arbetsmetoder. Syftet med detta examensarbete var att, för 
sektionsgallring med flerträdshantering, ta fram ett fungerande 
simulatorkoncept genom att utforma ett testbestånd i simulatormiljö. Vidare 
var syftet att studera maskinförares inlärningsförmåga och upplevelse av 
simulatormiljön, samt utvärdera möjligheten att använda en simulator vid 
forskning och tidsstudier. Studien genomfördes genom tidsstudier av fyra 
maskinförares körningar i en skogsmaskinsimulator och genom en enkät.  
Beståndet blev ett väl fungerande arbetsområde med bra stamantal med god 
översikt där testerna kunde genomföras. Maskinens funktion var mycket 
snarlika verkliga förhållanden. Testkörningarna visade att 
inlärningsperioden måste beaktas vid tidsstudier i simulator. Studien 
indikerar på att det finns goda möjligheter att använda simulator vid 
inlärning av arbetsmetoder. Flerträdsutrustning och bra arbetsmetoder ger 
förarna en förbättrad arbetsmiljö vilket leder till en förbättrad produktivitet. 

 

Nyckelord: Simulator, sektionsgallring, flerträdshantering, arbetsmiljö, 
inlärning, metodutbildning, produktivitet 
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Förord 

På Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö ingår ett 
kandidatarbete om 15 hp. I examensarbetet har jag valt att studera hur 
simulatorer kan användas vid metodutbildning och forskning i samband med 
flerträdshantering. Arbetet har tillsammans med Maria Iwarsson Wide på 
Skogforsk, utformats som en förstudie i simulatormiljö med 
flerträdsaggregat med fokus framtagande av användbara simulatorbestånd 
och inlärning. 

Ett varmt tack till Maria Iwarsson Wide (Skogforsk), som bistått med 
kunskap inom flerträdshantering och varit min externa handledare i 
projektet. Anders Mörk och Björn Löfgren (Skogforsk), som hjälpt till med 
arbete kring simulatorn. Martin Englund (Skogforsk), som hjälpt till med 
arbete kring simulatorn samt bidragit med tips och idéer i utformningen av 
studien. Anders Hansson (Oryx), som bidrog till att simulatorn blev 
användbar i studien och Fredrik Eklund (Stora Enso), som hjälpt till med 
arbetet kring simulatorn så att den fungerade bra. Tackar även förarna samt 
övriga som bistått med tankar och idéer. Tack till examinator och handledare 
Erika Olofsson för synpunkter och support i arbetet. 

 

Huskvarna maj 2014 

Johan Hakeman 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

Produktiviteten i skogsbruket har utvecklats positivt under en lång rad av år, 
men för snart 10 år sedan tycks ett trendbrott ha inträffat (Figur 1) (Brunberg 
& Thor, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Produktivitetsutvecklingen inom skogsbruket 1960-2010 mätt i antal 
producerade m3sk per dagsverke. Arbete med drivning och skogsvård ingår men inte 
arbetsledning och administrativt arbete. Källa: Brunberg & Thor (2010).  

Som framgår av figur 1 producerades år 2005 som mest 28 m3sk/dagsverke 
varefter produktiviteten sjönk till 24 m3sk/dagsverke i slutet av perioden. 
Det finns ett flertal möjliga förklaringar till trendbrottet. En del kan sökas i 
ändrade förutsättningar i skogbruket avseende bl.a. skogens beskaffenhet, 
som i sin tur ställer nya effektiviseringskrav på avverkningstekniken och 
driftsystem för att fortsatt konkurrenskraft kan upprätthållas. 

m³ per 
manday 
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Enligt Riksskogstaxeringen (2013) kommer arealen gallringsskog att vara 
konstant framöver, medan stamgrovleken i framtida skogar torde minska då 
uttag tidigareläggs. Om och när skogsbruket dessutom ska tillvarata 
biobränsle från gallringar och röjningar kommer uttag att behöva utföras i 
allt yngre och tätare bestånd, vilket sammantaget leder till att medelvolymen 
hos gallrade träd kommer att minska. Klena träd står för en betydande 
kostnad vid gallring. Det gäller både för konventionell gallring och 
skogsbränslegallring (Ovaskainen, 2009). För att det ska förbli lönsamt att 
avverka så krävs det följaktligen att, avverkningstekniken fortlöpande 
utvecklas.  

Trots och därför att skogsmaskinerna idag är högteknologiska arbetsredskap, 
så är det nödvändigt för ökad produktivitet att maskin och teknisk utveckling 
sker i samklang med, och med hänsyn till människans förutsättningar; d.v.s. 
att målet är att utveckla effektivare man-maskin system för avverkningar. 
Purfürst & Erler (2013) har också visat att faktorn maskinförare har stor 
betydelse för produktiviteten. 

Då speciellt kranarbetet utgör en stor del av arbetstidsåtgången i 
skogsmaskiner kan sektionsgallring med flerträdshantering vara ett sätt att 
öka produktiviteten. Ju mer kran man kör i förhållande till hur mycket 
aggregatet arbetar, desto lägre blir produktiviteten. Med sektionsgallring och 
flerträdshantering kan krancyklerna minskas jämfört med konventionell 
gallring med förbättrad produktivitet som resultat. Detta bör också kunna 
skapa bättre arbetsförhållanden med mindre stress för förare.  

 
1.2 Sektionsgallring 

För att öka produktiviteten och maskinkompetensen hos förarna har 
Skogforsk tagit fram en gallringsmetod som kallas sektionsgallring, vilken 
ska kunna ge föraren en struktur i sitt arbete och bidra till ett mer effektivt 
och metodiskt körsätt (Iwarsson Wide, 2012). Material har framtagits för 
användning vid utbildning och för att informera förare och instruktörer. 
Skogforsk har tillsammans med Progalli Skog AB även producerat filmen 
”Sektionsgallra” där gallringsmetoden beskrivs (Skogforsk, 2014). Det är 
grundläggande för allt gallringsarbete att hitta ett arbetsmönster som 
minskar kranrörelserna samtidigt som skördarföraren kan koncentrera 
virkeshögarna för skotaren (Ovaskainen, 2009). 

Även i Finland har en arbetsmetod för gallring tagits fram (Ovaskainen m.fl. 
2011). Metoden togs fram genom titta på från vilken maskinposition de mest 
produktiva förarna avverkade träden och i vilken ordning de utförde olika 
moment. Undersökningen sammanställdes i ett arbetsmönster enligt Figur 2. 
Röda siffror visar i vilken ordning olika sektioner gallras och siffror i gröna 
ringar visar i vilken ordning träd gallras inom varje sektion. 

 



  
 

  

3 
Johan Hakeman 

  
Figur 2. Arbetsmetod för gallring. Källa: Ovaskainen m.fl. (2011) 

Sättet att gallra kan dock variera inom ett bestånd. Längs en stickväg kan 
arbetssättet växla mellan t.ex. konventionell gallring och sektionsgallring. 
Därmed är det svårt att ge exakta instruktioner om bästa sättet att 
sektionsgallra (Mörk, 2013). För att underlätta arbetet kan man avgränsa 
beståndet i olika sektioner som i Figur 3. Gränserna kan utgöra t ex stenar, 
höjder och vattendrag. Sektionernas storlek kan variera beroende på 
beståndets utformning och stammarnas placering. 

I princip går sektionsgallring till så att man påbörjar arbetet vid 
beståndskanten (Figur 3). När en stickväg påbörjas bedöms på vilken sida av 
vägen som störst uttag kommer att göras de första 5 m. Finns flest träd på 
höger sida i sektion 1 (Figur 3) ska också virkeshögen placeras i detta 
område. Först avverkas träd i och nära stickvägen i den ordning som är 
lämpligast för att skapa utrymme för virkeshögar och för att också kunna 
fälla resterande träd i sektionen. I detta exempel fälls först träd i stickvägen 
4 – 5 meter framför maskinen åt vänster och placeras på höger sida. Därefter 
fälls och upparbetas övriga närstående träd på höger sida. Om enstaka träd 
finns på vänster sida fälls även de och upparbetas på höger sida. Finns där 
flera träd fälls dessa åt höger över vägen och placeras på vänster sida. 
Därefter körs maskinen fram ca 3 m. Då kan föraren arbeta vinkelrätt ut från 
stickvägen och gallra färdigt yttre delen av sektion 1. Träden fälls bort från 
vägen och placeras på befintliga högar. När sektion 1 är avklarad görs en 
bedömning av nästkommande sektion, osv. Sektionernas storlek begränsas 
av maskinens kranlängd och beståndstätheten. Djupet på sektionen styrs av 
kranens längd och sektionens bredd begränsas av placeringen på kvarstående 
träd. I normalfallet blir sektionerna mellan 2 – 5 meter breda.  

Sektionsgallring fungerar bäst i klenare skog, men går även att praktisera i 
skogar med grövre träd. Där krävs dock bättre framförhållning eftersom 
färre stammar tas ut och avståndet mellan virkeshögarna blir större. 
Selektionsgallring kan utföras likväl med flerträdshantering som med 
konventionellt skördaraggregat.  
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Figur 3. Principskiss sektionsgallring. Källa: Iwarsson Wide (2012). 

Studier har visat att bestånd blir bättre genomgallrade och drabbas i mindre 
grad av skador med sektionsgallring jämfört med konventionell gallring 
(Iwarsson Wide, 2012). Sektionsgallring kräver dock en bättre 
framförhållning hos föraren vilket kan uppfattas som stressande i början 
(Ahlander, 2013). Å andra sidan har sektionsgallring visat på en minskad 
stress hos förare tack vare att kranen inte behöver köras lika mycket som vid 
konventionell gallring (Iwarsson Wide, 2012). Då kan föraren koncentrera 
sig mer på stamval än på hantering av kran och aggregat.   

Ahlander (2013) uppger att företaget Dannäs skogstjänst arbetat med 
sektionsgallring och flerträdshantering i fem år. Han har tagit hjälp av 
instruktörer för att snabbare lära sig körsättet. I början upplevdes metoden 
svår och onaturlig, men med hjälp av instruktörer och egna tester upplever 
sig förarna idag trygga med arbetssättet. Produktiviteten har ökat, och 
Ahlander påpekar även att kvaliteten på kvarvarande träd blivit bättre. 
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1.3 Flerträdshantering 

I linje med strävan att utveckla gallringstekniken finns idag skördaraggregat 
med ackumulerande funktioner vilka medför att man kan hantera flera träd 
på samma gång – s.k. flerträdsteknik (Dehlén, 2010). En sådan teknik kan 
vara ytterligare ett sätt att öka produktiviteten och underlätta arbetet för 
maskinförare (Jansson, 2011). Förutom i gallringar kan flerträdshantering 
även tillämpas i slutavverkning. Många slutavverkningsbestånd innehåller 
klena stammar eller underväxt som med konventionella aggregat är 
kostsamma att avverka. Med flerträdshantering kan förarna effektivt plocka 
dessa stammar, som upparbetas till massaved eller biobränsle (Jansson, 
2011). 

 
Figur 4. Skördaraggregat med flerträdshantering med tre ackumulerade stammar. 
Källa: John Deere (2013). 

 

Flerträdshantering finns idag att tillgå för större tillverkare av skogmaskiner. 
Tekniken fungerar på både 2-hjulsdrivna och 4-hjulsdrivna aggregat 
(Kindlund 2013). För att flerträdshantering ska bli effektiv och användbar 
krävs en tilläggsutrustning, som monteras mellan kranspetesen och 
aggregatet (Figur 4). Det är en typ av hållarmar, som omsluter stammarna 
och håller dem upprätta under tiden föraren plockar ihop fler träd i 
aggregatet. Stammarna hålls upprätt tills föraren fäller ner stammarna på 
lämplig plats. Idag har majoriteten av de maskiner, som arbetar i skog med 
klena träd en sådan funktion på sina skördaraggregat.  

 

Med flerträdsaggregat skulle produktiviteten kunna öka med 20–30 % 
jämfört med konventionella aggregat (Iwarsson Wide, 2012). 
Flerträdshantering fungerar effektivt hos många maskinlag, men det finns 
även maskinlag där det fortfarande saknas en struktur i körsättet. 
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En stor grupp maskinförare har dock inte erhållit någon effekt av 
flerträdshanteringen och den förväntade produktionsökningen har uteblivit. 
En förklaring till den uteblivna effekten kan vara att även om skogsbolagen 
köper in objekt passande för flerträdshantering och tilldelar 
skogsentreprenörerna rätt utrustning för dessa bestånd är det inte självklart 
att maskinlagen hanterar utrustningen på rätt sätt (Häggström, 2013). 
Maskinlagen är kanske inte heller vana vid att arbeta i täta bestånd, vilket 
sänker produktiviteten om inte en fungerande arbetsmetod används. 
Ytterligare en effekt är att förare kan känna sig stressad om det förväntas en 
högre produktivitet i täta bestånd med flerträdshantering. Utan en 
fungerande arbetsmetod minskar dessutom möjligheten till framförhållning 
och tid för planering av arbetet (Ovaskainen, 2009).  

 
1.4 Utbildning i simulatormiljö  

Ytterligare ett sätt att försöka öka produktiviteten genom förbättrad 
arbetsmetodik är följaktligen att utbilda maskinförare i simulatormiljö 
(Ovaskainen, 2005; Ranta, 2003). I skogbruket har det sedan 70-talet, när 
mekaniseringen tog fart, funnits simulatorer för skördare. I början användes 
simulatorerna för att lära förare skördarens olika funktioner samt att hantera 
reglage. I simulatorerna fanns ingen grafik utan arbetsmomenten indikerades 
av lampor som tändes när reglagen påverkades (Mörk, 2013). I takt med 
teknikutvecklingen har grafiken tagit plats i simulatorerna. Idag håller 
simulatorerna hög kvalitet på grafiken och den fysiska känslan (Löfgren 
m.fl., 2008). I linje med detta utvecklingsarbete har Skogforsk initierat en 
studie om hur sektionsgallring och flerträdshantering skulle kunna läras ut i 
simulatormiljö.  

 
1.5 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete var att, ta fram ett fungerande 
simulatorkoncept för sektionsgallring med flerträdshantering genom att 
utforma ett testbestånd för gallring i simulatormiljö.  

Vidare var syftet att i testbeståndet studera hur maskinförares 
inlärningsförmåga avspeglar sig i den utformade simulatormiljön, hur 
maskinförare upplever körning i simulatormiljö, samt utvärdera om det är 
möjligt att kunna använda en simulator som instrument vid forskning och 
tidsstudier av gallringsarbete i olika former. 

Den övergripande målsättningen med den här studien var att tillhandahålla 
underlag för fortsatta studier med syfte att förbättra maskinförares 
arbetsmiljö. En god arbetsmiljö skulle öka maskinförares motivation, vilket i 
sin tur kan bidra till både högre produktivitet och mindre stress.  
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1.6 Avgränsningar 

Skogforsk planerar att genomföra en omfattande studie i sektionsgallring 
med flerträdsaggregat. Detta examensarbete har därför avgränsats till att 
utveckla en användbar simulatormiljö med ett verklighetstroget testbestånd 
för gallringsövningar samt så funktionell och verklighetsnära förarmiljö som 
möjligt. 

Avseende frågan om inlärningsförmåga avgränsades studien till ett mindre 
antal mätbara parametrar. Om samtliga maskinparametrar hade analyserats 
skulle arbetet ha blivit alltför komplext inom ramen för ett detta 
examensarbete. Vidare avgränsades studien till fyra testförare. Dessa skulle 
dock besitta olika kunskaper och erfarenheter av flerträdshantering.  
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2. Material och metod 

 
2.1  Simulatormiljön 

Studien genomfördes med Skogforsks skogsmaskinsimulator på Troedsson 
Forest Technology Lab i Uppsala. Skördaren i denna simulator är av märket 
Komatsu med samma utrustning och instrument som i en riktig skördare. 
Aggregatet är ett Logmax 4000 med flerträdshanteringsutrustning (Logmax, 
2013). Simulatorn är utvecklad av Oryx Simulations AB tillsammans med 
Komatsu.  

För att studien skulle kunna genomföras var det nödvändigt att alla testförare 
skulle kunna genomföra körövningarna i exakt likadana bestånd. I 
Skogforsks simulator kunde ett bestånd utformas så att placeringen av 
stammar, trädens kronor, stamform och medelstammens volym var lika för 
varje maskinförare. I en simulator behövs ingen anpassning till väderlek 
eller årstid. Vidare förekommer inte partier av svårkörd terräng där föraren 
måste anpassa körsättet mer efter terrängen än efter gallringsmetod.  

Liksom i verkliga bestånd finns den mänskliga faktorn med i simulatormiljö. 
I verkliga bestånd är jämförelser mellan olika förare vanskliga, bestånden 
upplevs lika, men är ändå ej identiska. En möjlighet med simulatormiljö är 
också att, genom att använda samma bestånd hela tiden, studera 
teknikutveckling över tid.  

Med hjälp av 3D-teknik och ett antal dataskärmar framställs de egenskaper 
som behövs för att simulatorns miljö ska stämma överens med miljön i ett 
verkligt bestånd. Verkliga bestånd framställs med hjälp av verkliga 
stamprofiler och trädpositioner (Löfgren m fl., 2008). Med hjälp av 
headtrackning rör sig simulatorns bild när föraren rör huvud eller kropp. 
Detta gör att perspektivet för föraren kan förflyttas.  

Även om dagens simulatorer fungerar bra är det mycket som skiljer deras 
miljö jämfört med den verkliga miljön i en skördare. Löfgren m fl. (2008) 
beskriver begreppet fidelity, vilket anger hur väl en simulator matchar ett 
fordons karaktärsdrag. I en simulator sätts sinnena på spel. Föraren kan 
använda synen, men bara lite av hörseln. Det är inte möjligt att använda 
känsel- eller balanssinnet och i verkligheten används alla sinnen i en 
skördare. Sinnena kan användas i olika kombinationer och ibland tar ett 
sinne överhand och hjälper föraren vidare i arbetet. Exempelvis kan en 
förare se en sten en meter bort, när maskinen kör över stenen har föraren 
istället ögonen på sitt aggregat och träden men känner av stenen. Med hjälp 
av andra sinnen vet föraren att det är en sten och behöver inte göra avbrott i 
pågående arbete (Mörk, 2013). Denna upplevelse är svår att åstadkomma i 
en simulator. Det krävs därför en form av anpassning till simulatorn 
eftersom sinnena inte erhåller samma information som i en verklig skördare.  
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För att den utvecklade simulatormiljön i den här studien så långt som 
möjligt skulle efterlikna verkligheten insamlades underlag från 
produktivitetsutvecklare hos Stora Enso. Dessutom insamlades information 
om hur spakars och knappars funktioner är programmerade från 
professionella maskinförare som arbetar med Komatsus maskiner. För att få 
en bra grund insamlades även underlag från förare av maskiner som John 
Deere, Rottne och EcoLog. Författaren testade dessutom simulatorn vid ett 
antal tillfällen, och i samband med det inställt spakar och knappar i 
simulatorn med stöd av Anders Hansson från Oryx Simulations AB (Figur 
5).  Kranhastigheter och aggregatfunktioner anpassades i simulatorn med 
hänsyn till verklighetens arbetsmiljö. 

 
Figur 5. Provkörning av simulatorn hos Skogforsk. Funktioner och reglage testades. 
Foto: Häggström (2013). 

 
2.2 Beståndet 

Kriterier för beståndet togs fram för att i möjligaste mån efterlikna ett 
verkligt bestånd samt inneha korrekt antal stammar. Det dominerande 
trädslaget var gran (Tabell 1). Trädens storlek och längd är viktiga ur 
gallringssynpunkt och är av stor vikt vid arbete med ackumulerande 
aggregat (Ahlander, 2013). Beståndshöjden på träden sattes till 12-14 m och 
medelvolymen per stam till 0,06 m3fub. 
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 Tabell 1. Beståndet i simulatormiljön. 
Kriterier  
Stamantal 2 800 stammar/ha 
Medelstam  0,06 m3fub 
Trädslagsblandning Gran 90 %, tall 10 % 
Trädhöjd 12-14 m 
Grundyta 30 m2/ha 

Beståndet efterliknade en normal klengallring. Beståndet uppfattades som 
förröjt av stammar upp till en diameter i brösthöjd om 5 cm. Terrängen i 
beståndet var i princip flack utan förekomst av branta partier. Beståndets 
bredd var ca 20 m, vilket underlättade avståndsbedömningen. Vidare var det 
möjligt att nå hela arbetsområdet från stickvägen. 

 
2.3 Maskinförare 

För testkörning i simulatormiljön utvaldes fyra maskinförare. Förarna hade 
olika kunskaper om och erfarenheter av sektionsgallring och 
flerträdshantering. Ett krav var att de själva skulle ha flerträdsutrustning på 
egna skogsmaskiner.  

Två av testförarna (förare 1 och förare 2) var gallringsinstruktörer och 
arbetade inte själva som maskinförare. Båda hade kunskap om 
sektionsgallring och flerträdshantering. Förare 1 (författaren) hade stor 
erfarenhet av avverkning med skördare och viss vana av simulatormiljö. 
Dock hade föraren de senaste 8 åren arbetat med förarutbildning och inte 
själv kört maskin professionellt. Som maskinförare hade förare 1 varken 
använt flerträdshantering eller tillämpat sektionsgallring. En fördel med att 
författaren var testförare var att simulatormiljön kunde justeras vid behov 
under studiens gång samt att eventuella problem snabbt kunde åtgärdas. 
Förare 2 arbetade som produktivitetsutvecklare och hade kört skördare flera 
år. Föraren var väl insatt i både flerträdshantering och sektionsgallring 
eftersom detta införts hos arbetslag inom företaget. Föraren hade ingen stor 
erfarenhet av körning i simulatormiljö. Även förare 2 hjälpte till med 
utformning av testbeståndet, liksom de funktioner som användes för spakar 
och knappar i maskinen.  

De andra två förarna (förare 3 och förare 4) var endast testförare i studien. 
Förare 3 hade arbetat som maskinförare i 15 år och gallrat med maskiner 
både med och utan flerträdshanteringsaggregat. Förare 4 var självlärd och 
hade arbetat som maskinförare i 1,5 år och hade i jämförelse med övriga tre 
förare liten erfarenhet. Föraren hade ingen dokumenterad kunskap om 
simulatoranvändning.   

Alla testförare informerades om syftet med studien och erhöll instruktioner 
om simulatorn och dess instrument. Förarna fick information om de 
skillnader som kan finnas mellan simulatormiljö och miljön i skördare i fält.  
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2.4 Tidsstudier i simulatorn 

Tidsstudier genomfördes vid två tillfällen. Vid första tillfället, den 17-18 
juni 2013, genomförde förare 1 och 2 gallringar i simulatorn. Förare 1 
genomförde fyra gallringar dag 1 och förare 2 fyra gallringar dag 2. I varje 
körning arbetade föraren sig igenom testbeståndet med en beräknad 
tidsåtgång om 30-40 min. Testbeståndet var identiskt för varje körning. 
Mellan varje körning vilade föraren 20 min.  

Vid andra tillfället, den 27 augusti 2013, genomförde förare 3 och 4 
gallringar i simulatorn. Testbeståndet var det samma som vid första tillfället. 
Skillnaden mellan första och andra tillfället var att förarna vid andra tillfället 
körde samma dag. De turades om att köra i simulatorn för att erhålla pauser 
mellan varje körning.  

 
Inför tidsstudien identifierades gallringens arbetsmoment. Arbetsmomenten 
var: 1) kran ut, 2) ackumulering av träd, 3) kran in och 4) förflyttning 
(Tabell 2). Dessa moment finns beskrivna i Bilaga 1. Enheten som användes 
i tidsstudien var centiminuter (6 000 centiminuter = en klocktimme). Vid 
sammanställning och analys har tiderna omvandlats till minuter.  
 

Tabell 2. Arbetsmoment. Exempel från tidsstudien i simulatorn. Enhet = 
centiminuter. 

Kran ut  Ackumulering Kran in Förflyttning Summa 
tidsåtgång 

780 444 1 412 561 3 197 

 
2.5 Enkät 

Alla testförare fick också svara på en enkät som rörde hur de upplevde 
arbetet i simulatorn och hur de upplevde hur simulatorn förhöll sig till 
verkligheten. Enkäten fick förarna i samband med testen och besvarades 
samma dag. Samtliga frågor finns i Bilaga 2. De första frågorna behandlade 
förarnas kunskaper om sektionsgallring och flerträdshantering. Några frågor 
berörde upplevelsen i simulatorn, grafiskt, känslan i kranen och reglagen. 
Vidare hur beståndet upplevdes på skärmen avseende trädens utseende, höjd 
och diameter. 

 
 
2.6 Analys av tidsstudien 

När alla förare hade genomfört sina testkörningar sammanställdes resultatet 
av tidsstudierna i Excel. I Excel gjordes analyser och beräkningar. Vidare 
framställdes diagram för att illustrera skillnader mellan olika förares resultat.   
Med hjälp av svaren på enkätfrågorna och resultaten från tidsstudierna 
söktes förklaringar till varför skillnader uppstod mellan förarna. 
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3. Resultat 
 
3.1 Testbestånd för gallring i simulatormiljö 
 

Det testbestånd som konstruerats fungerade väl avseende dess utformning 
och stamantal. I beståndet var det möjlighet att erhålla en god överblick från 
simulatorhytten. Det var även möjligt att bedöma hur mycket plats som 
fanns för aggregatet utan att behöva slå i träd. Terrängförhållandena i 
beståndet var goda, dvs. det var en jämn markstruktur och få nivåskillnader 
inom beståndet. Ett problem med testbeståndet var dock trädens utformning. 
Det ansågs vara svårt att bedöma trädens diameter och höjd. I 
simulatormiljön uppfattades träden högre och grövre än vad de var i 
verkligheten. Därmed blev det också svårt att bedöma om det var möjligt att 
flerträdshantera eller inte.  

 
 
3.2 Inlärningseffekt 
 
3.2.1 Förare 1 

Inlärningen hos förare 1 gick relativt snabbt (Tabell 3). Föraren använde 
flerträdshantering frekvent under alla testkörningar. Det tog 27 min att 
arbeta igenom beståndet i körning 1. Då plockades 66 stammar och 
prestationen blev 8,14 m3/G0h. I körning 2 ökade föraren antalet 
flerhanterade träd. Vid 23 tillfällen togs två träd och vid 3 tillfällen togs tre 
träd i samma krancykel. Tidsåtgången blev 1 min längre, men prestationen 
steg pga. att föraren gallrade hårdare. Föraren avverkade 10 fler träd i andra 
körningen och prestationen ökade till 8,56 m3/G0h. Vid den tredje 
körningen avverkades 74 träd och det tog nu 26 minuter, en minskning med 
2 min jämfört med andra försöket. Prestationen ökade till 9,61 m3/G0h. Vid 
fjärde körningen gallrades flest antal stammar och tiden, 27 minuter, var 
densamma som i körning 1. Föraren använde flerträdshantering mer vid sista 
försöket. Vid 9 tillfällen togs tre stammar under samma krancykel. 

Tabell 3. Resultat testkörningar, förare 1. Antal 1 träd = Antal tillfällen föraren tar 1 
träd i en krancykel, Antal 2 träd = Antal tillfällen föraren tar 2 träd i krancykel osv. 

 Anta11 
träd 

Antal 2 
träd 

Antal 3 
träd 

Antal 4 
träd 

Summa 
träd 

Tids-
åtgång 
(min) 

Volym 

(m3fub) 

Prestation

(m3/G0h)

Körning1 50 16 0 0 66 27 3,70 8,14 

Körning2 49 23 3 0 76 28 3,95 8,56 

Körning3 53 20 1 0 74 26 4,25 9,61 

Körning4 46 23 9 0 78 27 4,34 9,72 
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3.2.2 Förare 2 

Förare 2 visade på en snabb inlärningsförmåga (Tabell 4). Förare 2 gallrade 
beståndet på 28 minuter vid första försöket. Föraren använde 
flerträdshanteringen frekvent och avverkade upp till 4 träd i samma 
krancykel. Prestationen var i körning 1 7,81 m3/G0h och den sammanlagda 
volymen blev 3,65 m3. Körning 2 gick 5 min snabbare och antalet avverkade 
stammar ökade från 69 stycken till 74 stycken och prestationen steg till 9,67 
m3/G0h. I tredje försöket avverkades 75 stammar på 25 minuter, en ökning 
av tiden med två minuter jämfört med försök 3, och en marginell 
produktionsökning till 9,91 m3/G0h. Vid fjärde försöket gallrades beståndet 
på 22 minuter och prestationen steg till 10,3 m3/G0h. Samma antal stammar 
avverkades som i körning 2 och 3, men föraren flerträdshanterade fler träd i 
körning 4.  

Tabell 4. Resultat testkörningar, förare 2. Antal 1 träd = Antal tillfällen föraren tar 1 
träd i en krancykel, Antal 2 träd = Antal tillfällen föraren tar 2 träd i krancykel, osv. 

 Antal 1 
träd 

Antal 2 
träd 

Antal 3 
träd 

Antal 4 
träd 

Summa 
träd 

Tidsåtgång

min 

Volym 

m3 

Prestation

m3/G0h 

Körning1 48 17 2 2 69 28 3,65 7,81 

Körning2 50 22 2 0 74 23 3,76 9,67 

Körning3 49 21 5 0 75 25 4,05 9,91 

Körning4 48 20 5 2 75 22 3,77 10,3 

 
3.2.3 Förare 3 

Tidsåtgången för förare 3 var i genomsnitt längre än för förare 1 och 2. I 
första körningen avverkades 70 stammar på 44 minuter och prestationen 
landade på 4,75 m3/G0h (Tabell 5). Förare 3 gallrade likvärdigt (70-79 
stammar) i alla fyra körningar. Antalet ackumulerade stammar var inte fler 
än två i någon av de fyra testkörningarna. En förändring hos förare 3 är 
tidsåtgången. Den minskade konstant från 44 min i första körningen till 30 
min fjärde och körningen. Prestationen steg successivt från 4,75 m3/G0h till 
6,96 m3/G0h. 
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 Tabell 5. Resultat testkörningar, förare 3. Antal 1 träd = Antal tillfällen föraren tar 1 
träd i en krancykel, Antal 2 träd = Antal tillfällen föraren tar 2 träd i krancykel, osv. 

 Antal 1 
träd 

Antal 2 
träd 

Antal 3 
träd 

Antal 4 
träd 

Summa 
träd 

Tidsåtgång

min 

Volym 

m3fub 

Prestation

m3/G0h 

Körning1 61 9 0 0 70 44 3,52 4,75 

Körning2 73 6 0 0 79 44 3,95 5,43 

Körning3 68 4 0 0 72 32 3,45 6,41 

Körning4 66 7 0 0 73 30 3,50 6,96 

 
 
3.2.4 Förare 4 

Förare 4 gallrade hårdast med ett genomsnitt av 83 stammar under sina fyra 
körningar. I första körningen var tidsåtgången 45 minuter och därefter 
minskade den till 35 minuter i fjärde försöket (Tabell 6). Det hårda uttaget 
resulterade i en hög prestationen i förhållande till tidsåtgången 6,14 - 7,72 
m3/G0h. Ackumulering av träd förekom sparsamt och i endast ett fall 
ackumulerades fler än två träd. Antal tillfällen då föraren tog 2 träd var 3-5 
för de olika körningarna och ingen större förändring skedde över tid.  
 
Tabell 6. Resultat testkörningar, förare 4. Antal 1 träd = Antal tillfällen föraren tar 1 
träd i en krancykel, Antal 2 träd = Antal tillfällen föraren tar 2 träd i krancykel, osv.  

 Antal 1 
träd 

Antal 2 
träd 

Antal 3 
träd 

Antal 4 
träd 

Summa 
träd 

Tidsåtgång

min 

Volym 

m3fub 

Prestation 

m3/G0h 

Körning1 80 3 0 0 83 45 4,98 6,14 

Körning2 82 3 1 0 86 44 4,82 6,52 

Körning3 75 5 0 0 80 35 4,45 7,63 

Körning4 78 4 0 0 82 35 4,47 7,72 
 

 
3.3  Upplevelse av körning i simulator 

Enligt enkätensvaren hade ingen av deltagarna känt av yrsel eller illamående 
vid sina körpass. Den grafiska bilden i simulatorn uppfattades som bra, men 
det var lite svårt med djupseendet när träden skulle greppas med aggregatet. 
Maskinförarna upplevde en svårighet i att träden uppfattades grövre och 
längre än vad de var i verkligheten, vilket i sin tur kan ha påverkat besluten 
att flerträdshantera. Det var också svårt att bedöma var träden stod exakt i 
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förhållande till varandra. Kranen och aggregatet fungerade tillfredställande 
enligt samtliga förare. Som helhet var förarna positiva till simulatorns 
funktioner och kapacitet.  

 
 
3.4  Analys av testkörningarna 

Enligt resultaten av tidsstudierna avverkade alla förare i stort sett samma 
antal stammar, omkring 70-80 stammar. Endast en av förarna gallrade i alla 
sina körningar ut 80 stammar eller mer. Skillnaderna mellan förarna kan 
därmed inte förklaras av gallringsstyrkan utan av skillnader i tidsåtgång.  

Figur 6 visar att tidsåtgången för samtliga 16 körningar varierade mellan 22 
och 49 min. Tidsåtgången varierade mindre för förare 1 och 2 än för förare 3 
och 4. För förare 1 var skillnaden i tidsåtgång endast två minuter, vilket 
skulle kunna förklaras av att denna förare på sitt arbete använder sig av en 
simulator i utbildningssyfte och därmed redan har en viss vana av 
simulatorns miljö. Förare 2 hade däremot aldrig kört simulator, men tyckte 
att han hade viss nytta av sina erfarenheter av dataspel. Förare 2 förbättrade 
sin körtid med 7 minuter från körning 1 till 4. Tidsåtgången för förare 3 
förbättrades endast med 2 minuter mellan första och andra körningen, men 
därefter minskade tidsåtgången med totalt 13 minuter. Förare 4 hade de 
längsta körtiderna i samtliga körningar. Förare 4 var också den person som 
hade minst erfarenhet av maskinarbete och hade inte heller någon vana av 
simulatorer.  
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       Figur 6. Tidsåtgången för alla fyra förare och deras respektive körning. 
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Skillnaderna i tidsåtgång kan bero på ovan nämnda förklaringar som vana av 
simulatormiljö, dataspel och vana av körning med gallringsskördare. 
Ytterligare en förklaring kan vara att förare 1 och 2 flerträdshanterade 
mellan 25–40 % av det totala antalet avverkade träd, vilket bidrog till att 
kranarbetet minskade rejält. Ackumuleringsgraden för förare 3 var ca 10 % 
och för förare 4 endast 5 %. 

Figur 7 visar de fyra förarnas krananvändning. Förare 1 och 2 som i högre 
grad flerträdshanterade och ackumulerade mellan 2 och 4 stammar använde 
betydligt mindre tid för arbete med kran. Det går åt betydligt mer tid om 
varje träd ska avverkas och upparbetas var för sig eftersom kranen då måste 
förflyttas från stubben till virkeshögen efter varje träd istället för att ta flera 
närstående träd med korta kranförflyttningar och därefter förflytta aggregatet 
till virkeshögen. 

Kran in och ut i minuter
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Figur 7. Krankörningstiden i minuter hos alla förare för alla körningar.  

Sammantaget skiljde sig de olika förarnas körtider och arbetssätt. Vid analys 
av tidsstudien framgår att kunskapen om arbetsmetodiken är viktigt. Det är 
många faktorer som påverkar produktiviteten, till exempel krankörning, 
ackumuleringsgrad, förflyttningar/körtid och upparbetning. Det som 
påverkat produktiviteten mest i denna studie är krantiden (Figur 7), vilket 
hängde samman med andelen ackumulerade träd.  

Produktiviteten är ett bra jämförelsemått, då den kopplar samman alla 
parametrar i gallringsarbetet. Alla fyra förare erhöll i början en stigande 
produktivitetskurva, som för några ser ut att plana ut (Figur 8). Figur 8 tyder 
ändå på att det fortfarande finns en potential att öka produktiviteten. Förare 
1 och 2 hade vid sista körningen en produktivitet på ca 10 m3/G0h medan 
förare 3 och 4 låg på 7–8 m3/G0h.  
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Prestation i simulator
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Figur 8. Produktivitetskurvor för de fyra förarna.  
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4. Slutdiskussion och slutsatser 
 
 
4.1 Möjligheter och utmaningar med simulatorer 

Flerträdshantering och sektionsgallring borde vara möjligt att studera i 
simulatormiljö. Simulatormiljö skulle också kunna användas i 
utbildningssyfte (Ekelund, 2013). Den här studien visade att samtliga förare 
över fyra körningar ökade sin produktivitet i simulatormiljö. Det är viktigt 
att minska tidsåtgången för olika arbetsmoment. Inom maskinföraryrket 
betalas för själva produktionen, dvs. det arbetsmoment som kopplar till 
upparbetningsmomentet (Ovaskainen, 2009). Detta ligger i linje med i den 
här studien ingående principen för flerträdshantering, vilken här visade sig 
minska krankörningen betydligt (Figur 7). I Finland och Sverige utvecklas 
nya metoder för sektionsgallring med effektiva körsätt och minskad 
krankörning för högre produktivitet. Genom simulatorer skulle man på ett 
kontrollerat sätt kunna öka kunskapen och erfarenheten av dessa metoder. 
Exempelvis Ovaskainen m fl. (2011) har studerat och jämfört 
produktiviteten hos tre arbetsmetoder i gallring och slutavverkning.   

En viktig aspekt i sammanhanget är att inte bara öka produktiviteten, utan att 
också bidra till en bättre arbetsmiljö för skördarförarna. Med förbättrade 
arbetsmetoder och mer strukturerade arbetssätt skulle stressen hos förarna 
kunna minska. Arbetet kan bli lugnare och mer harmoniskt, vilket också 
skulle kunna öka förarnas motivation.  

En fördel med en simulator är att den kan användas av både vana och ovana 
maskinförare. Ytterligare en är att det går att köra exakt samma bestånd om 
och om igen (Kindlund, 2013), och därför borde simulatorer kunna användas 
än mer som verktyg inom utbildningsområdet än vad de gör idag. De skulle 
också kunna användas av entreprenörer och andra skogsföretag, som vill 
förbättra produktiviteten och kvaliteten i förares avverkningsarbete. 
Lapointe & Robert (2000) visade t ex i sina studier att förare med 
simulatorutbildning hade 23 % högre produktion i fältkörning än de förare 
som inte hade det. Det framkom även att reparationskostnaden sjönk med 26 
% under de första månaderna.  

Simulatorn har emellertid några svagheter. Den riktiga känslan av 
skogsmiljön saknas. Det pågår emellertid utvecklingsarbete kring 
simulatorers fysik så att både träden och maskinen kännas mer 
verklighetstrogna. Den tekniken som t ex finns inbyggd i Oryx simulatorer 
baseras enligt Hansson (2014) till stor del på resultat från Lacoursiéres 
(2007) avhandling. 

Ett svårt moment i simulatorn är att bedöma avstånd till träd och avstånd 
mellan träd. Då uppstår problemet att positionera aggregatet, vilket ökar 
fällningstiden (Ranta, 2003). Denna avståndsbedömning är svår även i fält, 
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men där finns fler referenspunkter som underlättar bedömningen. En 
konsekvens av detta kan bli att föraren kanske avstår från att ackumulera 
träd då de ser ut att stå för långt ifrån varandra (Mörk, 2013).  

Ytterligare ett viktigt moment vid flerträdshantering är att bedöma 
trädstorleken. Detta upplevdes i denna studie vara svårt, då träden såg både 
för tjocka och för långa ut för att kunna ackumuleras. Detta kan förklars 
varför förare 3 och 4 inte utnyttjade ackumuleringsmöjligheten fullt ut. 
Förare 1 var medveten om detta problem, men trots det var det svårt att 
flerträdshantera fullt ut. Förare 2 kände inte till problemet, men var 
fokuserad på att flerträdshantera så mycket det gick. Föraren insåg snabbt att 
det trots allt var möjligt, vilket också visade sig i resultatet. Föraren 
påpekade efter körningarna att det kändes märkligt att flerträdhantera, då 
träden såg större ut än vad apteringsdatorn visade. 

 
4.2 Metoddiskussion 

I denna studie konstruerades och testades endast ett bestånd. Det pågick vid 
tidpunkten för studien mycket annat arbete kring simulatorn, vilket 
försvårade möjligheten att utforma flera olika typer av bestånd. Det 
utformade beståndet bedömdes av förarna fungera bra. I fortsatta studier bör 
emellertid körning utvärderas i flera olika typer av bestånd eftersom 
beståndens utformning har betydelse för hur olika arbetsmetoder fungerar 
samt kan skilja sig åt på olika sätt från verkliga bestånd.   

I framtida studier skulle stamträdsdata och PRI-filer, som sänds till SDC 
(Skogsnäringens IT-företag), kunna användas för att konstruera testbestånd. 
I PRI-filer finns storleksuppgifter om varje apterad stock, hur dessa suttit 
ihop i träden samt koordinaterna för var träden avverkats. Ett problem 
kvarstår dock: att återskapa träden visuellt så att de uppfattas i sin rätta 
storlek (Hansson, 2014).  

I simulatorstudier är det viktigt att låta förare bekanta sig väl med 
simulatormiljön och lära sig hur simulatorn fungerar jämfört med riktiga 
maskiner. Detta för att kunna avfärda simulatorn som en störning i 
mätmomenten. I denna studie började inlärningskurvan plana ut vid tredje 
försöket, dvs. det var i genomsnitt ingen stor skillnad i prestation mellan 
tredje och fjärde försöket. Eftersom tiden var begränsad i denna studie och 
varje förare bara fick möjlighet att köra fyra gånger vore det intressant att 
följa upp detta. Sannolikt behöver förare köra fler gånger för att känna sig 
trygg i simulatorn. En svaghet med denna studie är alltså att förarna inte 
körde tillräckligt många gånger för att kunna avgöra om inlärningen planade 
ut redan vid fjärde försöket. Inför fortsatta studier är det också viktigt att 
kanske på ett ännu tydligare sätt förklara syftet med studien, i detta fall att 
det handlade om flerträdshantering och att detta ska användas där det 
bedöms möjligt. 
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Ytterligare en faktor som kan ha betydelse för resultatet är urvalet av förare. 
Till studien valdes fyra förare och deras förkunskaper och erfarenheter 
påverkar prestationsnivåerna. Prestationen och produktivitetskurvan för en 
förare utan någon erfarenhet av vare sig sektionsgallring eller 
flerträdshantering kan se annorlunda ut. Det skulle vara intressant att 
jämföra denna studies resultat med de resultat som senare framkommer i 
Skogforsk projekt på temat flerträdshantering. 

 
4.3 Slutsatser 

Det simulatorkonceptet som framtogs genom konstruktion av ett testbestånd 
fungerade i denna studie tillfredsställande. Det framtagna beståndet skulle 
dock kunna justeras något inför kommande studie hos Skogforsk.  

Utmaningen var att i simulatormiljön återskapa den verkliga skogsmiljön. 
Testförarna hade ibland problem med avståndsbedömningen och 
bedömningen av trädens storlek. Överlag var emellertid förarna nöjda med 
beståndets konstruktion.  

En intressant aspekt är hur intresset av att lära sig ett nytt arbetssätt påverkar 
resultatet. Förare 1 och 2 hade i den här studien betydligt högre produktivitet 
jämfört med förare 3 och 4. Detta är intressant eftersom förare 1 och 2 idag 
inte kör skördare till vardags. Hur stor är möjligheten att med hjälp av 
kunskap och information öka produktiviteten hos förare?  

Inlärningsprocessen visade sig vara en viktig faktor att beakta och ta hänsyn 
till i framtida tidsstudier i simulatormiljö. Inför testkörningar är det viktigt 
förarna verkligen bekantar sig med simulatorns funktioner och lär sig dess 
speciella egenheter. Därpå bör ett antal övningskörningar genomföras i 
förväg för att ovanan inte ska påverkar resultatet.  

I forskningen finns goda möjligheter att använda sig mer av simulatorer för 
kontrollerade studier. I tidsstudien kunde de olika arbetsmomenten mätas på 
samma sätt i exakt samma bestånd varje gång. Simulatorn skulle också 
kunna vara till stor hjälp både för att utveckla nya arbetsmetoder och i 
undervisning. Det skulle kunna ske både hos olika utbildningsinstanser och 
hos skogsföretag. 
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6. Bilagor 
 
 

Bilaga 1: Beskrivning av funktioner vid tidsstudie 

Bilaga 2: Intervjufrågor i samband med studien 
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BILAGA 1 
 
ELEMENT DESCRIPTION   
Bout Boom out the crane and grip the tree 
Acc Accumulate, take more trees  
Bin Boom in: processing and laying the logs 
Mov Move the machine   
Dia1 Diameter 1   
Dia2 Diameter 2   
Dia3 Diameter 3   
Dia4 Diameter 4   
Dia5 Diameter 5   
Dia6 Diameter 6   
DelSt Deley due to the study  

Beskrivning av Momenten  

(Kran ut) Bout – Börjar när kranen förs ut för att gripa trädet. 

(Ackumulering av träd) Acc – Ackumulering av träd.  

(Kran in) Bin – Kran in upparbetning och placering av virke 

(Förflyttning) Mov – När trädet släpps ur aggregatet och maskinen rör sig 
framåt. 

Dia 1 – 6 Diametern på stammen  

DelSt – försening under tidsstudien 
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BILAGA 2 

Frågor om simulatorn vid testkörning 
 

 
Hur stora kunskaper har du om sektionsgallring 
 
 
 
Har du erfarenhet av flerträdshantering 
 
 
 
Har du tidigare erfarenhet av skördarsimulator. 
 
 
 
Hur upplevde du simulatormiljön rent grafiskt. 
 
 
 
Hur upplever du känslan  av kran och aggregat. 
 
 
 
Hur upplevs beståndet, höjd, diameter, stammar. 
 
 
 
Har du känt av simulatorsjuka, illamående eller yrsel. 
 
 
 
Egna tankar om simulatorn och flerträdshanteringen. 
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