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Förord
Denna rapport ingår i projektet” Analys av arbetsprocess samt informations- och
styrsystem i terrängmaskiner´�(VINNOVA 2001-03440), vilket finansierats av
Rådet för arbetslivsforskning. Övrig publicering i projektet är:

•  Sundin, H., Analys av arbetsprocess samt informations- och styrsystem i hjul-
lastare. Examensarbete, LiTH-IKP-Ex-1818. Linköpings tekniska högskola.

•  Gellerstedt, S., 2002. The Operation of a Single-Grip Harvester.
In. J. of Forest Engineering. Volume 13(2).

Ett stort tack till alla som tagit sig tid att medverka i studien, framförallt till
maskinförarna som glatt ställde upp.

Uppsala i oktober 2002

/HQQDUW�1HOVRQ
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att beskriva hur föraren uppfattar maskinen i samband
med olika arbetsuppgifter för hjullastare. De intervjuade förarnas spontana syn-
punkter på maskinens ergonomi redovisas tillsammans med några idéer till lös-
ningar. En skiss har gjorts på ett automatiskt hjälpsystem med syfte att minska
belastningen på föraren och samtidigt höja effektiviteten vid fyllning av skopan.

De arbetsuppgifter vi beskrivit är att fylla och lasta undan grus i ett sorterverk,
lasta grus på lastbil, mata sopkvarn med returträ, hantera pall och stacka om grus
samt hantera timmer vid sågverk. De funktioner som granskats närmare är lyft,
tilt, grip, vägstyrning, gas och broms. Vi har intervjuat och videofilmat fem förare
och spelat in fem andra förares aktivering av reglagen. Vi har även intervjuat
personal på Volvo Wheel Loaders.

För varje arbetsmoment har vi beskrivit mål, manövrering av funktioner, nödvän-
diga data, egenskaper hos data, inkanaler, mental process, krav på föraren och
inlärningstid samt problem. I analysen av fältstudien ställs förarens möjlighet att
observera, förstå och manövrera funktioner mot målet med arbetet.

 Förarna vill att hjullastaren ska vara säker och enkel att använda och att den ska
ge en bra och varierbar arbetsställning. Dessutom önskas gott hyttklimat och frihet
från vibrationer och buller. Förarna styr maskinen som ett direktverkande verktyg
och få funktioner är automatiserade. Alla intervjuade i studien menade att man
måste ha talang för att bli en bra maskinförare. Då detta överensstämmer med
rapportförfattarens slutsatser, så begränsas antalet möjliga förare av en hjullastare.

Genom att automatisera funktioner kan maskinen bli enklare att använda. En risk
härvidlag är att förararbetet blir så enkelt och monotont att förarens vakenhet och
motivation sänks. Automation bör framförallt ta bort repetitiva moment med
enkelt kognitivt och motoriskt innehåll. Denna automatik ska inte störa skickliga
förare utan hjälpa dem att inte överbelasta maskinen och även återkoppla energi-
effektivitet.

För att hantera hjullastaren behöver föraren bl.a. förstå hur den fungerar och sam-
verkar med olika material och underlag. Automatiken bör underlätta anpassning,
maskinhastighet, lyft- och brytkraft till exakt rätt tidpunkt, effekt och hastighet.
Enklast är om det finns ett självlärande system som justerar automatiken under
de första arbetscyklerna. För att klara detta behövs ett hjälpsystem som känner till
arbetsuppgiften och förarens skicklighet. För att fylla skopan behöver materialets
motstånd mot inträngning och densitet karaktäriseras. Variabler för att bestämma
förarens skicklighet är troligen knutna till hanterad vikt, bränsleförbrukning,
manöverfrekvens och tid, dvs. effektivitet. Intervjuerna av förarna kan ge uppslag
till vilka sensorer som kan användas. Förarna använde orden ”det är en känsla”,
”harmoni”, ”känna rytmen” ”du ska fånga gruset” när de beskrev hur de fyller
skopan. De känner maskinens retardationer, stötar och skakningar och använder
denna information tillsammans med vad de ser.

En hjullastare används av många olika förare i många olika kulturer. Den används
också för många olika arbetsuppgifter. Detta ställer stora krav på enkelhet. Den
tillverkare som vet hur maskinens funktioner uppfattas och förstås av föraren har
stora möjligheter att framgångsrikt införa automatiska funktioner.
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Summary
The purpose of this study has been to investigate and describe the operator’s perception
of the machine during various tasks performed using a wheel loader. The drivers inter-
viewed have given their spontaneous opinions about ergonomic aspects. These are
accounted for together with some ideas for improvements. One specific idea of an
automatic supportive system, with the aim of reducing strain on the driver while simul-
taneously increasing efficiency during filling of the bucket, has been coarsely outlined in
the study.

The specific work tasks performed and described are: filling and loading of gravel for
sorting, loading trucks with gravel, feeding of a municipal refuse-mill with wood,
handling of pallets, moving of gravel from one heap to another and handling of timber in
a sawmill. The functions examined closely are: lifting, tilting, gripping, steering on-road,
use of the accelerator pedal and braking. Five drivers have been interviewed and filmed.
Five other drivers have had their activation of mentioned controls registered. In addition
to this, employees at Volvo Wheel Loaders have been interviewed.

For each and everyone of the different tasks performed, the following description is
made: activation of controls, necessary data and their properties, in-channels, mental
process, driver ability requirements, necessary time for learning and eventual problems.
In the analysis of the field-study, the operator’s ability to observe, understand and
manoeuvre is studied in connection with the overall goals of the performed tasks.

It goes without saying that the driver wants a wheel loader that is safe, easy to use and
provides an adjustable and optimal seated position. Further, excellent cab-climate and a
freedom from noise and vibrations are desired. To this date, the operator controls the
loader as a direct working tool and few functions are automatic. The need for a certain
disposition, or even talent, to be a good loader driver, was a solid view among the inter-
viewed operators. If this is an objective truth, which the author supports, the number of
potential good drivers for wheel loaders are limited.

To simplify utilisation of the machine by automatizing different functions is not without
risks. The main concern is that the drivers work satisfaction, motivation and wakefulness
becomes reduced by a too high degree of monotony. Automation should primarily re-
move simple repetitive moments with a low degree of cognitive content. Automatic func-
tions should not interfere or prevent skilful drivers, but merely aid and increase energy
efficiency as well as make over-loading of the machine impossible.

To handle the loader the best way, the driver needs to understand its basic functioning as
well as how it works together with different materials and ground conditions. Automatic
functions should facilitate adaptation of, e.g. speed, and force for the task at hand. The
best way to realise this may be by using a self-learning system that adjusts automatic
control systems during the first work-cycles. To do this, the automatic systems need to be
able to take performed task as well as individual driver capacity into consideration. E.g.,
to fill the bucket optimally, data of the materials resistance to penetration and density is
needed. Necessary data of driver capacity is probably linkable to handled weight,
frequency of manipulation, i.e. efficiency. The performed interviews can give further
ideas for suitable sensors etc. The drivers used words of description such as ”it is a
feeling”, ”harmony”, ”feel the rhythm”, ”catch the gravel”, for filling of the bucket. They
feel shocks and retardation during operation, and use this information together with visual
and other data.

Wheel loaders are used by different people, in different cultures and for a variety of
operations. This creates a need for machines that are simple to operate, but still versatile.
It is the firm belief of the author that the manufacturer best understands how operators
perceive the machine and has a great advantage in successful implementation of auto-
matic functions.
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Inledning
Bakgrund
Volvo Construction Equipment är ett ledande företag inom tillverkning av an-
läggningsmaskiner. De tillverkar drygt 130 olika modeller av grävmaskiner,
hjullastare, dumpers, väghyvlar och små anläggningsmaskiner. Med tillverkning
på fyra kontinenter och ett omfattande nät av försäljare, nås kunder i 100 länder.
Volvo Wheel Loaders ingår som en del av Volvo Construction Equipment med
utveckling och en del produktion i Eskilstuna. Maskineffektivitet, säkerhet och
god förarmiljö är viktiga konkurrensmedel för Volvo i den alltmer hårdnande
internationella konkurrensen.

Behöver hjullastarens manövrering utvecklas?

De flesta typer av hjullastare i anläggningsarbete kommer även under det tjugonde
millenniets första decennium att vara bemannade. Föraren styr idag maskinen som
ett direktverkande verktyg, och få funktioner är automatiserade. I andra branscher,
t.ex. skogsbruk, finns maskiner med mer utvecklad automatik vilket har produk-
tiviteten. Denna studie vill undersöka om manövreringen av hjullastaren behöver
utvecklas, och i så fall hur?

För att kunna hantera en arbetsmaskin behöver föraren få data från omgivning
och maskin, t.ex. genom fönster och bildskärm, via maskinljud och högtalare
samt genom stol och reglage. Data till föraren i en arbetsmaskin kan delas in
i planerings-, kör- och driftsdata. Data kring drift och planering behövs sällan
kontinuerligt och är ofta länkade till larm eller kan nås via ett menysystem i
maskinens dator. Denna studie behandlar främst data som behövs för att köra
maskinen.

Kraven på hjullastare är stora då de används för många olika uppgifter i olika
miljöer och av olika förare. Förarna har ofta bråttom och kan vara trötta, fysiskt
slitna, ovana eller otillräckligt utbildade. För att föraren, som ofta arbetar långa
pass, i längden ska förbli frisk och produktiv ska maskinen vara enkel och till-
fredsställande att använda. För detta krävs bl.a. att föraren:

1. Förstår och accepterar arbetsuppgiften.

2. Förstår hur hjullastaren fungerar och hur den samverkar med olika material
och underlag samt med andra maskiner, t.ex. en lastbil.

3. Vet vilka data från omgivningen som är nödvändiga för att klara uppgiften,
vet var, när och hur samt kan se, höra eller känna dessa data under alla rele-
vanta förhållanden. Föraren ska också kunna förstå och ha tillräckligt med
tid för att tillgodogöra sig datan.

4. Får feedback och feed forward (”vad händer om”) avseende aktiverade
reglage och funktioner och andra utförda handlingar.

5. Säkert och enkelt kan hantera maskinen i en bra och varierbar arbetsställning,
utan besvärande vibrationer, buller eller hyttklimat.

Konstruktion av gränssnittet mellan förare och hjullastare förutsätter kunskap om
förarens förmåga att snabbt varsebli och förstå maskinens status och omgivning,
samt att återkoppla och styra maskinens funktioner. Det kräver också kännedom
om arbetsuppgifter och den miljö maskinen ska arbeta i.
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Syfte och avgränsningar

Syftet med denna studie är att:

•  Beskriva arbetsuppgift och på vilket sätt föraren uppfattar funktionerna lyft,
tilt, grip, vägstyrning, gas och broms samt hur dessa reglagen används då man
fyller och lastar undan grus i ett sorterverk, lastar grus på lastbil, matar sop-
kvarn med returträ, hanterar pall och stackar om grus samt hanterar timmer
vid sågverk. Detta görs för större hjullastare (ej kompaktlastare Volvo L45
och mindre) genom att granska hur krav nr 2 till 5 i uppräkningen ovan upp-
fylls.

•  Med utgångspunkt från dessa resultat skissa på behovet av fortsatt forskning
kring vissa arbetsmoment i hjullastare med inriktning på att minska belast-
ningen på föraren och höja effektiviteten på arbetet.

•  Presentera förares synpunkter på några ergonomiska aspekter (punkt 5 ovan)
som är av intresse för förmågan att utföra arbetet.

Tidigare studier
Under 1990-talet gick utvecklingen av Volvos hjullastare främst ut på att öka
befintliga koncepts tillförlitlighet och på att förbättra förarplatsen. Hytten &DUH
&DE kom i början av 1990-talet med bättre sikt och större utrymme samt med
annan placering av instrumenten än i tidigare hytt (Andersson m.fl., 1993). I &DUH
&DE sänktes också kraften för att vrida ratten (Andersson m.fl., 1993) med 50 %,
samtidigt som antalet rattvarv för fullt utslag minskades från 4,4 varv till 3,5.
Tidigare hade även införts bl.a. elektriskt reglerad vägstyrning med spak (CDC),
automatväxel (APS) och lastarmsfjädring samt ljud- och vibrationsdämpning. På
de flesta marknader anses hjullastaren ha en mogen teknik med konkurrens från
ett fåtal tillverkare med tämligen likvärdiga maskiner.

Andersson m.fl. (1993) jämförde Volvos förra typ av hytt med &DUH�&DE utifrån
belastningen på muskler i rygg och skuldror. &DUH�&DEV bättre sikt gav lägre rygg-
belastning eftersom föraren behövde göra färre rörelser för att kunna se. Däremot
var belastningen i skuldrorna något högre, främst vänster, på grund av en något
högre position för armen vid rattstyrning än tidigare. En annan förklaring (min
tolkning) kan vara att föraren arbetade fortare i den nya hytten, bl.a. beroende på
bättre sikt, och därmed fick en högre belastning.

Höglund intervjuade 1997 femton förare angående förarplatsens funktion på hjul-
lastare. Han fann att förarna var rätt nöjda men hade följande synpunkter. De
önskade steglöst varierbar stol/armstöd, bättre sikt, plats för  pärmar och kläder
i hytten, vibrationsfria pedaler, varierbart läge för spakstyrningen som också bör
följa stolens rörelser. Av femton förare föredrog åtta koordinatspak för styrning
av skopan. Samtliga önskade lägre ljudnivå och bättre skydd mot damm.

Henriksson (2000) studerade hur ofta och länge fem hjullastarförare använde ma-
skinens reglage vid hantering med skopa, pallgaffel och timmergrip. De maskiner
som deltog i studien var L70C, L120C och L180C. Henriksson fann att föraren
manövrerade spakarna till arbetshydrauliken under drygt 90 % av tiden för en
arbetscykel vid timmerhantering och vid lastning av lastbil. Lyftspaken användes
under längst tid, men tiltspaken aktiverades oftast. Henriksson beskriver också
samtidig aktivering av olika funktioner under en arbetscykel, vilket kommer att
analyseras vidare i föreliggande studie.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

11

Människans informationsprocess

Brister i en arbetsmaskin som försvårar för föraren att uppfatta omgivningen
och maskinen, sänker produktiviteten eller ger en större ansträngning. Föraren
i en arbetsmaskin söker både aktivt och erhåller passivt data nödvändiga för att
klara arbetet. Han/hon väljer (omedvetet) att följa viss data, och förenklar därmed
arbetet. Denna process sker i vårt arbetsminne, vars kapacitet är begränsat och
varierar mellan förare (Baddely, 1986). Likaså varierar ”flytet” i hur reglagen
manövreras som ett svar på denna information.

Sikten var, t.ex. i tidigare hytter på Volvos hjullastare, en begränsande faktor
(Andersson m.fl., 1993), men även i &DUH�&DE rapporterar Höglund (1997) brister.
I t.ex. en skördetröska fanns enligt Gellerstedt & Eriksson (1996) problem att höra
tröskprocessen så att den kunde optimeras. Likaså känner föraren av en skogs-
maskin hur den uppför sig via sina egna kropps rörelser och kontakten mellan
kropp och stol (Gellerstedt, 2002). Dessa signaler kan dock drunkna i vibrationer
från t.ex. lösa kättingar på hjulen. Föreliggande studie vill bl.a. beskriva hur föra-
ren av en hjullastare samverkar med maskinens funktioner.

I en hjullastare får föraren uppenbarligen information nog för att kunna utföra
arbetet, trots att informationsflödet är snabbt och informationen ibland tycks
bristfällig. Detta kan bl.a. förklaras av att arbetet utförs med hjälp av överinlärda
färdigheter för händelser och deras turordning (Wickens, 1994; Schneider &
Detweiler, 1988). T.ex. sker fyllning av skopan som svar på ett mönster av in-
formation. Denna process kan fungera i komplexa situationer och under stark
stress. Det förklarar varför en erfaren förare så elegant manövrerar en maskin,
trots att den är gammal och sliten.

Metod

I studien ingick sammanlagt tio maskinförare, en instruktör och två personer vid
Volvo Wheel Loaders utvecklingsavdelning. Fem av dessa erfarna svenska förare
av hjullastare filmades och intervjuades under våren 2001 vid hantering av grus,
pall, snö, returträ och timmer, tabell 1. Förare nr 6 i tabellen är Volvos demoförare
och har ej filmats. De studerade maskinerna, L70C, L120B, L150C, L150D och
L220D, var yngre än två år och hade hytten &DUH�&DE�,,, utom L120B. Alla maskiner
hade spakställ med linjärspakar. Vi tog hjälp av Swecon, Volvos återförsäljare, för
att hitta maskinerna. För de andra fem förarna registrerades spakmanövreringen
parallellt med filmning (tidigare delvis publicerat av Henriksson, 2000).

Tabell 1. Förare, maskiner och arbetsuppgift som ingick i studien.

Förare Maskintyp, år Arbetsuppgift Redskap
1 L120B, 1994 Arbete i grusgrop, lasta bil Skopa
2 L150C, 1998 Mata avfallskvarn med returträ Lättmaterialskopa
3 L150D, 2000 Arbete i grusgrop, lasta bil Förlängd lyftarm, skopa
4 L70C, 1999 Pallhantering, stacka om fruset grus Pallgaffel, skopa
5 L220D, 1999 Ta timmer från band och välta till såg Timmergrip
6 L220E Hantera sprängt berg vid Volvo demo Skopa
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Förarens händer videofilmades med hjälp av en minilins (vidvinkel), monterad
med sugkopp på framrutans övre högra hörn. En liten digitalkamera filmade
arbetet genom framrutan. Den var monterad med sugkopp på bakrutans vänstra
sida och fick även med förarens huvudrörelser, se kameraplacering i figur 1. En
tredje handhållen kamera på marken filmade maskinen utifrån. De tre filmerna
synkroniserades och mixades senare samman till en bild. Filmerna användes
främst för att ge underlag till hur arbetet sker och hur föraren gör.

Efter varje filmning intervjuades förarna med utgångspunkt från tabell 2. En av
förarna intervjuades enbart i hytten under pågående arbete medan en öppen inter-
vju genomfördes med de två tjänstemännen. Alla intervjuer spelades in på band
som sedan skrevs ut, bilaga 2. Vissa kompletteringar gjordes via telefon. Förarna
beskrev hur arbetets olika moment genomfördes. Frågor ställdes också om störan-
de moment i arbetet och övriga arbetsförhållanden (ergonomi etc.). Förarens möj-
lighet att observera, förstå och styra processen undersöktes och ställdes mot målet
med arbetet. Uppdelning i arbetsmoment gjordes från tidigare filmningar av hjul-
lastarförare vid pallhantering och gruslastning. För varje arbetsuppgift strukture-
ras svaren enligt tabell 2. Liknande metod har använts av Zylberstein, 1992;
Gellerstedt, 1993; Gellerstedt & Eriksson, 1996 och Gellerstedt, 2002.

Studie 1

Föraren av en Volvo L120B från 1994 studerades den 14 december 2000 vid mat-
ning av ett sorterverk och undankörning med stackning av grus i en grustäkt utan-
för Heby. Kamerorna placerades enligt beskriven metod. Intervjun skedde efteråt
i rastkojan, där även ägaren till maskinen och en lastbilsförare deltog. Föraren kör
även en Volvo L150C och en Komatsu. Detta var en pilotstudie för att testa ut-
rustning och intervjufrågor, vilka visade sig vara användbara.

Figur 1. Placering av kameror. Bilder till vänster visar placering av den kamera som
filmades förarens händer.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

13

Tabell 2. Beskrivning av arbetsmomenten vid arbete i en hjullastare.

Vilka uppgifter samlas in 1) Hur uppgifter samlas in

Arbetsmoment
mål

Arbetsmomentets namn och dess mål Intervju, observation

Manövrering
av maskinen

Hur det utförs, hur lång tid det tar och
vilka reglage och instrument som an-
vänds,  reglagens funktion, placering
och återkoppling till föraren samt kodning

Intervju, film och egna obser-
vationer. Reglagemanövrering
beskrivs i kapitel Beskrivning
av hjullastare

Nödvändiga
data

När och vilka data föraren skaffar sig från
maskinen och omgivningen

Intervju, film och egna obser-
vationer.

Egenskaper
hos data

Ändringshastighet, oavbrutet pågående,
finns då och då, förväntad, tydlig, om-
fattning, vikt

Intervju, tolkningar via litteratur.

Inkanaler Syn, hörsel, balans och känsel i kropps-
delar av tryck och acceleration, (lukt,
smak)

Intervju, film och egna obser-
vationer samt tolkning.

Mental
process

Uppmärksamhet, automatiserad kognitiv
eller motorisk färdighet, medvetet tän-
kande, mm

Intervju och tolkning

Krav på
föraren

Egenskaper och färdighet som föraren
bör ha för att klara uppgiften

Intervju och tolkning.

Inlärningstid Till 70-80 % av full kapacitet Intervju och tolkning

Problem Avser erfarna förare Främst baserat på intervju

1) Graderad bedömning är i fem steg; inte alls, något, ganska, stor, mycket stor.

Studie 2

Förarens arbete i en 1998 års Volvo L150C, figur 2, med lättmaterialskopa filma-
des (enlig ovan) den 29 januari 2001 under 30 minuter vid matning av en avfalls-
kvarn med träavfall vid Gärdstadsverket i Linköping. Den handhållna kameran
kunde dock inte fullt ut synkroniseras med de i hytten pga. strömavbrott. En kom-
pletterande filmning gjordes den 12 februari 2001. Temperaturen var då ca +2°C
och den asfalterade planen var torr. Materialet tippades från lastbilar i högar.
Föraren hade över 20 års erfarenhet av hjullastare och intervjuades i krossens
kontrollrum efter filmningen.

Studie 3

Vid en bergtäkt söder om Linköping studerades den 12 februari 2001 en Volvo
L150D, figur 3, med grusskopa och  40 cm förlängda lyftarmar. Maskinen togs
i bruk i januari 2001. I bergstäkten krossas och sorteras sprängd sten i fyra frak-
tioner. Förarens uppgifter var att ta materialet från sorteringsverket och lägga
det i befintliga högar samt att lasta bilar som kom för att hämta material. Arbetet
filmades under 30 minuter och kompletterades med en intervju i hytten under
arbetet via den handhållna kameran.
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Figur 2. Hjullastare L150C med lättmaterialskopa för matning av kross med träavfall vid
Gärstadsverket i Linköping.

Figur 3. Hjullastare L150D med grusskopa vid bergtäkt söder om Linköping.
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Studie 4

Förarens arbete i en 1999 års Volvo L70C, figur 4, studerades den 12 februari
2001 då han lade snö på hög, bearbetade och lade om fruset grus och sorterade
lastpallar. Han arbetade åt ett frakt- och speditionsföretag i Linköping och inter-
vjuades i personalrummet efter filmningen.

Figur 4. Volvo L70C, 1999 års modell vid sortering av pallar.

Studie 5

Föraren av en 1999 års Volvo L220D med en 4,1 m3 timmergrip, figur 5, studera-
des vid Heby Såg i Heby den 19 februari 2001. Maskinen lossade timmerbilar
(filmades inte), lade upp timmer från sorteringsbanan i vältor och fraktade timmer
från vältorna till sågen. Den kvinnliga föraren hade fått ryggbesvär och maskinen
var därför utrustad med en i två riktningar plandämpad stol. Hon intervjuades
efter filmningen, med komplettering senare vid ett besök på JTI.

Studie 6

En maskininstruktör vid Volvos demoanläggning i Eskilstuna intervjuades den
27 februari 2001. Han utbildar förare vid leverans av maskiner och hade besökt
i stort sett alla världsdelar. Han var också vid olika tillfällen involverad i utveck-
lingsarbete av hjullastare. Intervjun följdes av en instruktion av hur arbetet går
till och provkörning av en Volvo L220E. Vi kunde dock inte filma eller fotogra-
fera maskinen då den ännu inte hade lanserats.
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Figur 5. Volvo L220D från 1999, som tar timmer från välta vid Heby såg.

Studie 7

Två tjänstemän från Volvo Wheel Loaders utvecklingsavdelning intervjuades
också den 27 februari 2001. Denna intervju gjordes tämligen öppen med syfte
att få konstruktörernas synpunkter på de tidigare intervjuade förarnas erfaren-
heter. Dessutom diskuterades denna studies eventuella fortsättning och dess
del i Volvos utvecklingsarbete.

Analys av tidigare studie

Data, som samlats in vid JTI av Henriksson och Hayenhjelm, om hantering av
reglage i en hjullastare vid lastning av singel på lastbil analyserades i detalj avse-
ende följder och överlappande funktioner. Data finns även för lastning och trans-
port av sand till sorterverk, blandning av spån och flis, lastning och transport av
jord till ficka, att ta pall med jordsäckar från transportband och transportera dem
till lager, att ta timmerstockar från sorteringsficka till välta samt lossning av tim-
merbil. En utförlig beskrivning av studerade förare och maskiner samt av metod
finns (Henriksson, 2000). Lyftspaken och tiltspakens läge under manövrering
mättes med en skjutpotentiometer. Gas och bromspedalernas aktivering mättes
med mikrobrytare (dvs. on/off).

Resultat
Beskrivning av hjullastare

Detta avsnitt baseras på instruktionsbok, intervjuer och egna observationer. Kur-
siv text är citat från intervjuerna.

�'HW�YLNWLJDVWH�I|U�DWW�NXQQD�J|UD�HWW�EUD�MREE�lU�DWW�WULYDV�PHG�PDVNLQHQ��GHQ�VND
NlQQDV�VRP�HQ�I|UOlQJQLQJ�DY�GLJ�VMlOY�RFK�DWW�PRWRU�RFK�GULYQLQJ�IXQJHUDU�EUD
LKRS��
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Hjullastare, figur 6, verkar i mycket skiftande miljöer och med stora variationer
i hur de används och vilka material och lastvikter som hanteras. Storleken på
Volvos större hjullastare sträcker sig från modell L50 på 7,8 ton till L330 på 52
ton. Den första E-modellen (L220E) kom våren 2001. Till maskinerna finns drygt
700 olika sorters redskap, allt från skopor (drygt 200) och gafflar, till gripklor och
sopaggregat, bilaga 1. Lyftarmarnas 73�OLQNDJH ger parallellföring av skopan och
god brytförmåga inom hela lyftområdet. Lastarmsfjädring finns som extrautrust-
ning. Denna kopplas ur vid låg hastighet eller växelläge 1. Maskinen kan fås med
förlängda lyftarmar, extra motvikt bak och en mängd extra eller alternativ utrust-
ning. Med det hydrauliska redskapsfästet tar det i många fall inte mer än några
sekunder att byta redskap.

Figur 6. Hjullastare Volvo L220.

Hytt

Föraren sitter i en förstärkt lastbilsstol, monterad på en konsol på hyttens bakvägg.
Hytten, &DUH�&DE�,,, uppfyller standard för säkerhet och är troligen anpassad till
förare av olika storlek enligt ISO 3411, har ljudnivåer från 69 till 76 db(A) där en
större maskin ger högre buller (Anon, 1998 )och är vibrationsdämpad. Alla förare
i vår studie önskade fler fack och avlastningsytor inne i hytten.

.OLYD�LQ�L�K\WW�
6WlQJG�G|UU: Förare 1 tar med höger hand tag i höger handtag, kliver upp till steg
3, vrider ut kroppen och ställer vänster fot på bakdäcket; öppnar dörren genom att
hänga ut med baken, lätta med vänster fot från trappsteget, släpper öppningshand-
taget och tar med samma hand i det inre; kliver in och sätter sig. Då föraren kliver
in finns risk att tappa balansen om handen glider i öppningshandtaget.

gSSHQ�G|UU: Från marken tar förare 1 tag i dörrens inre handtag med vänster hand,
stiger på första fotsteget, reser sig, tar tag med höger hand, sätter foten på steg två
och tre, släpper höger hand, går in i hytten, släpper vänster hand, sätter sig i stolen
och fäller ner armstödet. Föraren kan lätt komma ur balans och vridas utåt när han
endast håller i dörren. Förare 2 tar tag med höger hand i höger handtag, kliver
utan obalans rakt upp på steg 3, tar tag i höger handtag, vrider kroppen och ställer
höger fot på bakdäcket; kliver in i hytten och sätter sig.
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.OLYD�XU�K\WW� Förare 1 tar tag i ratten och reser sig samtidigt som han sträcker ut
vänster fot; öppnar dörren med höger hand, håller kvar i handtaget och går ner
med kroppen riktad utåt; hoppar från sista trappsteget. Förare 2 tar tag i både inre
dörrhandtag och handtag vid b-stolpen; kliver med kroppen riktad utåt ner till steg
2 och låter höger hand glida nedåt i handtag; kliver på nedre fotsteget, hoppar ut
och landar på vänster ben; stänger dörren. Förare 3 tar samtidig tag i inre dörr-
handtag och handtag vid b-stolpen; vrider runt och skiftar grepp på övre trappsteg
och vänder sig inåt maskin; klättrar ner utan att hoppa.

6LNWHQ från hytten kommenterades av alla förare. Dagens lyftmekanik (73�OLQNDJH)
är placerad på maskinens mittlinje strax framför föraren, istället för som tidigare på
var sin sida av maskinen. L70-föraren ansåg att detta gav sämre sikt än tidigare vid
pallhantering, men han hade lärt sig genom att ta nya ögonmärken. Torkarna tar
inte hela framrutan, vilket var ett starkt önskemål. Defrostern ansågs inte hålla den
övre delen av framrutan fri från imma och frost. Vid timmerhanteringen i studie 5
ville föraren även ha torkare på sidorutorna, eftersom sikten framåt skyms av timret
i gripen. Stänkskärmarnas konstruktion ansågs också bidra till att smuts virvlade
upp på rutorna. Nedsatt sikt på grund av smutsig ruta ansågs i studie 5, tillsammans
med halka, vara de största hindren i arbetet. Nedre strålkastarna på hytten ansågs
sitta för lågt och lyser ofta bara in i skopan. Förarna ville flytta upp dem.

Samtliga förare uppgav att sikten bakåt var dålig. Andelen körning bakåt var
mellan 20 och 30 % av tiden i studierna 1 till 4 (tidsstudie av videofilm). Förarna
hade i genomsnitt huvudet riktat framåt under mer än 90 % av tiden, dvs. använde
backspeglarna. Flera förare vill ha en kamera riktad bakåt och en bildskärm place-
rad på höger sida vid taket i hytten. Ingen hade dock skaffat detta. Den intervjuade
maskininstruktören ville ha bildskärmen vid instrumentpanelen på höger sida.

Förarna kände hur maskinen arbetade, bl.a. via stötar och vibrationer, och man-
övrerade efter detta. Men de ansåg att nivån på vibrationerna kunde sänkas rejält
utan att någon information gick förlorad. �'HW�JnU�DOGULJ�DWW�LVROHUD�K\WWHQ�KHOW
RFK�MDJ�VWlOOHU�EDUD�RP�PLJ�WLOO�HQ�OlJUH�QLYn´�

Drivning

Volvos hjullastare har en hydrostatisk-mekanisk transmission med drivning och
differentialväxel på både fram- och bakaxel. Växellådan är automatisk ($XWRPDWLF
3RZHU�6KLIW�,,) med fyra olika växlingsprogram, nämligen: Heavy (t.ex. korta
arbetscykler), Light – andra läget, Light – första läget (t.ex. lasta – bär) och
Manuell. Funktionen NLFN�GRZQ växlar ner maskinen ett steg då den trycks i. Ett
lastkännande system matchar uttaget av effekt mellan transmission och arbets-
hydraulik.

De flesta modellerna har hydraulisk differentialspärr på framaxeln som verkar så
länge fotkontakten till vänster om rattstången är intryckt. På vissa modeller finns
även differentialspärr bak (limited-slip på L330C). Tryckning på knapp för motor-
broms (punkt 5 i figur 7c) ger omedelbar nedväxling vid körning utför eller för-
hindrar uppväxling. På panelen bakom spakstället går det att välja att transmissio-
nen automatiskt kopplar ur vid bromsning. Detta innebär att motorn kan varvas
upp samtidigt som maskinen bromsar.
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Vid intervjuerna angavs att det arbetsmoment som krävde mest av föraren var att
fylla skopan, och att man då vill undvika att slira med däcken. Förarna ville ändå
inte ha en anti-spinn funktion på maskinen.

Figur 7a.  Spakstyrning (CDC)
(vänster hand)

1. Riktningsväljare (fram, neutral, back)
2. Kick-down
3. Aktivera spakstyrning
4. Vägstyrning (hand-/fingerspak)

CDC = Comfort Drive Control

Figur 7b. Växelväljare

Växelväljaren är placerad på vänstra sidan
av styrstången. Val av hastighet (1, 2, 3,
Aut) görs genom att handtaget vrids. Val
av fram, neutral eller bak sker genom att
dra spaken framåt eller bakåt. Ytterst på
spaken sitter knappen för kick-down.

Figur 7c. Spakställ (höger hand)

1. Spak för lyftfunktionen
2. Spak för tiltfunktionen

3. Spak för tredje funktion (kopplas
in beroende på för visst verktyg)

4. Kick-down

5. Motorbroms
6. Spaklåsning

7. Lastarmsfjädring

8. Riktningsväljare (fram, neutral, bak)
9. Aktivering för växelväljaren (8) och

kick-down (4)

10.  Signal
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Manövrering

Vid start vrider föraren startnyckeln till läge 0 för att lossa parkeringsbromsen,
ställer riktväljare i IUDP�eller�EDFN, trampar på gaspedalen och styr med ratt eller
spak (spakstyrning måste först aktiveras). Riktningsväljare sitter både på spak-
stället till höger om föraren (nr 8 i figur 7c) och på spaken till vänster om ratten
eller på vänster armstöd (nr 1 i figur 7a).

Spaken för vägstyrning (&RPIRUW�'ULYH�&RQWURO���&'&) är en hand/fingerspak
(elektriskt reglerad) för vänster hand. Spaken, dess armstöd och placering fick
inga negativa kommentarer av förarna. Två förare använde inte spak för väg-
styrning; den ene för att han nyss hade fått den och den andre för att han föredrog
ratt. Alla förare ville ha kvar ratten, främst för styrning vid högre hastighet. Ett
önskemål vid spakstyrning var att svängfunktionen skulle bromsa mjukare i sina
ändlägen för att undvika obehagliga stötar.

Ett spakställ är placerat till höger om föraren med 2–4 en-axliga hand/armspakar
för pilotmanövrerad arbetshydraulik. Spakstället går att vinkla framåt/bakåt och
dess armstöd går att höja/sänka och vinkla. Spakutslaget är ± 25° från neutralläget
och reglerar hydrauloljans flöde till funktionerna linjärt. Reglagen presenteras i
figur 8. Underlaget är hämtat ur instruktionsboken för L220D.

Föraren styr maskinen med vänster hand och manövrerar redskapet, t.ex. skopa,
med höger. Föraren manövrerar ofta samtidigt flera funktioner i redskapet,
parallellt med styrning av maskinen och reglering av dess hastighet. På spakstället
(figur 7c) sitter tredje�funktionen (bak-neutral-fram för t.ex. timmergrip) närmast
förare, därefter WLOW (bak-neutral-fram) och längst ut O\IW (lyft-neutral-sänk-flyt). En
fjärde hydraulfunktion kan fås. När spaken dras bakåt, höjs lyftarmen eller skopan
tiltas uppåt. De automatiska funktioner som finns för hantering av redskap är WLOW
XS�(spaken går själv från bakåttiltning till neutralläge när lyftarmar intar utvalt
läge),�KnOOIXQNWLRQ�O\IW��O\IW�WLOO�JLYHW�OlJH�(då spaken dras till fullt lyft, spärras den
och går till neutralläge först då lyftarmen intar utvalt läge – används gärna vid
lastning med skopa)��IO\WOlJH�I|U�O\IW�VlQN�och�HQNHOYHUNDQGH�O\IW�(återgår av egen
tyngd till ursprungsläge).�En förare vill kunna återställa tredje hydraulfunktionen
med hjälp av en magnet, på samma sätt som för tilt.

Fyra av fem intervjuade förare var nöjda med utformning och placering av spak-
ställ, armstöd och reglage till arbetshydrauliken. Den minsta föraren (studie 5)
ansåg emellertid att reglagen var för stora och satt för brett isär för att hon effek-
tivt skulle kunna sköta flera samtidigt. Andra önskemål var att öka vidden på
justeringen av spakställets läge och att kunna justera pedalerna för att göra det
möjligt att ändra arbetsställning.

Alla förare ansåg att arbetshydrauliken verkade direkt och att det gick att smyga
igång funktioner. Ett önskemål var att kunna anpassa dämpningen av hydraul-
cylindrarnas ändlägen till det arbete som maskinen främst användes till. Två
förare menade att de via spaken kände ändringar i  pilotoljans tryck, och därmed
fick en återkoppling på hur redskapet arbetade. De övriga kunde inte känna något
sådant utan fick den känslan på annat sätt.

På frågan om förarna vill ha elhydrauliska funktioner hade en del dåliga erfaren-
heter från andra maskinmärken och några var rädda för att reglagen skulle ha en
på/av-karaktär. ”Går det att smyga med de elektriska reglagen?”.
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Figur 8. Förarplatsen i Volvos hjullastare.

Beskrivning av olika arbetsmoment

Detta avsnitt utgår från intervjuerna av förare (bilaga 2) och videofilmning av
hjullastare i arbete. Tabeller med beskrivningar av arbetsmomenten för varje
studerad maskin finns i bilaga 4. Förarens hantering av reglagen vid lastning
av grus presenteras i bilaga 3. Se även tabell 3 och figur 9.

Tabell 3. Lastning av singel på lastbil med släp med Volvo L120C (1995), arbetscykler
1–6, Uppsala, 1999-08-12  (se bilaga 3 för arbetscykler 7-12).

1) Start på
cykeln

Trans-
port 1

Stopp vid
avlastning

Trans-
port 2

Stopp på
cykeln

Tid [sek]
för:

Cykel
nr

Börja
fylla
skopa

Börja
backa

Stanna
vid bil

Börja
backa

Skopa i
backen

Fylla
skopa

Trp till Tömma
skopa

Trp från Cykel-
tid

1 11:20:11 7 23 29 38    07    16    06    09   38
2 38 47 62 68 79    09    15    06    11   41
3 79 85 100 110 121    06    15    10    11   42
4 121 131 149 155 165    10    18    06    10   44
5 165 173 189 194 205    08    16    05    11   40
6 205 213 228 237 246    08    15    09    09   41

Medel   08    16    07   10   41Cykel-
tider SD   01    01    03    01   03

Summa 00:01:35 00:03:11 00:01:24 00:02:00 00:08:
11

Procent av totala
cykeltiden

19 % 39 % 17 % 24 %

1) Förklaring: Start av cykel = börja fylla skopa. Transport1 = börjar backa för körning till bil. Stopp
vid avlast = vid bil. Transport 2 = körning tillbaka till hög. Studien startade kl. 11:20:11; tider är i
sekunder från start.
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Start av tidsstudie när skopa
når hög

Kör in i hög

Backar, med up- tiltad
skopa

Stannar, kör framåt,
höjer skopan

Kör fram, stannar vid bil

Tiltar ner, höjer
armar, kör fram

Backar, stannar

Åter vid hög,
cykeln slut

Figur 9. Hjullastare L120C vid lastning av singel på lastbil.
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Starta maskinen

Före start kontrollerar föraren nivån på motorolja och kylarvatten och vrider even-
tuellt om huvudströmbrytaren. Oljestickan är lågt placerad och föraren måste in
mellan motvikt och skärm och luta sig ner. Föraren kliver sedan in i hytten, ser att
riktningsväljaren är i neutralt läge, vrider om startnyckeln och hör att motorn
startar. Ingen förare kommenterade varningssystemet i maskinen, eller att de vid
start tittade på instrumenten.

Köra fram

Föraren aktiverar spakstyrning, släpper handbroms, ställer riktväljare i IUDP, ser
maskinens läge relativt väg, hinder och trafik. Förare som haft spakstyrning en
längre tid använder denna. Vid högre hastighet används ratt (”WDU�UDWWHQ�YLG�P|WH
Sn�YlJ”). Alla förare höll alltid handen vid redskapsreglagen när de körde. Förar-
na var måttligt uppmärksamma då de kände miljön (vars förändring är långsam
och med liten variation). L70-föraren som tidvis befann sig på allmänna vägar
och byggen hade då stor uppmärksamhet.

Positionera skopa

Föraren placerar skopan mot materialet och ger maskinen rätt fart för att enkelt
kunna fylla den. Med vänster hand justeras maskinens riktning via ratt eller spak,
samtidigt som höger hand för lyft/sänkspaken framåt så skopan placeras strax
över underlaget och höger fot reglerar maskinens hastighet. Föraren måste känna
till underlaget och materialets egenskaper, se materialet och skopans kanter, höra
motorns varv och känna maskinens hastighet. Data är kontinuerlig, oftast enkel
och förutsägbar. Det tar någon vecka att lära sig att positionera maskinen och flera
månader att ha rätt fart.

Fylla skopan

”'HW�lU�LQJHQ�HNRQRPL�L�DWW�N|UD�PHG�KDOY�VNRSD��LQWH�KHOOHU�DWW�I\OOD�Vn�DWW�GHW
ULQQHU�RP�GHQ��'n�InU�PDQ�VLWWD�RFK�VNUDSD�XSS��-lPQ�JDV�KHOD�WLGHQ��QlU�GHQ
VDFND��WU\FN�L�HWWDQ��NLFN�GRZQ���RFK�Vn�EU\WHU�RFK�O\IWHU�GX�RFK�I\OOHU�VNRSDQ�
'X�InQJDU�JUXVHW��,�E|UMDQ�lU�PRWRUQ�OLWH�DQVWUlQJG��PHQ�VHGDQ�VOlSSHU�PDQ�MX
DY��0DQ�K|U�QlU�PDVNLQHQ�E|UMDU�O\IWD�±�GHW�PRUUDU�WLOO��1lU�GHW�lU�KnUW�InU�PDQ
VSlQQD�LQ��ULYD��O\IWD�RFK�YlQGD�RP�VNRSDQ�I|U�DWW�In�ORVV�GHW”.

För att fylla skopan, kombinerar föraren lyft och tilt med maskinens hastighet.
Föraren går in i högen med ett jämnt gaspådrag och börjar lyfta. Lyftarmarnas
geometri gör att skopan skjuts fram i lyftets början. När skopan börjar fyllas kän-
ner föraren hur maskinen sjunker ihop framåt och det ökade trycket på framaxeln
ger hjulen ett bättre grepp. Bakhjulen kan börja slira och i så fall lättar föraren på
gasen. När skopan kommit något över sitt bottenläge, tiltas den upp lite samtidigt
som lyftet pågår. Skopan skär då uppåt, framåt. När skopan nått maximal räckvidd
och fortsätter uppåt, trycker föraren lätt på gaspedalen och kör fram lite, tabell 3.

"'X�InU�NlQVODQ�JHQRP�U\WPHQ��YDQDQ�RFK�LQWUHVVHW��'X�PnVWH�KD�KDUPRQLQ��DWW
LQWH�UHPPD��VOLUD��XWDQ�GlFNHQ�VND�GUD��-DJ�KDU�VDPPD�KDVWLJKHW�VRP�PDVNLQHQ
RFK�NlQQHU�MX�QlU�GHQ�VDFNDU�QHU�RFK�WU\FNHU�Gn�L�HWWDQ�RFK�NlQQHU�DWW�MDJ�VND
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InQJD�GHW�KlU�JUXVHW��0DQ�NlQQHU�GHW�L�KHOD�NURSSHQ��(Q�DQQDQ�lU�PHG�KHOD�WLGHQ
RFK�NlQQHU�U\WPHQ�RFK�PlUNHU�LQWH�Vn�P\FNHW�DWW�GHW�JXQJDU��5\WPHQ�L�PDVNLQHQ
RFK�GLJ�VMlOY�PnVWH�VWlPPD�|YHUHQV��DQQDUV�InU�GX�VLWWD�RFK�KRSSD�RFK�E|ND��

Föraren måste känna till underlaget och materialets egenskaper (t.ex. om det är
fruset, fukthalt, kornstorlek på grus), se högens geometri, känna maskinens retar-
dationen, höra motorvarv och ljud från hydrauliken- är inte måste ett starkt ord
här, se skopan och hur materialet beter sig samt känna reglagens läge. Detta
arbetsmoment kräver viss uppmärksamhet och att föraren snabbt återkopplar
motorvarv, acceleration, maskin-, material- och skoprörelser med hantering av
reglagen.

�.lQVODQ�L�PDVNLQ�PnVWH�ILQQDV�GlU��-DJ�PnVWH�KD�NRQWDNW�PHG�UHGVNDSHW�GlU
IUDPPH��1lU�MDJ�N|U�LQ�L�HQ�K|J�Vn�NlQQHU�MDJ�GLUHNW�RP�HQ�WDQG�WDU�HPRW�HQ�VWHQ�
'n�InU�MDJ�VW\UD�PDVNLQHQ�HIWHU�GHW��-DJ�EDUD�I|UQLPPHU�GHW�L�PDVNLQHQ��'HQ�GlU
NlQVOD�InU�MDJ�LQWH�JHQRP�VSDNHQ�XWDQ�JHQRP�PDVNLQHQ��lYHQ�RP�MDJ�KnOOHU�L
&'&�RFK�YLODU�DUPHQ��'n�PnVWH�MDJ�GLUHNW�WlQND�WLOO�±�YDG�J|U�MDJ�KlU�Vn�MDJ�LQWH
VLWWHU�IDVW�PHG�VNRSDQ��0HQ�MDJ�KDU�LQWH�VXWWLW�RFK�WlQNW�WLOO�YDG�MDJ�J|U��MDJ
NlQQHU�GHW��

�0DQ�NDQ�WLWWD�Sn�WYn�I|UDUH�VRP�J|U�VDPPD�MREE��'HQ�HQD�W\FNHU�PDQ�N|U�VRP
VMXWWRQ�RFK�SURGXFHUDU�PDWHULDO��'HQ�DQGUD�N|U�Vn�OXJQW��7LWWDU�PDQ�Sn�WRQ��Gn
VHU�PDQ�DWW�GHQ�VRP�N|UW�OXJQDVW�KDU�SURGXFHUDW�PHVW��+DQ�NlQQHU�GHW�KlU�SUHFLV
RFK�InU�VNRSDQ�IXOO�

Skopans exakta utformning har betydelse för hur mycket föraren måste manövrera
den. I t.ex. hårt och svårbrutet, sprängt berg vill föraren att bryt-/lyftkraften styrs
mot skopans mittlinje för att snabbt kunna få loss berget och fylla skopan.

Köra med fyllt redskap

�+D�DOGULJ�ODVWDW�UHGVNDS�K|JW�XSS�QlU�GX�N|U�RFK�KD�DOOWLG�KDQGHQ�Sn�UHJODJHQ
WLOO�DJJUHJDWHW���För bästa balans har föraren redskapet så nära marken och maski-
nen som möjligt. Material i skopan (eller dess damm eller ånga) kan skymma
sikten så att föraren måste höja och se under skopan. Förarna ansåg att den auto-
matiska dämpningen av skopans rörelser fungerade bra. Hjullastare L150D i
studie 3, med grusskopa på förlängda armar och försedd med bergdäck, hade
påtagliga vibrationer vid 1 900 varv.

Lasta grus på bil

Föraren backar ut och lyfter skopan, kör fram och fortsätter lyfta till rätt höjd.
Vid korta cykler sker lyftet främst under framkörning. Lyften kan ställas in till
ett förbestämt läge. Begränsad sikt bakåt är ett problem, framför allt i miljöer där
människor finns runt maskinen. Det fanns önskemål om video och sensor riktad
bakåt som varnar för kollision.

Om lasten vägs, ska skopan helst vara stilla ett ögonblick. Föraren för skopan över
flaket, börjar tilta ner och tömmer gruset mitt i flaket, fortsätter tilta och kör fram
en bit så att resten av gruset också hamnar mitt i flaket. Ibland behöver skopan slås
ur och ibland plattas högen till efter sista skoplasset. Föraren behöver se skopans
underkanter, hur materialet faller och flakets övre kant. Föraren behöver också veta
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volym och vikt på materialet i skopan och flakets/lastbilens lastförmåga. Det föra-
ren ser/hör/känner under lastning är oftast förutsägbart, kontinuerligt och har liten
variation. Det kräver också viss uppmärksamhet.

Diagrammen över spakaktivering innehåller funktionerna JDV��EURPV��O\IW�och�WLOW�
Negativt tecken på y-axeln för O\IW och WLOW betyder att spaken förs från dig, diverse
sänk av lyftarmar och att skopan tiltas ner (positivt betyder höj och tilt upp). Gas
och broms har enbart två lägen (mätt med mikrobrytare) där högt värde betyder
nedtryckt (aktiverad) och ett värde kring noll betyder ej nedtryckt.

Föraren av L120C i bilaga 3 (lastcyklerna) verkar köra in i singelhögen med hög
hastighet, lättar på gasen, sänker skopan, bromsar, kör fram, börja backa, sänker
skopan och tiltar upp, bromsar ett antal gånger, kör mot lastbilen och först då
höjer han skopan. Framme vid lastbilen tiltar han ner skopan, stannar, lyfter ytter-
ligare, backar, lyfter lite till, sänker skopan, tiltar ner tre gånger, släpper gasen,
gasar igen och är åter framme vid grushögen. Lyftspaken var under större delen
av tiden i sina ändlägen (maximal hastighet) när den användes.

Timmerhantering

Timmergafflar ska samtidigt vara korta och utformade för säker lossning av en
lastbil, och samtidigt långa nog för att effektivt kunna hantera timmer på mark.
Denna kompromiss innebär svårigheter för föraren. Föraren måste t.ex. vara rätt
uppmärksam för att få timret att kontrollerat rulla ur gripen. Risk finns annars
för att stockar rullar iväg och blir en fara för förare och maskin vid påkörning.
Den intervjuade föraren hade vissa problem med manövreringen av gripen.

Förare med timmergrip: ´0DQ�InU�VLWWD�RFK�YlQWD�LEODQG��1lU�PDQ�VND�|SSQD
OlSSHQ�I|U�DWW�NXQQD�SHWD�WLOO�HQVWDND�VWRFNDU�WDU�GHW�WLG��-XVW�GHQ�PDQ|YHUQ�YDU
VQDEEDUH�Sn�����DQ��'HW�NDQVNH�NDQ�YDUD�JULSHQ�VRP�lU�DQQRUOXQGD��-DJ�YHW
LQWH�YDG�GHW�EHURU�Sn��PHQ�GHW�WDU�L�DOOD�IDOO�OlQJUH�WLG��'HVVXWRP�Vn�EHWHU�GHQ
VLJ�NRQVWLJW�QlU�PDQ�VND�O\IWD�XU�HQ�ELO��1lU�PDQ�WDJLW�WLPUHW�RFK�VND�WLOWD�WLOOEDNV
RFK�VDPWLGLJW�O\IWD��Vn�VOlSSHU�PDVNLQHQ�IUDP�JULSHQ��bYHQ�RP�PDQ�I|UV|NHU
VP\JD�WLOOEDNV�Vn�KlQGHU�GHW�OLNVRP�LQJHQWLQJ��-DJ�WURU�DWW�GHW�lU�L�WLOWHQ�VRP�KDU
HQ�I|UGU|MQLQJ��0DQ�YlQMHU�VLJ�MX��PHQ�GHW�lU�VYnUDUH�DWW�KLWWD�HWW�EUD�OlJH�´

Vid timmerhantering är sikten mycket begränsad när gripen är full. I många fall
ser föraren mycket lite framåt utan kör efter riktmärken som syns på sidorna.
Detta kräver att all annan trafik går på långt håll från den lastade maskinen och
att gående aldrig får finnas i området under pågående arbete.

Diskussion
Föraren av en hjullastare vill att maskinen ska ha god komfort, är enkel att
manövrera, stark, snabb och stabil nog för uppgiften samt uthållig och energi-
effektiv. Diskussionen följer de fem punkterna från kapitlet ”Bakgrund”. Hur
reglagen används berörs inte här. Detta studeras i projektet ”Armstödsburna
reglage” (Torén, m.fl., 2001). Kapitlet avslutas med en skiss på fortsatt forsk-
ning kring automation med syfte att minska belastningen på föraren och höja
effektiviteten på arbetet.
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Förstå och acceptera arbetsuppgiften

Förarna strävar mot att maximera last och hastighet och i möjligaste mån att mini-
mera slitage på däck. ”'HW�lU�EDUD�JDVHQ�L�ERWWHQ�VRP�JlOOHU�KlU” (förare Heby
såg), ”.|UD�VQDEEDVWH�YlJ”, ”,QJHQ�HNRQRPL�L�DWW�N|UD�PHG�KDOY�VNRSD��LQWH�KHOOHU
DWW�I\OOD�Vn�DWW�GHW�ULQQHU�RP�GHQ��'n�InU�PDQ�VLWWD�RFK�VNUDSD�XSS” (förare Heby
grusgrop). Även låg dieselåtgång nämndes, men det hade lägre prioritet än last
och hastighet.

Förstå hur hjullastaren fungerar

De intervjuade vid Volvo Wheel Loader TC menade att vissa förare inte förstod
hur hjullastaren samverkar med material och underlag. När skopan förs in i mate-
rialet lyfter dessa förare med ett för högt gaspådrag. De intervjuade på Volvo TC
menade att en del förare inte uppfattade geometrin i lyftarmarna, som under lyf-
tets första del skär framåt/uppåt, och därmed håller tillbaka maskinen. De erfarna
förare vi intervjuade sa bara att de lättade på gasen för att lyfta skopan då hjulen
riskerade att slira. Volvo TC menade också att det lastkännande systemet var
diffust för en del förare.

”1lU�GX�NRPPHU�LQ�RFK�ElU�L�HQ�XSSI|UVEDFNH��WURWV�DWW�GX�KDU�ODVWNlQQDQGH�Vn
NDQ�GX�VP\JD��0HQ�GHW�ILQQV�RNXQQLJD�I|UDUH�VRP�GUDU�IXOOW��RFK�SXPSDUQD�JHU
DOOW��«'n�VND�MDJ�LQWH�OlJJD�Sn�IXOOW��I|U�Gn�VWDQQDU�PDVNLQHQ´��VH�ELODJD���
VWXGLH����

De oerfarna förarna gasar på vid förmodat tyngre arbete, vilket är logiskt. Volvos
hjullastare känns svag för dem, och kan därför behöva automation som ger en mer
logisk manövrering, se avsnitt ”Automation”.

Data från arbetsuppgiften

Hjullastaren fungerar som ett direktverkande verktyg och föraren ser, hör eller
känner vad som händer. Emellertid fanns brister i sikten, både bakåt och framåt.
I de studerade maskinerna backade förarna minst 20 % av tiden i hytten, så god
sikt bakåt är av betydelse. Sikten framåt skyms vid t.ex. hantering av timmer och
pall och när lättviktsskopa används. Förarna diskuterade att ha en kamera på
hyttaket eller bakkanten av motorhuven, med bildskärmen vid hyttakets övre
högra hörn. Demoföraren vid Volvo föreslog att bildskärmen placeras vid instru-
mentpanelen då föraren oftare har sin blick i detta område. Videosystem finns i
t.ex. skotare och där sitter en färgskärm vid instrumentpanelen (Henningsson,
2002). Föraren som arbetade på byggen och gator önskade också en ”antikolli-
sionssensor” som uppmanar föraren att titta på bildskärmen. Även vid transport
med skymmande last bör en ”antikollisionssensor” användas, t.ex. för att upp-
täcka en stock på marken. Föraren på Heby Såg i Heby berättade att maskinen
tippar framåt om de kör på en stock när gripen är full med timmer. Föraren riske-
rar då att slå sig och maskinen måste ha hjälp att tippas tillbaks för att inte skadas.

Få feedback och feed forward

Förarna i studien uppgav att de överlag var nöjda med funktionerna lyft, tilt, grip,
vägstyrning, gas och broms. Dessa funktioner svarade direkt vid manövrering, utan
att rycka igång eller sacka efter ett tag. Vissa brister fanns dock på den studerade
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220D vid manövrering av gripens läpp och vid maximal sväng, se föregående
kapitel och bilaga 2, studie 4. Föraren i Heby grusgrop ansåg att Volvo var ”rivig”
(slirade lätt) vid arbete med hårt material på mjukt underlag. På sådant underlag
föredrog han Komatsu, som han upplevde ha en mjukare framdrivning.

Vi frågade förarna om de kände belastningen på redskapet i spakarna. När föraren
ändrar spakens läge uppstår ett oljetryck på 1-5 Mpa  (Myhrman, 1993) som på-
verkar en styrventil, som i sin tur förflyttar en slid i en riktningsventil, t.ex. för
höjning av skopan. Förarna var tveksamma om de kände något i spaken. De kände
emellertid direkt om de gick emot något stumt, t.ex. en större sten. Men det kom
inte via spaken utan sa att ”GHW�NlQQV�L�PDVNLQ”. Föraren på Heby Såg i Heby an-
såg dock att hon kände i spaken att gripen tog i bilens släp. Frågan om det (med
aktuellt system) är möjligt att känna av krafter på redskapets i spaken är speciellt
intressant vid eventuellt införande av elhydraulik, då spakens kontakt med red-
skapet enbart blir elektrisk. Elhydraulik diskuterades med förarna, men de hade få
egna erfarenheter av detta. På skogsmaskiner uppskattas den digitaliserade el-
hydrauliken. Förarna anser sig ha god kontroll på kranen via synen och de skak-
ningar som kranarbetet ger upphov till (Gellerstedt, 2002).

Bättre anpassning av funktioners hastighet och acceleration efter arbetsuppgift
och egna önskemål diskuterades med förarna. Förutom arbetshydrauliken nämn-
des ändlägesdämpning av cylindrarna till vägstyrningen. Dessa anpassningar är
rätt svåra att göra med dagens hydraulsystem.

Någon typ av feed forward (vad händer om) vid manövreringen fann vi inte på
de studerade maskinerna. Men vi undersökte inte heller varningssystem för över-
belastning och utmattning. Det vore mycket spännande att undersöka intresset för
ett system som visar ekonomin i arbetet, figur 10. Detta system ska mäta: tid, pro-
duktion, bränsleflöde, belastning/slitage och ställas mot kostnader och intäkter.
Svårast är troligen att mäta produktion.

� �

Idag
Veckotrend

Senaste 10

��������	


 Figur 10. Mätare som visar maskinens lönsamhet under senaste veckan, idag och de senaste
 tio arbetscyklerna, baserad på t.ex. på tid, produktion, bränsleflöde, belastning/slitage, ställt
 mot kostnader och intäkter.
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Att säkert och enkelt kunna hantera maskinen i en bra arbetsmiljö

De brister vi fann angående på- och avstigning av maskinen arbetar Volvo redan
med, så dessa kommenteras inte här. Förarna vill ha en förarplats utan besvärande
stötar och vibrationer. Volvos hjullastare har kommit en bra bit på väg i detta
avseende, men kostnadseffektiva lösningar som når än längre är svåra att finna.
En lösning är att ha ett ”flytande” golv som reducerar vibrationer i längs- och
sidled i maskiner som hanterar hårt material. Fördelen med ett flytande golv är
att stol, hand- och fotreglage följs åt, till skillnad mot om enbart stolen är plan-
dämpad. I maskinen på Heby såg var stolen monterad på ett underrede som däm-
pade vibrationer och stötar. Detta uppskattades av föraren, men  skulle fungera
ännu bättre om dämpningen var flytande och inte så distinkt i två led som den nu
var.

På frågan om förarplatsen kan bli alltför dämpad så att känslan för körningen för-
svinner menade förarna att ”det tar bara ett tag att lära om”. De vibrationer som
behöver kännas för att klara arbetet kommer ändå att finnas. Intressant är att ope-
ratörerna av förarlösa hjullastare i LKAB:s gruva i Kiruna kan fylla skopan via
fjärrstyrning.

Förarna ville kunna ändra reglagens läge på ett enklare sätt dels för att anpassa
dem till olika förare, dels för att enklare kunna variera sin egen arbetsställning.
Bland annat ville den kortaste föraren i studien, som också haft ryggproblem,
kunna justera pedalstället.

Volvo har en genomtänkt ergonomisk profil för sina maskiner, men någon samlad
presentation av denna har vi inte lyckats få tag på. För skogsmaskiner finns Ergo-
nomiska riktlinjer (Gellerstedt m.fl., 1998) som hjälper konstruktören att ge en
viss maskintyp rätt ergonomisk profil. Denna profil kan mätas och visas i en enkel
tabell och är en utmärkt information till köpare, figur 11. Profilen kan kontrolleras
av oberoende granskare.

Automatik för hjälp att fylla skopan
Alla intervjuade i studien menade att man måste ha talang för att bli en bra maskin-
förare. Då detta överensstämmer med författarens slutsatser begränsas sannolikt
antalet möjliga förare av hjullastare. Genom att automatisera vissa funktioner kan
maskinen bli lättare att använda och därmed öka antalet möjliga användare. Viktigt
är att automatisering inte urgröper arbetsinnehåll och på så sätt sänker vakenhet
eller motivation. Automation bör därför ta bort repetitiva moment med enkelt
kognitivt och motoriskt innehåll och hjälpa förare att bli skickligare i svåra delar
av arbetet.

Att fylla skopan på en hjullastare är ofta återkommande och ett relativt kompli-
cerat arbetsmoment. Vid samtal hos Volvo Wheel Loaders framkom också behov
av automatik för att hjälpa mindre erfarna förare att fylla skopan. Automatiken ska
underlätta för föraren att anpassa maskinhastighet, lyft- och brytkraft till exakt rätt
tidpunkt, effekt och hastighet. Enklast för föraren är om det finns ett självlärande
system, inställt i fabriken, som justerar automatiken under de första arbetscyklerna.
Denna automatik ska inte störa skickliga förare, men kan hjälpa dem att inte över-
belasta maskinen. En intresserad förare bör även kunna få feedback på t.ex. energi-
effektivitet. Volvo vill undvika lösningar där föraren ska ställa maskinen i en spe-
ciell s.k. mode (t.ex. tungt arbete). Detta för att studier har visat att en stor del
förare aldrig ändrar mode, trots att det kan finnas behov av detta.
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Bedömd klass
Avsnitt

A B C D 0

På- och avstigning

Arbetsställningar

      Hytt

      Sikt

      Stol

      Reglage

Manövrering

Information

Buller

Vibrationer

Klimat

Gaser och partiklar

Belysning

Instruktion

Underhåll

Bromsar och skydd

Figur 11. Ergonomisk profil för arbetsmaskiner (Gellerstedt m.fl., 1998). Klassningen
baseras på belastningsdos, Belastning = ∫ (Tid, Nivå, Frekvens).

För att klara ovanstående behövs automatik (ett hjälpsystem) som dels känner
arbetsuppgiften, dels känner förarens skicklighet, tabell 4. För att fylla skopan
behöver materialets motstånd mot inträngning och densitet automatiskt kunna
karaktäriseras. Möjligen går det att slå ihop dessa variabler i t.ex. hårt, medel och
lätt. Förarens skicklighet kan möjligen bestämmas genom att kombinera variabler
knutna till bränsleförbrukning med lastad vikt och tid (dvs. produktivitet).

Tabell 4. Tänkbara variabler för automatik som underlättar att fylla skopan.

Yttre förhållanden Underlagets lutning i två plan, friktion hjul/mark (slirning), avstånd
till hinder, …

Transmission Körriktning, varvtal på dieselmotor, växelläge, varvtal på hydraul-
motor, in- och utgående axel på powershiftlådan (maskinens
hastighet).

Arbetshydraulik Tryck i hydraulolja (ev. temperatur) och läge (därmed även hastig-
het) vid/för olika funktion, t.ex. lyftcylinder, vinkelgivare på lyftarm,
etc.
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Intervjuerna med förarna kan ge uppslag till vilka sensorer som kan tänkas använ-
das till detta hjälpsystem. Förarna använde orden ”GHW�lU�HQ�NlQVOD”, ”KDUPRQL”,
”NlQQD�U\WPHQ” och ”GX�VND�InQJD�JUXVHW” när de beskrev hur de använder maski-
nens drag-, lyft- och tiltkraft för att fylla skopan. De tittar också på och känner un-
der hela momentet hur materialet beter sig. Förarna sa i intervjuerna att de kände
maskinens retardationer och skakningar och att de använde den informationen när
de fyllde skopan. En första idé är därför att använda accelerometrar för att spela in
och analysera denna retardation.

Data bör mätas så nära materialet som möjligt och för att börja kartlägga olika
materials motstånd mot inträngning med skopa är troligen tryckändringar vid
lyft- och/eller brytcylindern intressantare än accelerationer. Samtidigt bör maski-
nens växelläge och hastighet samt skopans läge samplas (kontrollera om den  är
parallell med marken). Hänsyn bör tas till maskinens styvhet (fjäderverkan i trans-
mission, däck, arbetshydraulik och redskap) vid placering av givarna. Samplingen
bör även omfatta tiden när materialet faller i skopan, maskinen sjunker framåt och
föraren börjar tilta skopan och lyfter. Signalerna kan vid analysen reduceras från
de nivåer som fås vid tilt och lyft av tom skopa. Varje typ av material får på detta
sätt ett mönster som kan kännas igen av ett datorprogram.

Mönstret på ovanstående signaler kan för samma material se olika ut för olika
förare. Vid intervjuerna i föreliggande studie framkom dock att skickliga förare
använder maskinen tämligen lika, det borde därför ge likartade mönster. Skill-
nader i materialets egenskaper (fukthalt etc.), olika underlag och däck kommer
troligen också att påverka mönstret på signalerna. Därför är det troligt att automa-
tiken enbart kan programmeras med grundläggande skillnader mellan olika mate-
rial, som sedan måste justeras mot aktuell situation.

För att bestämma förarens skicklighet måste det begreppet först definieras. En
definition är ”en skicklig förare hanterar uthålligt stora massor på kort tid och
med få stillestånd, med en låg förbrukning av bränsle och oljor samt med låga
kostnader för underhåll”. Allt detta är möjligt att mäta eller på annat läsa in i
hjullastarens dator. De intressantaste variablerna är de som är knutna till bränsle-
förbrukning, hanterad vikt, manöverfrekvens och tid, dvs. effektivitet. Bränsle-
förbrukning kan korrelera med manöverfrekvens.

En hjullastare används av många olika förare i många olika kulturer. Den ingår
också i många olika arbetsuppgifter. Detta ställer stora krav på enkelhet vid an-
vändning av automation och hjälpsystem. Den tillverkare som vet hur maskinens
funktioner uppfattas och förstås av föraren har stora möjligheter till framgång.
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Bilaga 1. Förteckning över redskap till hjullastare
Redskap Funktion (exempel)
Skopa Lastning av grus och berg, mata och hålla undan vid stenkross, lossning/lastning vid

byggarbetsplats, fyllning av rörgravar m.m., flytta material, sprida material, sortering
av massor, grusning, utläggning av grusbärlager, kantskärning, avjämna yta, snöröj-
ning, schaktning, schaktning – bärning, bärning av massor, luftning av torv

Lättviktskopa Lastning av flis, spån, sopor, returträ

Sandnings-
skopa

Långskopa Ta aska ur ugn, hålla rent under annan utrustning

Snöskopa,
plog, blad

Hantering av snö

Isriv Schaktblad med belastningslåda – tar bort is från vägar och hårdgjorda ytor

Last: arm,
krok, slinga,
bygel,  stor-
säckslyft

Lossning av: pall, virke, container; lastning av fordon; sliperbyte, sliperläggning;
rälslansering, rälsbyten; lyft av betongrör; läggning av rör; lyft av storsäck;
materialtransporter

Balspjut, rund-
balsgrep Lossning/lastning av balar och rundbalar

Personkorg/
skopa

Kontaktledningsarbeten, personliftarbete, spårbesiktningar, kraftuttag för elektriska
eller hydrauliska redskap av olika slag

Grävaggregat Buskröjning, grävarbeten, snöröjning, befästningsarbeten

Röjaggregat

Dragkoppling Som dragfordon för diverse olika vagnar m.m., bärgning

Stenbrytare,
stengrep

Uppbrytning och transport av stor sten, stubbar m.m., lastning av torv vid kant-
skärning av vägrenar, uppbrytning och lastning av gatsten

Grep med riv-
tänder

Genom att vika stengrepen och backa fordonet kan besvärliga stenar dras upp,
sedan fångas de lätt upp med hjälp av grepen

Stengrep holk-
tänder

Byggande av skogsbilvägar, sorteringsarbeten

Stenröj-
aggregat

Slagkross

Sopaggregat Samla upp sopor, sand m.m.

Sophjul Komprimering av sopor

Pallgafflar Lossning av  fordon, lastning av fordon, materialtransporter, fylla lager, lossa lager,
ammunitionstransporter

Klämaggregat Lossning av pappersrullar och container

Timmergrip Lossning av timmer, lastning av timmer, matning till pappersbruk, matning till
sågverk

Höglyftande
timmergrip Lossning av timmer, stapling på hög, lossning av båtar

Kabeltrum-
hållare

Dragkoppling
vibrator
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Bilaga 2. Intervjuer av hjullastarförare
Intervjuerna är gjorda av Sten Gellerstedt (S) och Henrik Sundin (H).

Studie 1. L120B Heby Grusgrop, 2000-12-14

Filmning och intervju av Tomas Henriksson som med en Volvo hjullastare L120B
1994 (sista i serien) lastade ett sorterverk med grus och bar undan från bandet och
lade det på hög. Han kör även Volvo L150C och en Komatsu. Tomas intervjuades
i manskapsboden direkt efter arbetet. En utskrift från bandet finns under rubriken
Intervju nedan.

Tomas tar första skopan från en hög bortom sorterverket (hög A) och tömmer
skopan i sorterverket. Den finare fraktionen av gruset går via transportband till
lastbil. Den grövre fraktionen, den större delen, sorteras ut i en hög på marken.
Andra skopan tas ur denna hög (hög B), körs uppför en brant och tippas över
kanten. Tredje skopan tas ur hög A och läggs på sorterverket, fjärde skopan ur
hög B osv. Tomas byter skopa till skyffel vid ett tillfälle för att kunna ta upp
sand som fallit under verket.

Tomas kör precis så att han inte slirar, fyller skopan så han inte tappar något under
transporten. Han använder oftast speglarna när han backar, förutom när han håller
uppsikt på oss.

Förarens önskemål

Angående maskinen:

•  Handtaget till dörren sitter väl högt, måste öppna dörren från stegen.
•  Överkanten av motorhuven skymmer sikten bakåt, önskar en sluttande huv

för bättre sikt.
•  Behöver kunna se maskinens båda bakre hörn (vikterna).
•  Vill kunna se bakom maskinen, t.ex. via en videokamera där skärmen är

monterad uppe till höger i hyttaket.
•  Vill ha en något bredare hytt, däremot är längd och höjd OK.
•  Nedre strålkastare på hyttens framsida sitter för lågt och lyser ofta rakt in

i skopan eller lasset. Bör flyttas upp.
•  Vill ha sidorutorna lägre för bättre sikt nedåt.
•  Vill att maskinen ska vara mer servicevänlig.

Om styrsystemet:

•  Vill ha möjlighet att justera hastigheter på de hydrauliska funktionerna.
•  Vill kunna ställa dämpning av hydraulcylindrar för att undvika snabba stopp

i ändlägen.
•  Spakstyrning (joystick) ansågs i detta arbete vara obekvämt (”Man spänner

upp sig”) och det ger dålig känsla.
•  Angående elhydraulik tror man inte att fördelarna (placeringsmöjligheter,

mindre utrymme m.m.) väger upp bristen på feedback i kontrollerna.
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Arbetsuppgift

”Det är ingen ekonomi att köra med halv skopa, inte heller att fylla så att det
rinner om den. Då får han sitta och skrapa upp”.

Start och stopp

”Starta maskinen bara genom att vrida om nyckeln, sedan rakt på. Det är meka-
nisk handbroms på 94:an och på den nya elhydrauliskt som läggs i automatiskt när
du parkerar. Man måste slå till knappen för att få den att släppa. På nya 150C är
det hydrauliska skivbromsar som drivs via hydrauliken och vakuumklockor, på de
gamla är det bromsar i oljebad”.

Manövrering kraft/hastighet

”Både Volvo och Komatsu har hydrostatisk drivning, men med olika uppbyggnad
av växellådan. Komatsun känns mjukare, går saktare in, men går hela tiden. Den
bygger upp ett tryck hela tiden, sedan reglerar man med skopan och armarna.
Volvon han kommer han, men när det blir riktigt motigt då river den (slirar
hjulen). Då lättar man (på gasen) och lyfter skopan, så man inte får det där
rivmönstret. Komatsun den segdrar”.

”När du fyller skopan spänner du fast framaxeln på maskinen. Det är bakaxeln
som i så fall gör groparna. Men maskinen kan riva med både fram- och bakhjul.
Volvon har en elektrisk spärr på differentialen på framaxeln, det är inte slirande
diff. Det är ingen spärr bak. Nya 120C eller D finns i Tyskland med slirande diff
bak. Det är lite högre tryck på framdäcken än på bakdäcken. Det finns inget be-
hov av att reglera däcktrycket under drift. Det håller inte heller. Det behövs ingen
temperaturvakt i däcken heller. Det går 20-25 km/tim en liten kort stund, vanligast
är du nere i 5-10 km/tim”.

”Jämn gas på Volvon hela tiden och så lyfter du och fyller skopan. Du fångar upp
materialet. I början är motorn lite ansträngd, men sedan släpper man ju av. Man
hör när maskinen börjar lyfta det morrar till i den. När det är väldigt hårt får man
spänna in och riva och lyfta och vända om skopan för att få loss det. Det är enda
sättet för att få en full skopa”.

��+XU�NlQQHU�GX�GHW"
”Du får det genom rytmen, vanan och intresset. Du måste ha harmonin, att inte
remma (slira) utan däcken ska dra. Jag har sett killar som bara står och remmar
och fattar inte att de ska göra något annat, de känner att de går ner och sedan ska
de lyfta. Då ska de först gå ur den där gropen. Jag har samma hastighet som
maskinen och känner ju när maskinen sackar ner och trycker då i ettan och känner
att jag ska fånga det här gruset. Man känner det i hela kroppen. Man är med hela
tiden och känner rytmen och märker inte så mycket av att det gungar. Rytmen i
maskinen och dig själv måste stämma överens, annars får du sitta och hoppa och
böka”.

”Ska man in i en hård bank där det är löst under, där man går med hjulen, då ska
man inte ha en Volvo, då ska man ha en Komatsu”.

”På L150 kan du ställa växellådan med olika ingående varv från motorn och ut-
gående. Du kan köra mjukare, det här är ju lätt körning, att bära undan under ett
band och då vrider du på Light. Det finns också Standard eller Heavy. Du tar H,
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värre motorvarv, om du ska in i en hård bank. Det är hydrostaten som vinklar,
trycker på konvertern – det behöver förfinas – det är inte många som har det än.
Komatsu 380, som motsvarar Volvo 120B, har det”.

”Cat kan jag inte med, det känns som grushögen springer ifrån skopan. När du
kommer in med maskinen och ska fånga gruset kommer man ingenstans. Man
måste arbeta så fruktansvärt med skopan hela tiden för att få den full. Det är arbet-
samt. Jag vet inte var felet sitter, det måste vara maskinen. Jag har provat många
”Cattar”, dom är drögiga. Då tycker jag Komatsun är ett strå vassare. Men de som
kör Cat skulle slå ihjäl mej, man är så olika. Varken min bror eller jag har kommit
överens med Cat. De stannar upp fortare än de här maskinerna som man har i
kroppen, då får man sitta så här och liksom jaga ikapp grushögen så den inte
springer ifrån en”.

”Hastigheterna i funktionerna är OK. Vet inte om jag kör max. Skulle gärna
kunna ställa in det. Det finns dämpare genom att det finns ett mottryck i oljan vid
cylindern. Har man kört så vänjer man sig. Grävare har dämpning på stickan och
bommen, men inte på skopan. Skopan måste kunna slås ur”.

”Volvo/Samsung-grävare prioriterar det du använder mest, då ska du ösa – shoop!
så bär det iväg, då ska du svänga – shoop! Komatsun går mycket mjukare för där
kan man ställa. Det är mycket svårare på Volvon. L1H står det på Komatsun. L
väljer du när du ska lägga ner cementrör, annars slår du ihjäl den andre”.

Styrning, körning

”Provat spakstyrning i vänster handstöd (joystick) men tycker inte om det. På
sågen har de spakstyrning på timmermaskinerna. De har kört med spakstyrning i
5-10 år och är vana vid det. De kör alltid med den, även när det går fort”.

”Du spänner upp fingrarna så här om du ska köra maskinen med knappar. Jag
har spänt upp mej och haft problem i nacken. Jag har kört sedan jag varit 16 år”.

”Svängradien är bra på Volvon. Cat och Komatsun har en annan känsla i styr-
ningen, där ska man veva saktare – då slår den ut mera, vevar du fortare går det
inget fortare för det”.

”Stabilisering av armarna med gasackumulator för att undvika gung kom nog för
10 år sedan. Tyska Hannomo, som ägs av Komatsu, har haft det länge”.

”Komatsuns redskapshäfte bygger på så armarna blir långa, hävarmen gör då att
maskinen lätt tippar framåt. Volvo är bra, de lägger ribban lågt. Viktar på dem
bak istället och skickar sedan upp dem en viktklass”.

Sikt

”Man vill se bakändan, helst då hörnen på klumpen – de röda öglorna. BM har
blivit bättre för att Ljungby experimenterat. Förut satt hytten lägre och då såg man
sämre. Rutorna på sidan kan vara lite lägre, där är Komatsun ”outstanding” på den
där modellen. Den nya modellen har de också byggt upp så här – det är en mode-
nyck. Bra torkare på Volvon med breda torkarblad och det finns spolning”.
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Reglage

”Tycker reglagen är bra, har haft den här typen med oljeservo sedan 1976. Hade
tidigare långa spakar som satt direkt på hydraulpaketet. Spakarna ska sitta så tätt
så att man inte glider ner med fingrarna mellan dem och kommer åt en annan
spak. Då kan skopan rycka till och kanske slå till någon som står i närheten”.

”Med oljeservon känner man ett litet motstånd, man känner oljan och kan smyga.
I elhydraulik har du bara fjädertrycket och styrningen är direkt. Det är viktigt att ha
känsla i spakarna. Körningen sitter i ryggraden, men det kommer från fingrarna”.

”Lyfter kranarmen och lyfter klossar. Det är viktigt att känna tyngden i kran-
armen. Du känner när det är tungt – känner det i spaken. Man måste skjuta lite
till för att få samma lyft”.

”Hur går det att svetsa i en maskin med elhydraulik? Det går lätt att bränna de
där dioderna”.

”Kollega till Tomas: Det går ju att köra kranar med radio och det går ju bra. Volvo
visade för 4 år sedan att de kunde köra radiostyrning med en L180. Tanken var att
man i framtiden t.ex. ska kunna köra maskinen från krossen. Om maskinen går i
cykel – tar där och lägger där – kanske man inte behöver titta hela tiden”.

”I en väghyvel kördes varje reglage för sig via el. Det var tre kablar ut för sex
reglage”.

Information

”Det finns varningslampor i hytten, grönt OK, gult varning. Det sitter en givare i
systemet”.

Underhåll

”Det ska vara lättservat – tänk vad jag har bråkat om det. På 150:an har det blivit
bättre med filtrena, tidigare satt de i ramen. Ska ner och böka, ofta tappar man
dem”.

”Växellådsfiltret kunde sitta bättre”.

Hytt, stol, armstöd

”I bonntraktorerna finns en stol som motverkar när det lutar, SitRight”.

”Med ett flytande golv för att motverka stötigheten när du kör kan du nog få
känsla ändå”.

”Reglage i armstödet vore kanske bra, som på rallybilarna där växlingen sitter
i ratten”.

”Då blir det elhydraulik, men hur länge håller det. Det dammar oerhört här, och
hur går det med maskiner som lastar gödning, eller salt i Frankrike. De är alldeles
röda under och gummislangarna och kopplingar tar stryk”.

”Nåt litet ljud måste komma in, blir det för tyst försvinner verklighetskänslan.
Hjärnan kopplar inte ihop med det övriga. Får en osäkerhet, man sitter och söker
ljud – har det hänt någonting”?
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”Fem råd till en helt ovan förare:
1. Kör försiktigt och känn dig för. Det finns en del som inte har känslan. Se dig

förr, uppsikt. Rätt som det är kan det stå en lastbil bakom.
2. Se dig för, backa hellre ner än kör med skopan före.
3. Håll skopan lågt när du kör (går inte att sänka ner i backen – annat än spetsen)
4. Undvik att stjälpa vid sväng – sänk skopan, anpassa hastigheten.
5. Torka rent rutorna”.

Studie 2. Gärstadsverket Linköping, 2001-01-29
Intervju av förare: Anders Fredriksson, Helgebjörns väg 13, 590 32 Borensberg
Maskin: L 150C, 1998, vikt 25 ton, 12m3 skopa med 4-4,5 tons lastkapacitet

Kört sedan 60-talet, först inom lantbruk under 17 år.

+��6DNQDU�GX�QnJRQ�LQIRUPDWLRQ"
”Nej, jag har allt jag behöver. Jag har en display som visar motorvarv, motortem-
peratur, vilken växel som är i, om det är fram eller back och arbetstryck”.

6��+XU�InU�GX�DUEHWVRUGHU"
”Jag vet min uppgift. Jag börjar kl. 6 på morgonen och drar igång allting”.

”Ska mata kvarnen. Finns det inget material, kör jag barksorteringen, annars
blanda och lasta flis. Slaggmaterial från pannan med vanlig grusskopa. Serva
anläggningen här och inne i Linköping. Kan få ta maskinen dit. Vi jobbar skift, 12
timmar på lördag och söndag. Vara behjälplig så att allt fungerar”.

+��)LQQV�GHW�I|U�P\FNHW�LQIRUPDWLRQ"
”Nej, förr fanns ju bara några mätare, nu kan man slå in olika vad man vill kolla
på displayen. Det finns saker där som man inte tittar på så ofta, som det här hur
många cykler man gör under ett arbetspass. Det kollar man ju aldrig på. Däremot
datum, sådana grejer tittar man på. Sedan är det ju olika tryck och så, det tittar
man inte så ofta på. Det kollar man ju över för att se att det fungerar”.

+��9DG�L�PDVNLQHQ�lU�YLNWLJDVW�I|U�DWW�NXQQD�nVWDGNRPPD�HWW�EUD�MREE"
”Det är motor och drivning och att det fungerar alltihop. Vi har en 180 med starkare
motor i, kör man den så märkes det direkt. Vi skjuter mycket material fram och till-
baka, och vid skjutningen driver 180:an på mycket hårdare. Det går långsammare
med 150:an. Vi har ju valt en maskin med mindre motorstyrka, men vi har nog lite
för stort redskap om man går på lite tyngre saker”.

”Kör mest på automatväxel. Precis innan man går in i högen trycker man på liksom
en kick-downknapp i vänster hand så ettans växel går i. Kör man på tvåan får man
arbeta så väldigt för att få in materialet i skopan”.

”Den sitter på spaken till styrningen, där sitter båda fram och back. Då får man
mer kraft så maskinen går in lättare. Det känner man, det lär man sig med tiden.
Det går ju inte att bara hålla skopan efter botten och sedan börja lyfta. Man följer
med upp i högen. Lyfter samtidigt som man tiltar. Man varierar med gasen lite.
Man får en känsla för det. Har man samma gas och trycker in kick-downen så får
man ett väldans ryck i maskinen. Man känner det där och vet när man ska dra ner
på gasen. Jag känner i maskinen när jag ska trycka ner kick-downen. (1��K|U�GHW
Sn�PRWRUYDUYHW���Det kan man säga. Så fort jag kommer fram till högen trycker
jag till kick-downen så går det lättare att arbeta in sig. I och med att man kör på
automaten så måste jag trycka in den knappen för att ettan ska gå i”.
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6��+XU�XSSI|U�VLJ�DQGUD�PlUNHQ"
”De uppför sig på samma vis. Cat:en verkar lite starkare på bryten – det är ett
annat länksystem. Där har de inte parallellföringen ordentligt. Där följer skopan
med som du ställer den. Ställer du skopan plant på Volvon så följer den med plant
hela vägen, och det är väldigt bra. Särskilt om man ska köra pallgods”.

6��$QYlQGHU�GX�EURPVHQ�QnJRQWLQJ�QlU�GX�ODVWDU"
”Ja, det gör man. Det finns en omkopplare som gör att när du trycker ner bromsen
så kopplar konverten ur. Kör man med den så kör man med ryckig körning. Håller
du bromsen i så fort att du släpper bromsen så sticker den iväg. Därför kör man
högst sällan med det. Det är också en sak man lär sig med tiden. Man arbetar ju
inte med full gas utan drar ner gasen när man lastar, så får man harmoni i det
hela”.

+��,QVWUXHUD�RYDQ�I|UDUH��YDG�lU�GH���YLNWLJDVWH�JUHMHUQD�DWW�WlQND�Sn"
1. Ta det lugnt
2. Kör inte med skopan för högt. Vi högar upp mycket material och då är det

väldigt viktigt att man sänker skopan innan man backar tillbaka. Risk för
stjälpning .

3. Inte köra för fort vid sväng.
4. Underlaget kan vara halt, tänk på att maskinen väger 25 ton.
5. Uppsikt – kolla så att du inte kör på något.

6��9DUI|U�N|U�GX�PHG�K|J�VNRSD�XSS�WLOO�PDWDUEDQGHW"
”Jag vill inte stanna när jag kommer fram, utan höjer skopan under vägen upp.
Det är för sikten och när jag kommer dit så vickar jag bara i”.

”Jag ska fylla bandet så materialet går in. Blir det för fullt är det en tvångsmatare
som backar bandet. Tog skopan och tryckte till för att få materialet att gå in. Jag
har bra sikt från hytten och spakstyrningen ger väldig bra precision. Jag tycker
spakstyrningen ger bättre precision än ratten. Ofta när man hjälper bilar och är
där och pillar med skopan har man spakstyrningen. Ratten blir mer så där knixiga
saker. Men det är så olika, det finns killar som inte använder spakstyrningen”.

+��bU�GHW�EHNYlPDUH�PHG�VSDNVW\UQLQJ"
”Ja, man får ju inte den här rotationen med armen. Du bara kör. Det är någon
elektrisk styrning”.

6��9LOO�GX�KD�HOHNWULVN�VW\UQLQJ�L�VWlOOHW�I|U�ROMHVHUYR�L�K|JHU�KDQG�I|U�VNRSDQ"
”Nej, det går bra med det här. Jag känner inte oljan, men jag väldans lätt känsla
för dom här spakarna är så känsliga. Man behöver inte röra dem så mycket för
att få skopan att arbeta”.

6��+DU�GX�QnJRQ�nWHUNRSSOLQJ�IUnQ�VNRSDQ�WLOO�VSDNHQ��NlQQHU�GX�DWW�GX�PnVWH
VNMXWD�Sn�H[WUD�RP�GHW�lU�WXQJW"
”Nej, det har jag inte. Man drar liksom fullt. Man drar till ett viss läge så kommer
skopan. Vi har tre spakar till våra maskiner eftersom vi kör med högtippning.
Tredje funktionen sitter till vänster och körs med tummen för det mesta”.

+��9LOO�GX�KD�PLQGUH�UHJODJH�VRP�PDQ�N|U�PHG�ILQJUDUQD"
”Man vill ju ha känsla, med vippströmbrytare kan det nog vara väldigt svårt”.

+��$YVWnQG��VODJOlQJG"
”Förr var det långa spakar, idag kan du köra flera samtidigt”.
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+��7LSV�WLOO�HQ�NRQVWUXNW|U�
”De har fått hytten väldigt bra. Det är lite trångt vid högerbenet. Vi har vår kupé-
fläkt rakt fram. Den borde ha lite mer plats. Det är en konsol som går ner, man
ligger nästan emot hela tiden. Det är gasfoten”.

”På nya D:n går det att reglera konsolen till hydrauliken, jag vet inte om det är
fram/bak eller upp/ner. Det kan ju vara rätt bra. Ju längre fram man kan få, ju
bättre är det”.

”Städning går bra nu, det är plana golv och inga trösklar att sopa över. Sikten har
blivit bra. Jag körde en LM160 förut, där hade man stolpar i hörnen, det är det inte
på den här. Det har blivit en förbättring. Bakåt tittar jag i speglarna. Har sällan
behov av att se rakt bakåt – det är bara om man ska dra loss någon för att se
kedjan. Har inget behov av en videoskärm. Vi kör mycket virke och grenar och
det är lätt att man vispar till en sådan”.

”Att kunna justera reglage fram och tillbaka vore bra. Visserligen går det att
ändra armstödet något i höjdled. Spakstyrningen följer med stolen, det borde
också hydrauliken göra”.

”Det där med elektriskt tror jag är svårt att få att fungera. Med impulsen som ska
tala om att det ska börja arbeta blir det så konstant alltihop. Med hydraulik har du
känslan att du vet när det ska börja arbeta och så är det lätt att gå tillbaka”.

”Till högtippskopan vill jag ha som på tiltcylindern, man drar in spaken så fastnar
den med en magnet. Ofta när man sitter och lastar ska man först dra tillbaka
skopan i sitt planläge från högtippningen, sedan ska man sänka och återgå till
planläge med själva skopan. Det är tre funktioner som man ska göra samtidigt
innan man kommer ner i högen igen. Det skulle underlätta om man kunde få den
spaken att fastna i ett sånt läge”.

”När man har lastat bilen har man vippat ur skopan, då står kolvarna till högtipp-
ningen i ändläge. Då måste man dra tillbaka kolvarna så skopan kommer in igen,
sedan ska man samtidigt sänka och få den tilltad i planläge. Det skulle underlätta
om högtippningsfunktionen kunde gå in själv”.

6��+XU�NlQQHU�GX�QlU�GHW�E|UMDU�VOLUD"
”Det känner man på maskinen, då stannar den. Slirkontroll – antispinn – skulle
vara till nytta. Här har vi mycket is, så fort vi kommer mot högen tar det nästan
stopp där”.

”Har differential på framaxeln som jag kan tillsätta med en knapp på golvet. I bak
kan ena hjulet spinna loss, men fram kan jag spärra den”.

”Jag tror Cat har haft något på sina större maskiner som kan känna när man går
in i högen. Man kan ställa den på något vis, jag vet inte hur de har utvecklat det.
Komatsu och Cat är ganska lika. Vid berglastning vill man inte ha ett hjul som
slirar till. Det kan ganska snart förstöra ett däck”.

+��)LQQV�GHW�QnJRQ�DXWRPDWLN�VRP�VN\GGDU�PRW�W�H[��I|U�K|JD�O\IW"
”Det finns indikering att ställa in som slår ifrån höjning så att jag inte lyfter för
högt. Den sitter på stora lyftarmen. På tilten finns också en sådan funktion”.

”Se upp med att få in järn i krossen, kan vara svårt att se”.
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+��%U\WD�QHU�MREEHW�L�GHVV�GHODU�
”Starta maskinen: går upp på skärmen, öppnar luckan och kollar oljan och vattnet.
Slår igen luckan. Huvudströmbrytaren slår vi aldrig av, utan vrider bara på
nyckeln och kollar att växelväljaren står i neutral. Har flyttat upp oljestickan för
att lättare komma åt. Den satt tidigare så man måste krypa mellan skärmen och
motvikten bak och man blev smutsig. Fanns på några maskiner i Oxelösund”.

”Alla lampor tänds när jag vrider om nyckeln. Då ser jag att allt fungerar.
Använder motorvärmare på vintern mellan 23.00 och 06.00. Vi börjar inte arbeta
direkt utan kör en bit ner hit först. När vi sedan sätter igång att jobba är oljan till
skopan lite varm. Olja i tank syns på ett rör utanför. Ingen varningslampa för hög
temperatur i hydrauloljetank. Lampa finns för olja i konverten. Finns ingen
summer (ton) annat än kanske för centralvarningen, som också blinkar. Kan leta
fel via displayen där det t.ex. står tryckgivare fel i konvertern”.

”För att starta maskinen krävs inte så mycket, här krävs förarbevis för lastmaskin
men inte körkort. Inlärningen går fort”.

”Sätter mig i maskinen, fäller ner armstödet för spakstyrningen. Trycker till en liten
knapp för att tala om att jag kör med spakstyrningen, då en grön lampa lyser kan
jag börja köra. Jag lägger i vippströmbrytaren framåt och kör framåt och bara
släpper handbromsen. Det är en elhydraulisk handbroms. Så fort jag slår av med
nyckeln så slår den till. För att lägga ur den måste jag först lägga i den och sedan
lägga ur den igen – det är  väl en säkerhetsåtgärd. Sedan är det bara att köra”.

”Spakstyrningen är ju väldigt svår när man kommer upp i hastighet. Oftast när
man kör och det kommer bilar tar man tag i ratten. Den kan man ta tag i när man
vill – du behöver inte slå om något. Så fort du lägger i växel vid handtaget som
sitter vid ratten kopplas spakstyrningen ur och sedan måste den aktiveras för att
kunna köras med igen. Ratten ger bättre precision vid högre hastighet. Maskinen
gör bara 22 km/tim, så fort man kommer upp i 15 km/tim tar jag ratten om det
kommer något. Är jag ensam kör jag med spakstyrningen”.

6��bU�GHW�SURSRUWLRQHOOW�XWVODJ�Sn�UDWWHQ"
”Ja det är det, den svänger lika mycket både när det går fort och sakta – det har
inget med varven att göra. På Cat:en är det lite annorlunda, den har inte de där
distinkta lägena utan är mer fjädrande. Jag tror även att spakstyrningen är propor-
tionell. Jag behöver ingen extra precision när det går sakta, det är bra som det är”.

+��0HU�LQIRUPDWLRQ�QlU�GX�N|U"
”Jag kan nog köra om det är en tystare hytt. Höra motorn vill man nog göra, det är
det man går på. Jag tittar ju inte på varvräknaren”.

6��9DG�WURU�GX�RP�HWW�IO\WDQGH�JROY�VRP�GlPSDU�VW|WDU�QlU�GX�W�H[��N|U�LQ�L�HQ
K|J"
”Det tror jag skulle vara bra. Det är likadant när man tr?? skopan, då rister det till
i maskinen. Just det med fjädringen i hela alltet skulle underlätta. Hytten sitter på
gummibussningar”.

”Jag tror inte jag skulle tappa känslan. Det att trycka in ettan sitter ändå. Gör man
fel någon gång så skenar maskinen bakåt och tar tag igen, så då känner man det
där. Kör man för fort och trycker in ettan får man ett ryck sisådär så man lär sig
hela tiden”.
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+��2P�PDQ�InU�HQ�VPLGLJDUH�NLFN�GRZQ�Vn�PDQ�NDQ�VP\JD�|YHU�HWWDQ�Gn�VNXOOH�GX
LQWH�EHK|YD�NRUULJHUD�PHG�JDVHQ�
”Nej, det kanske jag inte skulle behöva. Kör du på tvåan med konstant varv och
slår i kick-downen blir det ett väldans ryck i maskinen. Det skulle underlätta om
man kunna få det att gå smidigare. Om du kör på tvåan med lite högt varv, och
sedan trycker i ettan och har material framför dig – får du ett ryck i maskinen. Det
tar ju på transmissionen och allting”.

6��)LQQV�QnJRQ�K\GURVWDWLVN�NRSSOLQJ�QnJRQVWDQV�L�WUDQVPLVVLRQHQ"
”Det tror jag inte att det gör. Man kan få en fjärde växel inkopplad så att den går
fortare”.

”Måste ha uppsikt, displayen tittar man inte så mycket på. Man lär sig köra maski-
nen efter hur den arbetar. En kurs i förarutbildning är nog på en vecka. Jag har
aldrig gått och lärt mig, vi fick förarbevis automatiskt. Jag har kört sedan 60-talet.
Väldigt svårt att säga hur lång tid det tar att lära sig”.

”Det svåraste är att få materialet i skopan. Det är liksom harmonin med att du ska
dra och att du fyller skopan på ett speciellt vis. Du håller skopan plant när du
kommer fram, sedan går jag ner i botten på materialet. Det är alltid svårare att gå
in en bit upp i högen. Man följer backen, man lägger i ettans växel så man får
maskinen att dra. Precis som jag känner att jag ska till och lyfta, då börjar jag tilta
samtidigt och sedan arbetar jag med tilten hela tiden uppåt och får skopan att
fyllas. Man känner på maskinen när man ska börja lyfta och tilta. Kör jag för
långt, orkar maskinen inte tilta upp. Man känner på motorljudet hur det arbetar,
och tittar hur man arbetar upp. Stannar maskinen går det för tungt, då får man
koppla ur och börja om igen och gå in i högen. Man känner att motorn inte går ner
i varv utan har ett flyt hela vägen upp. Om det är is får man arbeta på ett annat vis.
Då får man inte gå in alltför mycket med själva skäret i högen, man liksom hyvlar
upp. Går man rätt in, får man inget tryck på hjulen och man spinner loss. Det får
man styra med gasen, mindre gas så slirar det mindre”.

”Kör du med harmoni så du vet att så här mycket tål maskinen, då går det lätt att
köra. Det är olika från material till material. Är det tung bark t.ex. så kan du inte
fylla skopan ordentligt. Annars kan du få stå jättelänge för att få material i den”.

”Målet är att forsla mesta möjliga per timme och oftast att köra så lite som möjligt
eftersom det är det som tar tid. Till en bil har du tre skopor på bilen och fem på
släpet. Det är lättare att veta hur man lastar om man har fulla skopor. Man
eftersträvar ju att få en full skopa”.

”Plana av är också ett precisionsjobb som inte är lätt att lära sig. Det kan även jag
ha svårt med. För det mesta knuffar man materialet framför sig. Om man ska
lägga ut en halvmeter tjockt lager, måste kan fösa det framför sig”.

+��+XU�DYVOXWDU�GX�ODVWQLQJHQ"
”När jag slutar mitt pass smörjer jag skopan, tankar upp maskinen, åker ut och
ställer den så att skopan står i plant läge, lägger i handbromsen och slår av maski-
nen. Viktigt att man inte slår av den direkt utan låter turbon arbeta ner sig lite så
att den inte går fullt varv när man slår av den”.

”Man talar ju om att det är något som ska göras med maskinen. Vi har central-
smörjning av maskinen. Vi fyller på en gång i veckan, men ser om det kommer
ut något”.
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”Belysningen har vi gjort så att den går över nyckeln. Så fort vi slår av maskinen
släcks ljuset. Vi har satt på en massa extrabelysning eftersom det ryker och
dammar väldigt mycket. De där bak har vi satt upp, de satt längst ner vid
skumsläckaren. De lyste på maskin för mycket så det lyste bara upp där. Man
märker när en lampa går sönder – det är lampor så det räcker. Det är bara de två
som sitter under skärmen som är standard”.

”Fastnar damm på rutorna, kan det vara besvärligt med sidorutorna. Försöker
alltid lasta så man får röken ifrån sig, men det kan man inte alltid göra”.

”När det är full skopa ser jag en del över skopan. När det är riktigt mycke hissar
jag upp den och tittar under”.

Studie 3. Aska bergtäkt, Linköping, 2001-02-12

Maskin: L 150D, 2000

Föraren lägger grus från sorterverket i olika högar beroende på fraktion och lastar
lastbilar. Efter lastning av bilar ger han lastbilsföraren ett kvitto. Intervjun gjordes
i hytten på maskinen samtidigt som den kördes. Buller från arbetet och radion som
stod på stör intervjun. De pip som hörs är bekräftelser på att funktioner lagts i.

+��$QYlQGHU�GX�UDWWHQ�HOOHU�VSDNVW\UQLQJHQ"
”Kör med lite av varje, ibland spakstyrning, ibland ratten. Jag är mest van vid
ratten, har inte haft den här mer än en månad. På den gamla var det bara ratt”.

+��1lU�GX�I\OOHU�VNRSDQ��KXU�NlQQHU�GX�QlU�GHW�lU�GDJV�DWW�WLSSD�XSS�VNRSDQ"�+XU
PlUNHU�GX�GHW��JnU�GHW�I|UNODUD"
”Jag ser hur mycket det är, jag känner det på maskinen. Som här, jag bryter rätt
tidigt och tiltar upp den, man tar lite på varje spak”..

+��.lQQHU�GX�GHW�L�PDVNLQHQ�HOOHU�KDU�GX�QnJRQ�NlQVHO�L�UHJODJHQ"
”Nej, reglagen det är inget så. Man måste ju belasta den så den inte slirar, för kör
jag bara rakt in och inte höjer, då slirar det ju bara. Man får reglera det där så man
får rätt tryck på … Så här bara och så ”kick-down” där och så höja, tilta bakåt,
man kan ta lite framåt och så lite på höjden och så är det fullt”.

+��+XU�IXQJHUDU�GHW�PHG�EHVWlOOQLQJDUQD"
”Här har jag vågen som väger, nu tar jag 4a 8a, slår in 4a 8a här, så skopar jag in
6 och 3 i den. Den vill ha runt 10 ton den här bilen. Det blir 10 och 6 om jag
lägger på alltihop, jag tror inte han vill ha riktigt allt. Så jag drar inte ut allt --- så
då väger vi det som är kvar. Så blev det 9 ton 80 kg. Vem blir glad av det här?”

[Skriver kvitto till åkare]

+��6n�ELOHQ�PnVWH�SDUNHUD�YLG�GHQ�K|J�VRP�KDQ�YLOO�KD�PDWHULDO�IUnQ"
”Precis, det står en skylt vid de flesta högarna. Annars så kommer de och frågar”.

+��$QYlQGHU�GX�DOOD�WUH�VSDNDU"
”Nej, den tredje finns så jag kan koppla in den. Men den använder jag inte nu”.

+��bU�GHW�VWRU�VNLOOQDG�Sn�GHQQD�PDVNLQ�RFK�GHQ�JDPOD"
”Komforten är det stor skillnad på. Den här går ju så mycket tystare och så har
den lastvagnsfjädring. Det hade inte den andre. Det har jag en knapp här för –
lastvagnsfjädring. Kör jag utan den så går den mer stötigt. Lägger man ur den så
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går skopan så här. Största skillnaden är komforten, den här är helt suverän, det är
som att åka personbil. Så har jag kick-down vid spakarna, och här och här, det är
ju bra”.

+��,VWlOOHW�I|U�K\GUDXOUHJODJHQ�HUVlWWD�GHP�PHG�ILQJHUUHJODJH��HOHNWULVND
UHJODJH"
”Små knappar bara”.

+��6n�GHW�lU�ILQJHUWRSSDUQD�GX�N|U�PHG"
”Det är det ju nästan på den här”.

+��-D��PHQ�PHG�GHQ�I|UGHOHQ�DWW�RP�GH�lU�HOHNWULVND�VNXOOH�PDQ�NXQQD�SODFHUD
GHP�OLWH�HQNODUH"
”Vi hade en Cat här, den är det ju elektriska spakar på. Det är ju i för sig två
spakar i den med. Där får man ju inget, här har man lite känsel liksom, att man
känner när man har för det här påverkar hydraulen. På den andra blir det ju inget,
ingen känsla i det. Det blir nog sämre om det ska bli elektriskt i alltihop, så det
inte blir något. Det är väl olika kanske, men det skulle inte jag vilja ha”.

”Men det är ju klart, man vänjer sig. Men det här tycker jag är bra, de här
spakarna är lagom. Och de här knapparna och kick-down”.

+��6LWWHU�GH�GlU�GH�VND"
”Ja”.

+��.lQQHU�PDQ�QnJRQWLQJ�L�GH�GlU�UHJODJHQ��ROMDQ"
”Ja, det här är, ja just det. Ja det påverkar ju, det är lite mer känsel. Jag kan ju ta
lite så här”.

+��.lQQHU�GX�LQJHQWLQJ��DWW�GHW�EOLU�W\QJUH�L�UHJODJHQ��QlU�GHW�EOLU��PRWVWnQG"
”Nej, det är likadant. Du menar när man har mycket i skopan. Nej, det är
likadant”.

+��6NXOOH�GX�YLOMD�VWlOOD�KDVWLJKHWHQ�Sn�K\GUDXOLNHQ"
”Nej, det tycker jag de har fått till bra”.

+��+DU�GX�LQGLNDWRU�Sn�QlU�VNRSDQ�lU�KRULVRQWHOO"
”Ja, det är ju bra, den använder jag. Du bara ställer den så slår den ifrån själv när
det är plant. När den hugger….., det går ju att ställa in så den slår ifrån själv”.

�����/MXG�VRP�IUnQ�HQ�OXIWGULYHQ�VODJERUU����
”Det är vibrationer vid vissa varv, vet inte om det är de här däcken som … . Det är
grövre bergdäck på den här. Tog de här däcken för att få den så stadig som
möjligt, så det inte blir så gungigt när man kör upp skopan. Det är längre
lyftarmar på den här så den lyfter högre.”

+��+DU�GX�LQJHQ�K|JWLSS"
”Nej, den sitter i skopan om man ska ha en sån. Högtippande skopa sitter inne i
skopera…”

”De här armarna är förlängda med 40 cm”.
����3LSOMXG����

+��'HQ�JnU�MX�VPLGLJW�GHQ�KlU�NLFN�GRZQ�
”Det fungerar riktigt bra växlingen...  ner… Inga problem oavsett varv.
Växellådan fungerar bra”.
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+��9L�SUDWDGH�PHG�HQ�DQQDQ�NLOOH�VRP�W\FNWH�GHW�NXQGH�KXJJD�WLOO�QlU�KDQ�WU\FNWH
L�NLFN�GRZQ�QlU�KDQ�VNXOOH�ODVWD�VNRSDQ�
”Det gör det inte så mycket på den här, men det beror lite på vilket varv som den
går in med när man trycker i den där. När jag ska lägga i när jag backar…, då
växlar den ner…”

”När jag har kick-downen i … kickar ner så här. Då kan jag trycka till … framåt
…  bakåt. Vart 2:a”

”Nu växlar jag så här…, det var väl inte ett så farligt ryck”.

+��1HM�GHW�EOHY�LQJHW�U\FN�

”Det växlar ju upp fint”.

+��6NXOOH�K\GUDXOLNHQ�EURPVDV�LQ�QlU�GHW�QlUPDU�VLJ�HWW�lQGOlJH��NDQVNH�LQWH�Sn
VNRSDQ�PHQ�Sn�DUPDUQD"
”Det har ju Cat på sitt elektriska, för där går det också att slå ner spaken så här när
du sänker skopan. Då stannar den ju själv en bit över, likadant som jag har på
tilten här”.

+��6NXOOH�GHW�YDUD�QnJRW�|QVNYlUW"
”Jag vet inte, det är inte nödvändigt att ha”.

”Den där kick-downen behöver du … vilket varv du har på nu då. Rycker inte till
så farligt. Det är bra alltihop”.

+��2P�GX�VNXOOH�JH�QnJRQ�VRP�N|U�HQ�KMXOODVWDUH��VRP�KDU�JUXQGNXQVNDSHU�L�KXU
PDQ�N|U��YDG�lU�GH�IHP�UnG�KDQ�VNXOOH�WlQND�Sn"
”Inte skopa, inte i början då köra för högt upp, när man sitter och bär och såna där
saker. Kör du upp högt och bromsar till då ställer han sig rätt upp och ner. Kör
upp högt och styr fullt, det är ju inte bra. Den är ju lite lätt där bak för att jag har
förlängda armar, skulle jag ha den lite tyngre bak som den här vart …”

+��6NXOOH�KD�OLWH�PHU�PRWYLNW�EDN"
”Ja, det finns extra motvikt som är till timmerutrustade, ….. , men de ville väl inte
sätta på det när det inte var köpt för timmerutrustning. Han är ju för lätt där bak,
det märker man ju direkt. Det var ju större skopa då, det gick ju i mer än vad det
gör i den här. Det var en 160, de väger lika mycket”.

”Sedan när man lastar bilar så ska man ta det försiktig så man inte bucklar till
dem”.

”När du åker i uppförsbacke så du inte har för hög växel, de här är ju automatiska,
och växlar själva”.

+��7LSV�WLOO�NRQVWUXNW|UHUQD�Sn�9ROYR"
”Jag tycker den blev bra som den är, faktiskt.

+��0HG�XWU\PPH�RFK�Vn"
”Ja, utrymme det kan man alltid ha, lite större hytt vore inte fel. Det är lite dåligt
utrymme för det där när jag vågar, när jag ska ha lapp. Den där har jag ingenstans
att ha. När jag slår upp vågen, skulle ha ett annat fack till här. Något som inte blir
i vägen alltför mycket”.

+��6LNW�RFK�VnQW��GHW�GDPPDU�MX�HQ�KHO�GHO"
”Det funkar ju bra med de här filtren. Det har inte kommit in något här. Och
torkaren tar bort dammet från utsidan av rutan”.

”De här vibrationerna vid 1900 varv, det är träligt. Det kan vara de här däcken”.
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+��'X�NlQQHU�DWW�GX�KDU�DOO�LQIRUPDWLRQ�GX�EHK|YHU�KD�RP�PDVNLQHQ"
”Det är väl inget mer man behöver veta. Det är ju bra det här, trycka fram tempe-
ratur, växellåda. Det kommer fram om det är något fel. Jag har bara haft det i
några veckor”.

+��9DG�lU�GHW�I|U�ODUP�VRP�JnU�GlU"
”Det är vågen som tutar. Den behöver inte vara riktigt stilla, men den vägde ju för
fort”.

+��1lU�GX�VWDUWDU�Sn�PDVNLQHQ��YDG�lU�GHW�I|UVWD�GX�J|U"
”Tittar på oljan. Det har de gjort om nere på Odals (Swecon), så den ligger uppe
under motorhuven bakom hytten. Bara öppnar en lucka. Så nu kan man kolla olja
och vatten samtidigt. Sedan sätter jag på huvudströmmen. Den bryter jag varje
kväll”.

+��+XU�SODFHUDU�GX�PDVNLQHQ�LQQDQ�GX�JnU�LQ�L�HQ�K|J"
”Jag ser till så jag kommer rakt in. Inte så att jag är i en sväng så att säga. Har jag
hela maskinen rak så är det lättare att manövrera den”.

+��'HW�ILQQV�MX�DQWL�VSLQQ�±�lU�GHW�QnJRW�GX�EHK|YHU"
”Nej det tycker jag inte ska behövas. Det skulle vara på vintern då. Men det
behövs inte för själva lastningen”.

Studie 4.  Roffans maskinentreprenad Linköping, 2001-02-12

Förare: Rolf Karlsson
Maskin: L 70C, 1999

Rolf jobbar för Östgötafrakt. Detta innebär att alla jobb går via deras central. Vid
detta tillfälle var han på området och väntade på arbetsorder. Vi videofilmade att
lägga snö på hög, flytta delvis frusen jord från en hög till en annan och flytta
pallar.

+��,QIRUPDWLRQ��ODJRP�HOOHU�I|U�P\FNHW"
”Nej, jag tycker det är bra som det är. Datorn tycker jag inte om, jag litar inte på
den. Vill jag veta något så kollar jag på stickan eller i dunkarna. Jag har mina
gamla rutiner”.

+��$UEHWVRUGHU"
”De ringer från centralen och beställer en lossning. Om jag finns hemma eller
någon annanstans får jag köra hit. Annars utgår jag härifrån. Sedan kan man få
långtidsjobb som förra våren till exempel, då var jag i Norrköping i ett halvår. Då
står maskinen där och så tar jag bilen fram och tillbaka”.

+��5nG�WLOO�RHUIDUHQ�I|UDUH"
•  Kolla oljor före start.
•  Varmkör maskinen, speciellt om det är kallt.
•  Kolla lufttrycket i däcken, 2,5 bak och 3,5 fram.

+��5nG�WLOO�NRQVWUXNW|U"
•  Större hytt, främst på bredden. Det finns ingen plats för en väska. Antingen

ska man lyfta in den över stolen, längst in i maskinen. Eller så står den i vägen
på andra sidan, vid dörren, när man ska ut och jobba. Det finns ju ingen plats
bakom stolen heller.
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•  Fönstret på höger sida öppnas framåt, då får man vinddrag, regn osv. rakt i
ansiktet. Jag valde öppningsbar ruta.

•  Defrostern tar tid på sig, inte så effektiv i övre änden av rutan.

•  Det vore bättre att välja till utrustning än att ha utrustning som inte används.
Man blir bara irriterad.

6��9HUNW\J"
”De finns på framskärmen. Men jag har knappt några där, de blir rostiga eller så
blir de stulna. Jag ringer servicen om det skulle bli något, jag använder inte verk-
tygen”.

+��(OUHJODJH"
´Hur ser de ut de där reglagen? Jag har en vippa till vingen när jag plogar och den
tycker jag inte om. Den får jag ont av, den är så liten. Jag tycker om reglagen jag
har, de är så lätta att jobba med”.

+��.lQVOD�L�UHJODJHQ"
”Jag känner inget i reglagen när jag jobbar med maskinen. Så kan jag få de här
reglagen och dessutom kunna justera dem lättare så skulle det vara bra”.

+��6W|UVWD�VNLOOQDGHQ�PHOODQ�JDIIODU�RFK�VNRSD"
”Skopan är bara att fylla och lyfta, man kan köra mer aggressivt. Med gafflarna
får man vara mer försiktig, oftast är det finlir när man ska lossa en tradare. Det är
packat och trångt, då får man ta det försiktigt. Skopan är ju mer att bara mosa in
och fylla”.

6��6HU�GX�WLOOUlFNOLJW"
”Jag har lärt mig, jag var så irriterad att de satt den där brytkolven i mitten. Förut
satt den på armarna. Nu får jag titta på sidan, jag har ett märke på gafflarna. Man
lär sig. Men kolven är i vägen, mycket. Det har jag klagat på, hur kan ni bygga en
sådan här maskin utan att fråga en förare med servicejobb?. Det är säkert bra i
grusgrop med bättre brytförmåga. Men det är stor skillnad mot den gamla
maskinen, vilken sikt man hade i den. Man såg gafflarna jättebra. Torkarna
fungerar bra. Jag kör inte så mycket där det dammar”.

6��.DQ�PDQ�J|UD�QnJRW�DQQDW�I|U�DWW�In�ElWWUH�VLNW"
”Nej, det tror jag inte. Det skulle vara om man hade speglar framför. Jag tror inte
att man skulle kunna använda en videokamera, det är så dålig miljö”.

+��6LNWHQ�EDNnW"
”Den är bra, jag använder speglarna mest. Det är när man är i stan eller liknande
som man tittar direkt bakåt. Nu har jag utrustat den med blixtljus som blinkar när
man backar. Ljudsignalen, som är standard, reagerar inte folk på. Man får sitta på
helspänn när man är bland folk och ska backa. Det kanske skulle hjälpa med en
kamera baktill, men jag vet inte”.

6��bU�UHJODJHQ�WLOOUlFNOLJW�NlQVOLJD�QlU�GX�N|U�PHG�JDIIODUQD"
”Ja, det tycker jag. Däremot får jag inte ner gafflarna ända ner på marken. De är
kvar en bit upp när kolvarna är i botten. Så jag måste tilta gafflarna för att komma
åt ordentligt”.

6��+XU�lU�SDUDOOHOOI|ULQJHQ�Sn�DUPDUQD"
”Den här maskinen är mycket bättre än den gamla. Men man får fortfarande rycka
lite i armarna. Den är inte perfekt men nära”.
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+��+DVWLJKHWHQ�L�V\VWHPHW"
”Den är bra”.

+��'lPSQLQJ�L�V\VWHPHW"
”Det behövs inte. Man kör inte full fart hela vägen, man ser när man måste sakta
ner. Det är jag som fungerar som dämpare”.

+��+XU�UHJOHUDU�GX�I|U�DWW�In�IXOO�VNRSD"
´Man får vinkla skopan lite, försöka att få den full. Sedan rinner det över när det
är fullt, det ser man ju. Nu var det ju tjäle i högen, då får man ta lite i taget och
lägga undan, sedan fylla skopan. Annars så kör man bara in i högen och slår upp
skopan så är den full. Man kör in skopan i högen och så lyfter man samtidigt, då
känner man hur maskinen drar. Man följer maskinens rytm och ser att man fyllt
skopan. Man får ju kolla på hur högen ser ut, hur gruset rasar ner i skopan. Jag an-
vänder inte kick-down utan kör bara på ettans växel hela tiden. Det finns så
mycket finesser som man inte behöver. Som t.ex. motorbromsen, vad ska man
med den till på en maskin som går i 30 km/h?”

6��+XU�PnQJD�Yl[ODU�KDU�GX�Sn�PDVNLQHQ"
´Fyra stycken. 1, 2, 3 och 4, då den växlar själv. Den är jättebra när man t.ex.
plogar. Då plockar den växlarna själv beroende på belastningen. Den är
jättesmidig utan att den hackar eller något sådant”.

+��$QYlQGHU�GX�YLEUDWLRQHU�VRP�LQIRUPDWLRQ"
”Jag känner inte av några direkta skakningar i den här hytten. Det kanske beror på
vilket jobb man har också, men det som jag gör med maskinen kräver inte att jag
måste ha skakningar”.

6��9DUI|U�LQJHQ�VSDNVW\UQLQJ"
”Jag är emot det, jag vill inte ha det. Jag lånade en maskin i en vecka med spak,
men jag tyckte det ryckte. Man kanske kan ha nytta av det om man sitter i ett
grustag i fem år, då kanske det sparar mycket. Men inte på en sådan här service-
maskin, då är den bara i vägen. Jag skulle aldrig kunna ha spakstyrning om jag
skulle ta emot grus och planera. Sitta såhär och inte ha planerat. Utan då känner
jag med ratten och spakarna. Sitta och spänna sig och tänka på styrningen, det är
inget för mig. Det är en så bra ställbar ratt numera, jag har inte ens någon kula på
ratten som jag hade på den gamla maskinen”.

+��/\NWRU"
”De är bra. Det är många lyktor på den redan från början. På den gamla hade jag
extraljus men jag tycker inte det behövs på den här. Det är främst när jag plogar
på natten som de behövs”.

+��%URPVDUQD"
”De nya på den här som går i oljebad är jättebra. De nyper inte som de gjorde på
den gamla maskinen. Det är när jag plogar som jag använder dem mest, för att
undvika brunnslock och sånt. Men även när jag lastar grus är de jättebra, mjuka.
Handbromsen är mekanisk och går på kardanaxeln. Men jag använder den bara
på plan mark. Litar inte på den om det lutar, då sätter jag ner skopan”.

6��5HJODJHQ"
”Det är bra slaglängd. Och sedan så kan man ställa in kudden för att få en bra
ställning. Kanske att reglagen skulle följa med stolen som styrspaken, det skulle
kunna vara en fördel. Brytaren till vingen är inget vidare. Den får jag sitta och
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”jucka” med bara för att den inte är steglös. De andra reglagen däremot är jättebra.
De kan man smyga riktigt bra med. Sedan sitter de på ett bra avstånd, inte för tätt
och inte för brett”.

6��$QWLVSLQQ"
”Nja, jag vet inte. Man bryter ju upp med skopan så man undviker att slira. Om
man gör på rätt sätt och tar tag och bryter in i gruset och lyfter samtidigt så
behöver man ju inte spinna. Kör man bara in i högen och bryter får man ju tyngd
på axeln och då spinner man inte. Man hör på motorn och hydrauliken att man får
grepp. Jag skulle inte behöva det i alla fall”.

6��'|UUHQ"
”Den är stor och tung. Och sedan går den ut i ansiktet när man öppnar den från
backen. Jag har slagit huvudet i den ett antal gånger. Bäst var det när det var
dörrar åt bägge hållen”.

Studie 5. Heby Såg i Heby, 2001-02-19
Förare: Ulrika Nordgren
Maskin: L 220D, 1999 (15 mån)

Ulrika har som uppgift att förse sågen med timmer enligt deras önskemål. Dess-
utom ska det sorterade timret läggas i rätt hög (välta). Till detta har hon ett red-
skap som liknar en gripklo.

+��1lU�GX�N|U�PDVNLQHQ��lU�GHW�QnJRQ�LQIRUPDWLRQ�GX�VDNQDU"
”Det finns i pärmar om man bryr sig att slå upp det. Sedan kom en instruktör när
maskinen kom hit som visade och svarade på frågor”.

+��0lWDUH�RFK�GHQ�LQIRUPDWLRQHQ��lU�GHQ�EUD"
”Jag tittar nog inte så mycket på dem. Det är när varningslampan blinkar, då
kollar man vad det är. Men så är det bara gasen i botten som gäller här, vi har det
så stressigt”.

”Men skulle det bli något så kan man ju slå upp det i pärmarna som ligger i
maskinen. Annars har vi telefonen”.

+��5nG�WLOO�RHUIDUHQ�I|UDUH"

•  Aldrig köra med knippan högt.

•  Alltid ha handen på höj- och sänkreglagen när man kör. Tappar man en stock
när man kör och man inte hinner stoppa så kör du hela aggregatet i backen.

•  När man går in mellan två vältor ska man ha knippan högt för att undvika att
riva ner stockar i de andra vältorna.

•  Inte köra fortare än att man kan hantera maskinen.

•  Passa sig när man åker in i en välta så man inte får stockar över gripen och in
i hytten.

6��9DG�KlQGHU�RP�PDQ�WDSSDU�HQ�VWRFN�RFK�GHQ�OlJJHU�VLJ�IUDPI|U�KMXOHQ"
”I bästa fall så sticker den, den rullar undan från däcket. Men det kan lika gärna
bli tvärnit. Och ibland så flyger maskinen över, den bara studsar. Man ska aldrig
bromsa hårt i det läget. Kommer man i 35 km/h och står på bromsen med gripen
full då sticker maskinen handlöst framåt. Då står du med baken högt upp. Men det
gäller att se till så du inte har gripen efter backen i de lägena för då kan du köra
ner den ordentligt när det tar stopp”.
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6��+XU�P\FNHW�WDU�GX�L�JULSHQ"

”Den rymmer 4,1 m3”.

6��1L�lU�MX�WUH�PDVNLQHU�VRP�N|U�KlU��KXU�XQGYLNHU�QL�DWW�NURFND"
”I vanliga fall är vi bara två, nu är det en extra. De håller sig undan för mig. Killen
som lossar på andra sidan banan är inte över på den här sidan. Jag kör upp på vältor
och till sågen. Om han kommer över så har jag förtur, sågen är viktigast, den går
före. Men när man kör med full knippa får de andra hålla sig borta, då ser jag inget
framåt. Jag följer banan och sedan borta vid stolpen så svänger jag och kör rakt
fram tills dess jag ser översta delen på barktransportörerna, mer ser jag inte”.

6��6NXOOH�GX�YLOMD�KD�QnJRW�VLNWKMlOSPHGHO"
”Ibland önskar jag att det fanns en liten kamera uppe på taket så man såg vad som
finns framför, för man ser inte vad som finns där. Om man tippar fram knippan
tillräckligt långt för att se så får man en väldig obalans i maskinen när man har fulla
knippor. Är jag vid maskinen och plockar, då har jag inte fullt så då ser jag. Men
med en kamera på taket har man lite uppsikt över vad som händer framför, om där
finns en lastbil eller så. Det var snack om att vi skulle få en kamera bakåt”.

+��6NXOOH�GHW�EHK|YDV"
”Nja, vi håller oss undan för varandra. Det är sällan som vi är på samma ställe och
arbetar. Och är vi det så är vi väldigt medvetna om varandra. Och sedan har vi
blinklamporna när vi backar. Det är värre om det kommer in en lastbil som inte
har här att göra. Jag har frågat förare och de tror att jag ser dem”.

6��9DU�VNXOOH�GX�YLOMD�KD�VNlUPHQ�WLOO�HQ�HYHQWXHOO�NDPHUD�Sn�WDNHW"
”Bredvid den andra skärmen som övervakar matarbordet till sågen. Uppe till
höger i taket”.

+��7LSV�WLOO�HQ�NRQVWUXNW|U"
”Borde lära sig att göra stänkskärmar! Är det lite blött ute så är det som om det reg-
nar. Jag får ha torkaren på hela tiden. Man ser inte alls åt sidorna. Det är ett bekym-
mer när man ska svänga upp till banan. Man ser ju inget när man ska svänga, man
får luta sig framåt över ratten. Helst skulle man ha en rund framruta som torkades
av helt, även på sidorna. Men fanns det riktiga skärmar på maskinen så skulle man
ju slippa mycket av smutsen på rutan”.

+��+XU�lU�VLNWHQ�XW�XU�K\WWHQ�DQQDUV"
”Är rutorna bara rena så ser jag bra. Jag tycker inte att jag blir störd av stolpar och
så”.

+��%DNnW�RFNVn"
”Ja, jag använder inte backspeglarna så mycket. De är oftast smutsiga”.

+��0HU�WLSV"
”Man ska kunna kolla oljan utan att vika några skärmar. Är det vinter så kanske
man inte ens får upp skärmen”.

+��5HJODJHQ�LQQH�L�K\WWHQ��YDG�W\FNHU�GX�RP�GHP"
”De till aggregatet önskar jag vore mindre , så att jag kunde köra alla tre
samtidigt”.

+��+XU�P\FNHW�NlQVOD�W\FNHU�GX�GHW�lU�L�GH�UHJODJHQ"
”Man känner i dem. När man lastar av en bil så känner man om man går i ramen.
Jag känner i spaken att det blir stumt. Jag ser inte läppen på andra sidan bilen, så
när jag ska ta sista knippet så känner jag mig fram. Det känns om man går in i
metall”.
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+��.lQQV�GHW�RFNVn�L�UHJODJHQ�QlU�GX�N|U�PHG�IXOO�JULS"
”Nej, det beror ju på vilket varvtal du har på maskinen. Men jag tycker inte att jag
har något motstånd i reglagen. Det som är svårare med den här är att spakarna är
känsligare än på den gamla maskinen. Med den kände man lättare när man gick i
stumt”.

6��1lU�GX�NlQQHU�DWW�GHW�EOLU�VWXPW�L�UHJODJHW��NDQ�GX�WU\FND�Sn�PHU"
”Ja, det går ju att trycka på mer, man kan nog trycka sönder släpet om du vill”.

6��2P�GX�KDGH�KDIW�HOUHJODJH�LVWlOOHW��VNXOOH�PDQ�NlQQD�DWW�GHW�EOHY�VWXPW�L�DOOD
IDOO"
”Om du inte har känslan i reglagen så skulle det inte gå. Då vet jag inte hur släpet
skulle se ut efteråt”.

+��9DG�W\FNHU�GX�RP�UHJODJHQ�WLOO�VSDNVW\UQLQJHQ"
”Jag tycker de är bra, även placeringen är bra. Jag använder aldrig ratten, bara
spaken. När jag måste köra med ratt så tar jag ändå ner handen och ska växla av
ren vana. Maskinen blir ju aldrig tungstyrd som den blir med ratten. Man lär sig
ju hur mycket man måste dra i spaken för att det ska hända något med maskinen”.

+��6NXOOH�GX�YLOMD�KD�QnJUD�EHJUlQVQLQJDU�|YHUYDNQLQJDU�L�V\VWHPHW"
”Ja, när man styr maximalt och styrningen går i botten så blir det en ordentlig smäll
i kroppen. Någonting som ser till att det blir ett mjukare stopp skulle vara bra. Om
man styr med ratten blir det tyngre mot slutet, så skulle det vara med spaken också”.

+��bU�GHW�EUD�KDVWLJKHW�L�V\VWHPHW"
”Man får sitta och vänta ibland. När man ska öppna läppen för att kunna peta till
enstaka stockar tar det tid. Just den manövern var snabbare på 180:an. Det kanske
kan vara gripen som är annorlunda. Jag vet inte vad det beror på, men det tar i alla
fall längre tid. Dessutom så beter den sig konstigt när man ska lyfta ur en bil. När
man tagit timret och ska tilta tillbaks och samtidigt lyfta, så släpper maskinen fram
gripen. Även om man försöker smyga tillbaks, så händer det liksom ingenting. Jag
tror att det är i tilten som det är en fördröjning. Man vänjer sig ju, men det är svå-
rare att hitta ett bra läge”.

+��9LOND�\WWUH�RPVWlQGLJKHWHU�lU�GHW�VRP�lU�MREELJDVW�QlU�GX�MREEDU"
”Det värsta är väl när det har snöat lite och det blir halt. Det är som att åka skrid-
skor. Då glider jag i sidled, tappar höjd, när jag ska framåt eftersom det lutar här.
Jag har bakhjulen lite snett bakom mig hela tiden. Det är det jobbigaste”.

6��+DU�GHW�KlQW�DWW�GX�LQWH�NRPPLW�XSS�WLOO�EDQGHW"
”Ja, och då får jag ta om flera gånger för att ta mig fram. Det är oftast som mest
stressigt då också”.

6��%HVNULY�QlU�GX�VND�Jn�LQ�RFK�I\OOD�JULSHQ�
”Jag kör in mot vältan och sätter ner gripen längs backen, det blir lättare att kom-
ma in i vältan då. Sedan trycker jag ner läppen och backar samtidig. Jag försöker
att få ner läppen när jag backar lite och tiltar upp gripen. Jag brukar i och för sig
lyfta gripen lite om det går tungt, för om läppen går trögt genom stockarna så lyfts
hela gripen. När det sedan lossnar är det risk att hela aggregatet slår i backen. Då
brukar jag få full grip”.

+��+XU�PlUNHU�GX�DWW�GHW�lU�GDJV�DWW�VWlQJD�OlSSHQ��DWW�GHW�lU�IXOOW"
”Det märker man på stockarna, man vill ju att de ska ligga rakt och fylla hela gri-
pen. Ligger stockarna bra i gripen så får man lättare tag kring dem. Man ser när
det är fullt, inte så mycket att man känner i spakarna eller så”.
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6��2FK�VHGDQ�VND�GX�OlJJD�NQLSSHQ�L�HQ�YlOWD��+XU�J|U�GX"
”Det beror lite på hur vältan ser ut. Om den är väldigt brant, så lägger jag knippan
i botten och så bara trycker jag ihop den. Då kan jag lägga nästa knippa ovanpå och
bygga vältan på höjden. Då kör jag fram med knippet högt så jag ser var stockarna
hamnar. Sedan tiltar jag fram lite och öppnar läppen så de första stockarna rullar ur
gripen. Jag ser till att jag har öppnat läppen helt innan jag börjar backa bakåt. Sedan
justerar jag hur stockarna ska rulla ur gripen genom att sänka och tilta den”.

6��*DVSHGDOHQ��lU�GHQ�OLQMlU"
”Det vet jag inte. Det har jag inte funderat på”.

+��9DG�W\FNHU�GX�RP�Yl[HOOnGDQ"
”Växlingen är ryckig. Den hugger mycket och så är det fördröjning på den. Om
man ligger i tvåan och maskin ska växla till trean, då händer det liksom inget. Då
känns det som han inte drar alls. Så han är lite seg i växlingen och slår ganska
mycket. Där var 180:an bättre. Men den här har blivit sämre på senare tid. Den var
inte så här seg tidigare. Ibland är det så att man måste kolla att man verkligen lagt
i automatväxeln för det händer inget, det är som ett vacuum”.

+��1lU�GX�LQWH�VND�W|PPD�JULSHQ�L�HQ�YlOWD�XWDQ�YLG�H[HPSHOYLV�VnJHQ��KXU�JnU
GHW�WLOO"
”Då kör jag fram och lägger ner gripen så att jag kan knuffa bort eventuella andra
stockar på matarbordet med läppen. Sedan öppnar jag läppen helt innan jag börjar
backa och tilta försiktigt. Det är ungefär samma teknik som att lägga i vältorna”.

+��+XU�JnU�GHW�WLOO�DWW�In�RUGHUQ"
”Jag har en radio där de på sågen säger vad de vill ha för typ av timmer. Och sedan
kör jag det tills de säger att de vill ha något annat. Och emellan, så plockar jag ifrån
banan”.

+��9DG�J|U�GX�QlU�GX�VND�VWDUWD�PDVNLQHQ"
”Maskinen är kopplad till motorvärmare under natten, så den är varm när jag kom-
mer hit. Jag kollar oljan och slår på huvudströmbrytaren”.

6��+XU�lU�EHO\VQLQJHQ"
”Den är bra. Dels finns det ju belysning från stolparna på området sedan har vi
extra ljus på maskinen som fungerar bra, så länge de är rena i alla fall. Det jag
saknar lite grann är belysning i redskapsfästet. Man får mycket bättre belysning
när man har gripen tom och till exempel ska in till banan. Dessutom följer ljuset
med fästet oavsett om man har aggregatet uppe eller nere. Det sitter en lykta nere
på maskinen men den blir smutsig direkt så den fungerar inte några långa stunder.
Den skulle kanske kunna räcka om det fanns möjlighet att rengöra den med ett
torkarblad eller så”

6��9DG�ILQQV�I|U�NUDY�Sn�I|UDUHQ"
”Man ska vara lat. Eller rättare sagt göra det så lätt för sig själv som möjligt och på
så sätt vara effektiv. Man åker helt enkelt inte med halvfull grip, utan ser till att den
blir full varje gång. Man tar med sig timmer från bandet när man ändå åker förbi,
rättar till en välta när man ändå är där. Sedan ska man ha respekt för det man håller
på med och för maskinen. Man ska inte utsätta maskinen för mer påfrestning än
nödvändigt. Det är en hel del pengar man sitter i. Det är ingen leksak som man far
runt på området med för skojs skull”.
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6��+XU�OnQJ�WLG�WDU�GHW�DWW�OlUD�VLJ�DWW�N|UD"
”Jag tror att det har väldigt mycket att göra med vilken känsla man har. Det finns
de som aldrig lär sig och de som greppar det på en gång. Maskinen mår ju bättre
av att det är någon kunnig förare som kör än någon som spinner och hafsar. Jag
tyckte inte det var svårt att lära sig. Men man måste ta det lugnt till att börja med”.

+��+XU�J|U�GX�QlU�GX�ORVVDU�IUnQ�HQ�ELO"
”Det lär man sig. Man får alltid ta två knippen per sektion. Vid det första är det som
att ta från en välta men också akta sig för stolparna på bilen. Men den andra knip-
pan får man ta försiktigare för att inte greppa om ramen på bilen. Sedan känner man
om man läppen är ihop plus att man lärt sig i vilket läge läppen ska vara för att gri-
pen ska vara stängd. Dessutom ska åkaren stå på motsatta sidan av bilen så jag kan
se honom och ge mig tecken om jag ska gripa/lätta/lyfta. Men det där behövs inte
längre, jag har lärt mig. Det är mycket känsla i att göra det och det är bra känsla i
spakarna”.

6��'X�KDU�HQ�VSHFLDOVWRO��%HUlWWD�RP�GHQ�
”Det är en plandämpad stol, men den är enbart i två leder, fram/bak och höger/vänster.
Jag skulle vilja ha den mer flytande i alla ledder, som att den stod på en smord platta”.

6��9DG�W\FNHU�GX�RP�SHGDOHUQD"
”Jag skulle vilja ställa om dem enbart för att kunna få en annorlunda körställning.
Det vore omväxlande. Jag brukar ställa om stolen bara för att få en annan kropps-
ställning en stund. Det är lätt med stödplattan till spakarna. Om jag vill ha upp
armbågen lite, är det bara att lyfta plattan. Det är hack i den så den fastnar där
sedan.
Så skulle jag vilja ha det med spakstyrningen också. Den är för krånglig att ställa
om så man drar sig för det. Man får skruva åt den så för att den ska hålla sig på
plats så det är svårt att få loss den igen”.

Studie 6. Volvo Demoanläggning Eskilstuna, 2001-02-27
Förare: Stefan Pettersson

Stefan Pettersson är demoförare och utbildar också nya förare när maskiner
levereras. Han instruerat förare av olika nationaliteter och kulturer. Vid olika
tillfällen har han deltagit i utvecklingsarbeten.

+��6DNQDU�GX�QnJRQ�LQIRUPDWLRQ"
”Det är framförallt sikt bakåt och snett bakåt som jag vill förbättra. Göra lättare
tillgänglig i alla fall. Man får vrida väldigt mycket på huvudet som det är idag”.

6��9LG�YLOND�MREE�VNXOOH�GHW�EHK|YDV"
”Det kan man väl säga att det är vid nästan alla jobb. Speciellt på små maskiner
som går mycket i stan, på byggarbetsplatser, vid återvinningsstationer eller andra
ställen där det är mycket människor och trafik”

+��6ND�NDPHUDQ�YDUD�IlVW�Sn�WDNHW�HOOHU�Sn�PRWRUKXYHQ"
”Var den ska sitta, det kan jag inte säga. Men vad den ska ge till dig som förare är
att du ska kunna se bakom maskinen och de döda vinklar som finns”.

6��9DU�VNXOOH�GX�YLOMD�KD�VNlUPHQ"
”Här framme här så att man inte behöver vrida huvudet upp i taket eller så. Någon-
stans nere på instrumentpanelen. Nu är det ganska vanligt att man placerar sådant
uppe i taket. Och då förlorar man sikten framåt när man ska titta på dem”.
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+��)LQQV�GHW�QnJRQ�LQIRUPDWLRQ�VRP�LQWH�EHK|YV�NRQWLQXHUOLJW�DOWHUQDWLYW�LQWH
DOOV"
”Nej, inte som jag kan komma på rak arm”.

+��9DG�lU�GHW�YLNWLJDVWH�PHG�PDVNLQHQ�I|U�DWW�PDQ�VND�NXQQD�nVWDGNRPPD�HWW�EUD
MREE"
”För det första ska man trivas med maskinen, man ska vara ett med maskinen. När
du kör maskinen ska du känna att du har kontroll, att den gör som du vill. Maskinen
ska fungera som en förlängning av dig”.

+��5nG�WLOO�HQ�KMXOODVWDUNRQVWUXNW|U"
•  Faktorer som bra komfort, dvs. låg ljudvolym och lite vibrationer, tror jag gör

att en förare inte blir utmattad efter en dags arbete.

+��0DQ�DQYlQGHU�LQWH�OMXG�RFK�YLEUDWLRQHU�L�DUEHWHW"
”Det där är ett fint gammalt klassiskt argument som man ofta hör från äldre förare.
Jag tror det där hör till en förgången tid. Många pratar om hur de vill höra hur mo-
torn tar i, men jag tror det är mest nostalgi. Jag är övertygad om att även en äldre
förare skulle trivas i en förarhytt med låg ljudvolym. Dessutom får man ju inte
glömma att vi konstruerar även för den kommande generation och då måsta man
ta hänsyn till den miljö som de vill ha”.

+��,QVWUXHUD�HQ�RYDQ�I|UDUH�
•  Inte slira med däcken.
•  Fylla skopan.
•  Kör en så kort cykel som möjligt.
•  Kör på ett lågt motorvarv.

+��6NXOOH�PDQ�KD�Q\WWD�DY�HQ�DQWLVSLQQIXQNWLRQ"
”Visst skulle det kunna finnas nytta av det. Men det beror ju också på vilket under-
lag du jobbar på. Har du ett torrt och hårt underlag och en lös bank, då gör en sån
funktion ingen nytta. Men ska du lassa till exempel matjord när det har regnat lite,
då kanske den skulle vara nyttig”.

6��)LQQV�DQWLVSLQQ�UHGDQ�VRP�WLOOYDO"
”Den där diskussionen har varit uppe tidigare. Den tyska marknaden har efterfrågat
den funktionen och det lät som behovet var enormt. Men det är fortfarande inte
många maskiner med sådant tillval som sålts. Jag pratade med vår återförsäljare i
Australien för inte så länge sedan och han kunde inte komma på när hans skulle ha
nytta av en sådan funktion. Och det var ju, som jag sa tidigare, att det första man
ska lära sig är ju att inte slira med däcken. Och går man bara in i banken med sko-
pan så man får tryck på framdäcken, då slirar du aldrig”.

6��.DQ�GX�EHVNULYD�KXU�GX�J|U�QlU�GX�VND�I\OOD�VNRSDQ"
”Det är svårt att beskriva, det sitter liksom i ryggmärgen. Ska du fylla skopan med
berg så är det så att berg kan vara väldigt svårt. Men du börjar med att köra på auto-
matväxeln, sakta fram till högen. När det är någon meter kvar tills det att skopan
går in i högen, så trycker jag på kick-down. Det måste jag göra för att maskinen
ska orka fylla skopan”.

6��+XU�EHWHU�VLJ�PDVNLQHQ�QlU�GX�Yl[ODU�QHU"
”Om jag har tur så kommer jag inte att märka det. Men det kan bli ett litet hopp
i maskinen, det beror lite på vilken maskin det är. Det kan ju också bero på vilken
växel eller vilket varvtal du har när du trycker på knappen”.
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6��)RUWVlWW�I\OOD�VNRSDQ«
”En rutinerad förare tittar först var det ser ut att vara lösare packat så det ska gå
enklare att fylla skopan. Då går man in med skopan längs backen och höjer motor-
varvet till omkring 1 200 rpm. Jag vet av erfarenhet att jag inte ska gasa mer än
så, det sitter i ryggmärgen. Jag skulle kunna göra det även om jag inte såg varv-
räknaren eller hörde motorn, jag skulle kunna köra bara genom att känna hur
mycket jag trycker ner gaspedalen och se hur maskinen går in i högen”.

+��6n�RP�GX�N|U�LQ�L�K|JHQ�PHG�I|U�K|JW�YDUYWDO��KXU�PlUNHU�GX�GHW"
”I och med att vi använder oss av ett lastkännande hydraulsystem och att vi dess-
utom inte har en optimal geometri så kommer skopan att fastna i högen. Om jag
har för hög drivning in i högen så får jag inte upp skopan helt enkelt. Så en ruti-
nerad förare han släpper på gasen och får då mindre tryck på skopan och kan då
lyfta den uppåt. Lyft- och drivkraft ska du hela tiden få att samarbeta”.

6��6n�RP�GX�LQWH�InU�XSS�VNRSDQ�Vn�E|UMDU�KMXOHQ�VSLQQD��KXU�PlUNHU�GX�GHW"
”Det märker man bara, det bara är där. Maskinen stannar upp, den slutar att driva
framåt. Det vanligaste är då att föraren lyfter skopan, men det går inte för den sitter
fast. Då gasar man ännu mer i tron att maskinen blir starkare och att du får mer
kraft i lyften. Men i själva verket så trycker man fast skopan ännu mer med den
ökade drivkraften. Om jag fick som jag ville, så skulle jag vilja ha harmoni mellan
lyft- och dragkraft automatisk i maskinen så föraren inte ska behöva tänka på det”.

6��1lU�GX�NRPPLW�LQ�L�K|JHQ��KXU�J|U�GX�VHGDQ"
”När jag kommit upp med skopan en bit så bryter jag med den för att fylla i skopan.
Jag känner när det är dags. Eller jag ser det nog snarare. När skopan kommit upp en
och en halv meter ungefär så ser jag att jag ska bryta. För om jag kan fylla skopan
högt upp i högen så får jag en kortare väg att lyfta skopan när jag ska tömma den på
en lastbil”.

6��2P�YL�VlWWHU�LQ�HWW�IO\WDQGH�JROY�L�K\WWHQ��NDQ�GX�J|UD�VDPPD�VDN�L�DOOD�IDOO�WURU
GX"
”Det tror jag nog att jag kan göra. Dessutom tycker jag nog att maskinen inte ska
vara så förarberoende, utan vem som helst ska kunna fylla skopan”.

6��9DUI|U�DQYlQGHU�QL�ODVWNlQQDQGH�K\GUDXOLN"
”Det är av ekonomiska skäl, det spar mycket bränsle”.

6��6n�QlU�GX�N|U�LQ�I|UVLNWLJW�L�K|JHQ�Vn�YLOO�GX�DWW�PDVNLQHQ�VND�EOL�VWDUNDUH�RFK
VWDUNDUH"
”Nej, det maskinen ska göra är att fylla skopan. Om du gör det med mycket driv-
kraft, lyftkraft eller brytkraft spelar ingen roll. Huvudsaken är att skopan blir full”.

6��0HQ�YDG�lU�GHW�VRP�J|U�DWW�GHQ�EOLU�IXOO"
”Det är kombinationen av de tre krafterna. Och det är ju föraren som ska kunna
kombinera dessa för att få skopan full. Och idag är det föraren som är den svaga
länken”.

6��0HQ�RP�GX�WDU�ERUW�I|UDUHQ��KXU�VND�PDQ�J|UD�Gn"
”Då måste du få krafterna att samarbeta. Du kan inte ha för mycket drivkraft när
du ska fylla skopan utan drag- och lyftkraften måste balanseras med varandra. Har
du skopan fast i en bank och motorn bara går, då bränner du bara bränsle. Men det
är ju också beroende på materialet. Om du till exempel kör i lös sand så vill du ha
en ganska snabb maskin för att få stort flöde. Men kör du i berg då vill du ha styr-
kan för att kunna bryta loss materialet”.
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6��.lQQHU�GX�QnJRW�L�UHJODJHQ"
”Nej, inte när jag lastar grus. Däremot när man lastar timmer, då kan man känna
det på ett annat sätt. När man ska ta det sista från en bil, när jag stänger läppen
och om man får läppen direkt på en stock då känns det. Det blir stumt”.

6��6NXOOH�GHW�Jn�DWW�DQYlQGD�HOUHJODJH"
”Ja, du ser att läppen stannar upp”.

6��6NXOOH�GX�NXQQD�UHNRPPHQGHUD�HQ�|YHUJnQJ��WLOO�HOUHJODJH"
”Det skulle jag kunna göra. Du kan ha kortare spakar, kortare slaglängd och att
man kan ställa dem efter förhållanden. Då kan till man till exempel få mer flöde
på någon funktion. På så sätt skulle man också kunna skona maskinerna mot onö-
digt slitage. Vidare skulle man lättare kunna skapa den harmoni vi snackade om
tidigare. Med tryckgivare i cylindrarna skulle man till exempel få dragkraften att
minska då trycket i lyftcylindrarna blir för högt. Det ska rent tekniskt inte vara
något problem med dagens elektriskt styrda motorer. Du skulle kunna göra olika
lägen på maskinen så att den anpassar sig till arbetssituationen, t.ex. ett läge där
maskinen är snabb, och ett där den är stark. På så sätt skulle maskinen bli mer
lättkörd”.

+��6NXOOH�I|UGHODUQD�PHG�HOUHJODJH�YDUD�VW|UUH�lQ�GH�PDQ�JnU�PLVWH�RP�JHQRP
DWW�WD�ERUW�VHUYRUHJODJHQ"
”Jag tror det eftersom man kan göra en mer individuell maskin. Man kan anpassa
maskinen till föraren bättre än vad du kan göra idag”.

6��0HG�HOUHJODJH�InU�PDQ�MX�P|MOLJKHW�DWW�SODFHUD�UHJODJHQ�PHU�IULWW��YDU�VNXOOH
PDQ�NXQQD�KD�GHP"
”Vi har pratat om detta. Helst ska man kunna placera dem var som helst i hytten
där du vill ha dem. Men framförallt ska det vara lätt att justera dem, annars gör
man det inte. De ska vara kvar på samma sida som de sitter på idag, men vara
mer flexibla. De skulle kunna sitta i stolen men också kunna justeras oberoende
av stolen. Det kan man göra på grävare idag”.

+��+XU�NlQQV�UHJODJHQ�I|U�YlQVWHU�KDQG"
”Det enda jag har emot spakstyrningen är att den är för svår att ställa in. Men om
man tar sig tid för att göra det så kan man få en väldigt bra körställning. Själva
funktionen är bra. Ska jag sitta länge i maskinen, köra hela dagen, då använder jag
spaken. Men är det bara några skopor som ska lassas då använder jag ratten”.

6��6NXOOH�GX�YLOMD�DWW�VW\UQLQJHQ�YRUH�SURSRUWLRQHOO�PRW�N|UKDVWLJKHWHQ"
”Ja, det skulle jag vilja. Jag skulle vilja att man får göra färre rattvarv när man kör
långsamt. Då kan man öka hastigheten på lastcyklar. Om det ska regleras steglöst
allteftersom hastigheten ökar eller om det ska vara distinkta lägen vet jag däremot
inte. Det får man nog prova fram”.

+��9DG�lU�GHW�I|U�IDNWRUHU�VRP�LQYHUNDU�PHVW�QHJDWLYW�Sn�DUEHWHW"
”Det kan vara sikten. Är den dålig, då får man ta det försiktigt och slå av på takten.
Är det regnigt ute så blir det väldigt snabbt smutsigt på rutorna. Då spelar det ju
ingen roll om du har en väldigt stark och snabb maskin. Jämfört med konkurren-
terna så är vi väldigt bra på att hålla smutsen borta, men vi måste bli ännu bättre.
Jag har ju hört folk som klagar på sikten och det beror ju på att man vill ha bättre
sikt, annars skulle ju ingen säga något”.
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+��)|UXWVDWW�DWW�DOOD�UXWRU�lU�UHQD��KXU�lU�VLNWHQ�Gn"
”Visst skulle man kunna önska sig bättre sikt. Det finns ju stolpar i hytten som
stjäl sikt för föraren. Detta gäller både framåt och bakåt”

+��$XWRPDWLVND�IXQNWLRQHU"
”De kan ju vara bra, men jag tror inte de behöver finnas som standard”.

+��+XU�J|U�GX�I|U�DWW�VWDUWD�PDVNLQHQ"
”Det absolut första är ju att gå in i maskinen och vrida på nyckeln och starta upp
den. På de nya modellerna kommer det att finnas automatisk oljenivåkontroll och
då försvinner det momentet där man kollade oljestickan”.

6��2P�YL�VlWWHU�LQ�DSSDUDWHU�LVWlOOHW�I|U�I|UDUH��YLOND�HJHQVNDSHU�KRV�LQNRPPDQGH
GDWD�PnVWH�GH�NXQQD�UHJLVWUHUD"
”När man lastar berg så försöker ju föraren hitta någonstans där berget ligger lösare
för att underlätta att lasta. Då måsta man se ca fyra-fem meter framför dig, strax
framför skopan, och kunna urskilja centimeterstora sprickor och liknande. Det
skulle nog krävas färgseendet hos en eventuell kamera. Det måste dessutom vara
ganska snabb uppdatering, varje halvsekund skulle nog krävas. Just vid berghante-
ring så kan de ske saker snabbt. Det kan börja rasa och då gäller det att kunna se
när det börjar röra på sig”.

6��bU�GHW�EHUJ�VRP�lU�GHW�VYnUDVWH�DWW�KDQWHUD"
”Man kan säga så, att kan du lasta berg då kan du lasta grus och jord och sådant.
Men kan du lasta grus behöver det inte innebära att du kan lasta berg. Det svåraste
är nog ändå att lasta timmer. Där är sikten enormt viktigt, du måste se vad du håller
på med. Som till exempel när du ska lägga ur timret i en välta, då måste du vara
väldigt försiktig när du backar tillbaks så du ser hur stockarna rullar ur gripen.
Backar du för snabbt, då blir det bara ett enda skatbo. Det kan gå fort när det börjar
gå fel, så det gäller att ha koll”.

Studie 7. Volvo TC Eskilstuna, 2001-02-27

Intervjuade: Thomas Almerén (7), ingenjör; Gunnar Löwestrand (*), expert på
körning, tidigare förare

”Thomas och Gunnar arbetar båda två på Volvo och utvecklar deras hjullastare.
Thomas är ansvarig för produktprovning och Gunnar utvecklar produktteknik
(det var svårt att på bandet höra vad Thomas säger då han satt längre från mikro-
fonen.)”.

6��.DQ�PDQ�J|UD�PDVNLQHQ�HQNODUH�DWW�N|UD�I|U�I|UDUHQ"
G: Man kan hjälpa till genom att göra en harmonisk maskin, men man kan inte
överta … man har ju provat att göra maskiner som går av sig själv. Programmera
in, vi har varit med i projekt i Göteborg… Det är ju inte först, det finns ju andra
som gjort det också. Det finns ju typer av jobb där man kanske vill ha…  Svårig-
heten är att programmera att veta av. Man kan kanske göra en enda sekvens, men
ett arbete... man kan inte gå in och göra ett hål rakt. Du ska hitta saker, du hittar
andra grejer hela tiden. Varje skopa är unik.

Utom vid uppdragslastning. Om du har ett löst material, flishantering till exempel,
kan du liksom bara gå in, det kan du programmera. Om man går till vänster eller
till höger om det första ligger är det likadant.
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Men sedan har du lastfordonen. Du kan inte fylla med skopan på ett och samma
ställe, du måste hela tiden se hur du har fyllt och du har ju bestämmelser på vägar.
Du får inte lägga lasset så du får för mycket på bakaxeln. Det är mycket sådant
som hela tiden spelar in.

6��'X�KDU�O\IW���EU\W��RFK�GUDJNUDIW"
Det kallar man effective … force, det är de som jobbar för att kunna göra jobbet
bra.

6��'X�KDU�MX�ODVWNlQQDQGH�V\VWHP"
Ja, men det är hydrauliken. Det är föraren som tar ut – maskinen måste ha en driv-
lina. Det är motorn som är hjärtat i den, den driver transmissonen och hydraulpum-
par. Du ska ha en bra matchning mellan dem. Du tar effekt från den ena parten när
du behöver på båda. Det är där lastkännandet kommer in. Jag tar inte mer kraft från
motorn för att driva hydraulpumparna och bara skicka tillbaka till tank, utan tar
bara ut så mycket som jag behöver för det jobbet. Då kan du alltså utnyttja mera
kraft för inträngning om jag behöver, eller jag kan släppa mer på gaspedalen och
tjäna bränsle. Sedan har du lyfthastigheten på aggregatet.

6��9L�VnJ�LGDJ�DWW�RP�PDQ�VOlSSHU�JDVSHGDOHQ�Vn�VWDUWDU�O\IWHQ�XWDQ�DWW�GX�U|U
GHQ�
Nej, du måste dra i spaken. Den lyfter inte automatiskt.

6��+DQ�N|U�LQ�RFK�GUDU�VSDNHQ�RFK�Vn�KlQGHU�LQJHQWLQJ�
Då sänker han varvtalet. Det är balansen mellan drag och lyftkraft. Du hade för
mycket dragkraft. Du vet att skopan har du i backen så här. Då du lyfter, lyfter den
inte så här (visar rakt upp med handen), utan du lyfter i en halvbåge, framåt och
uppåt. När du kommer till maximal räckvidd och fortsätter – då går du närmare
med maskinen. När jag kommer in i högen, där har jag fyra hjul som trycker in det
här. Lägger jag på för mycket dragkraft här, när jag lyfter då ska hydrauliken en-
dera skjuta maskinen bakåt, eller högen framåt. Det blir omöjligt. Det har bara
funnits en maskin som gjort det, det var Parka. Det gör det att om vi har för mycket
kraft ska den släppa där så vi har möjlighet att vi ska hålla tillbaks maskinen lite
grann eller bara orka lyfta. Det har ingenting med, det är det som är matchningen
mellan drivlina, hydraulik.

6��.DQ�PDQ�KMlOSD�KRQRP�PHG�GHW"
G: Ja, med ett annat hydraulsystem. Med ett elektriskt kontrollerat system skulle
du kunna styra det, du skulle ha olika känselgrejor på. Som t.ex. då du trycker där
får du för högt mottryck på plussidan till exempel, vilket gör att du kommer upp i
sådana tryck att du överkommer hydraultrycket egentligen. Och då skulle du kunna
styra så att det släpper automatiskt  på drivningen eller gasen automatiskt.  Så det
inte ligger på föraren, idag ligger det helt på föraren.

6��'HW�GlU�lU�YL�XWH�HIWHU�
Om man börjar med elsystem eller dylikt, då öppnas plötsligt sådana här vyer.
Det är ungefär som lastkännande, det är likadant där. Där talar du om för pumpen
hur mycket du vill ha. Trycket har du alltid, sedan är det flödet så mycket som ska
portioneras ut. Sedan stannar den där, men föraren är där i alla fall och kommer
aldrig att kunna ersättas.

T: Om man kan komma långt fram här … så kan ... köra lastmaskin, nästan.

+��6NXOOH�HOUHJODJHQV�I|UGHODU�|YHUYLQQD�VHUYRV\VWHPHWV�I|UGHODU"
G: Du tror att man har någon känsla i spaken när man kör?
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+��(Q�GHO�I|UDUH�VlJHU�GHW�
Du påverkar inte det, du har ett servosystem som påverkar. På den tiden vi hade
direkt, då kunde du känna, men inte…

T: Jo, men du lite känsla har man i servon i alla fall idag.

+��,�WLPPHUKDQWHULQJ�W�H[��QlU�PDQ�VND�VLVWD�JUHSSHW�Sn�ELOHQ�Vn�NlQQHU�PDQ�RP
PDQ�JnU�L�UDPHQ�
G: Det känner du inte i spaken, det känner du här, i maskinen, om du håller i ratten
t.ex. De signaler som maskinen, som du gör alltså som förare kan jag inte direkt
säga vad det är. Du har alltå en grip som kanske klarar av 12 ton, och så lägger du
den mot ramen. Du känner precis när du nuddar. Det känner du inte i spaken, det
känns i maskinen.

Det är en känsla. En ny kille som sätter sig första gången kommer säkert att nypa
ihop hela lastbilen, utan att känna ett dugg. Föraren kommer alltid att vara hjärtat.
En bra förare är guld värd, och en dålig förare är inte värd ett lingon. Maskinen
gör bara det som föraren talar om.

6��*nU�GHW�VRP�HQ�VW|W�JHQRP�PDVNLQHQ"
G: Du bara känner det! Jag hade egen rörelse och satt och körde åt Skånska cement.
Jag planerade kranbanor och lastade berg. Jag satt i maskinen där och då kände jag
i fluktningen alltså, nu barkar det här va. Jag backade tillbaks. Vi hade en kille i
väghyveln, han kom dit och de hade fluktat upp. Han ställde i och började köra
precis efter det. Efter han kört 10 meter stannade han och sa: ni har gjort fel. Det är
fel inställt. Han gav sig inte, de hade gjort fel, han kände det i maskinen. Hade han
fortsatt hade han gått i spiral. Det är en känsla som man inte kan tala om vad det är.
Likaväl som det finna andra som gör andra jobb, som inte jag klarar, men som
känner direkt om det blir fel.

6��2P�PDQ�QX�VNXOOH�E\JJD�RP�PDVNLQHQ�Vn�NDQVNH�PDQ�WDU�ERUW�LQNDQDOHQ�WLOO
GHQ�KlU�NlQVODQ"
G: Nej, så länge du sitter i maskinen har du känslan där. Det är alltså saker som
händer med maskinen, det kan vara att den lutar lite grann.

6��0HQ�RP�GX�KlQJHU�XSS�K\WWHQ"
Nej, då tar du helt bort. Även om jag kör lastbil, jag kör det också, likafullt då du
kör, alla vibrationer som kommer från hjulen kommer in på något sätt. Mer eller
mindre, ju mindre desto bättre för föraren. Det ger allstå lägre arbetsskador. Vi
tittar här på 30-40 års användning.

6��bU�GHW�Vn�DWW�PDQ�WDU�QHU�DPSOLWXGHQ�VWlOOHU�PDQ�EDUD�RP�VLJ�VMlOY"
G: Ja, till en viss del. Tar du bort alla, alltså känslan för. Vi kan ta t.ex. det här
med att ljudisolera maskinernas avgasrör. Då började förarna varva mer, de hörde
inte maskinen. Det är mycket sådant. Vi pratar om dagens generation, inte om de
som finns om två generationer. De kommer att ha helt andra värden.

6��'H�PnVWH�MX�NXQQD�NlQQD�QlU�GH�VWnU�L�HWW�KnO"
T: Det får inte gå för långt.

G: Om du ska ta bort det, då måste du hänga upp redskapet i gummi, lyftarmarna
i gummi, och allting. Då kommer det vara väldigt svårt att köra, du har ingen guide
någonstans.

T: Du får ingen input alls, då tappar du det.
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G: Och den input det är att du har en förbindelse mellan redskapet där ute och din
arbetsplats. Men det måste vara på en nivå så det inte är påfrestande för kroppen
och tröttande.

T: Du behöver ha en bra respons, det är viktigt. Du tar i spaken, och så tar det några
tiondelar innan skopan rör sig, då är du ganska… tam. Du lär dig det med till slut.
Man måste ha respons på det man gör. Du styr och du bryter och bryter, det får inte
ta för lång tid. Det är svårt, om du har system som inte hänger med. Och det är ju
kanske risken med elsystem. Ibland har du en spole, som ska styra olja till en slid.
Den responstiden får inte vara för lång.

Det finns ett arbetsområde där jag skulle vilja att maskinen uppfattar vad jag säger,
nämligen vid timmerhantering. När jag håller på att gå framåt och ska justera. Då
tar jag gripen här och så slår du till den så ska du backa för nästa timmer, och så
slår du back, fram, back, fram. Då får du sitta så här. Kan du komma på det, att du
sätter på föraren en lite huva så här för fram-/backfunktion. Då skulle du inte be-
höva hålla på med det, växla ner, växla upp.

6��%HK|YV�HQ�KMlOSDUP�I|U�DWW�MXVWHUD�WLPPHU"
G: Nejdå, jag har timmergripen till mycket: lossar, lastar och ordnar till vältorna.
Om du t.ex. lägger timmer så här, så blir det något som sticker ut. Om du lastar
bilen, ska du alltid ha ena sidan jämn.

6��9L�WLGVVWXGHUDGH�HQ�I|UDUH�L�+HE\�RFK�VnJ�DWW�GHW�WRJ�P\FNHW�WLG�DWW�MXVWHUD
HQVWDND�VWRFNDU��%HK|YV�GHW�HWW�YHUNW\J�VRP�NDQ�J|UD�GHW�VQDEEDUH�lQ�DWW�EHK|YD
IO\WWD�KHOD�PDVNLQHQ"
Nej, det får inte ta så lång tid. Men det finns ju jobb som man kan förbättra. Om
man kan gå så långt att man styr maskinen med tankeverksamhet, vissa funktioner.
Det skull kanske underlätta. Men känslan i maskinen måste finnas där. Jag måste
ha kontakt med redskapet där framme. När jag kör in i en grushög, eller berghög
så känner jag liksom när jag börjar, så här lyfter jag. Då känner jag direkt om en
tand tar emot en sten. Det märker jag. Då får jag styra maskinen efter det.

6��'X�NlQQHU�DWW�PDVNLQHQ�EOLU�VW\Y"
G: Nejdå, jag känner bara, jag hör inte det, jag bara förnimmer det i maskinen. Jag
behöver inte komma så att jag sitter fast. Den där känslan får jag inte genom spaken
utan genom maskinen.

6��*HQRP�VWMlUWHQ"
G: Ja, ratten, alltsammans. Även om jag håller i CDC och vilar armen. Jag känner
det i alla fall i maskinen. Jag kan inte tala om vad det är jag gör, men jag kan det.
Då måste jag direkt tänka till – vad gör jag här så jag inte sitter fast med skopan.

Jag har inte suttit och tänkt till vad jag gör, men jag känner det. Jag vet likadant
som när jag sitter och planerar. Jag känner direkt att någonting är fel, jag vet det.
Det är någon sjukdom kanske.

T: Det är kul det här. Man kan titta på två förare som kr samma jobb. Den ena
tycker man kör som sjutton och producerar material. Den andra kör så lugnt. Tittar
man på mätvärdena, vi mäter påkänningar och dragkrafter och mäter ton. Då ser
man att den som kört lugnast har producerat mest. Det är ju då en som är van att
köra. Han känner det här precis och får skopan full.
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6��$OOD�YL�KDU�SUDWDW�PHG�WDODU�RP�KDUPRQL�RFK�NlQVOD�
T: Ja harmoni ja, precis, och motorik.

6��2P�PDQ�VND�SURJUDPPHUD�GHW"
T: Det är svårt det. Om man tar en duktig och en halvduktig, och det kan skilja
ganska mycket på vad de producerar.

+��9DG�lU�GHW�I|U�LQIRUPDWLRQ�VRP�GHQ�KDOYGXNLJD�I|UDUHQ�LQWH�KDU�OlUW�VLJ"
G: Att bli en duktig förare det är man född till. Se på bilskolan, det finns de som
håller på i fem år, men ändå inte klarar körkortet. Men de kan ju vara duktiga på
mycket annat.

6��0HQ�QX�J|U�MX�QL�PDVNLQHU�VRP�DOOD�VND�NXQQD�N|UD�
G: Det är kruxet.

6��1lU�GX�VNUDSDU�PRW�GHQ�KlU�VWHQHQ��NDQ�PDQ�Sn�QnJRW�YLV�J|UD�GHQ�XSSOHYHOVHQ
VW|UUH"
G: Det som händer är att du får en liten tryckökning på plussidan, det är den lilla
stöten. Kan du styra den, så att den på en bråkdel av en sekund lägger om driften
på maskin, släpper lite granna på dragkraften. Fortsätter man så, då kommer man
tryckande. Stenen sitter ju fast där inne. Jag trycker på mer och maskinen börjar
gräva med hjulen. Får inte jag ha tryck på skopan uppifrån, så jag trycker ner fram-
axeln. Den dagen jag avlastar den då slirar hjulen.

Då skulle man kanske kunna få systemet att lägga om drivningen när den upptäcker
den lilla stöt jag känner när jag går i ramen på en bil.

6��'n�ILQQV�GHW�WYn�VlWW�DWW�Jn��$QWLQJHQ�HQ�LQE\JJG�DXWRPDWLN�HOOHU�DWW�XQGHUOlWWD
GHQ�NlQVODQ�I|U�I|UDUHQ�
G: Det är frågan vem som hinner först. Föraren är där direkt utan att behöva tänka
på det.

Det hjälper inte en förare att höra om det skrapar, han vet ju inte vad han ska göra.

Nej, jag tror inte att någon kommer att köpa, men däremot att man kan få maskinen
att göra det. Skrapar här och tjuter där, det tror jag inte på.

6��'HW�lU�LQWH�GHW�YL�lU�XWH�HIWHU�XWDQ�RP�PDQ�KDU�HQ�KlYDUP�Vn�KlU��Vn�EOLU�GHW
ROLND�XSSOHYHOVHU�RP�GX�VNDSDU�Vn�HOOHU�Vn�
G: Det känner de ju också i maskinen. Du kan ju nästan känna stenen, vilken form
den har. Därför om du går framåt kan du känna konturen av den.

6��7DQNHQ�lU�DWW�VWlOOD�RP�PDVNLQHQ�I|U�ROLND�PRGHU��W�H[��EHUJ��Vn�DWW�I|UDUHQ
OlWWDUH�NlQQHU�RFK�NDQ�KDQWHUD�GHW�
G: Vid berghantering är det dels som spänt så, om du har en förare som inte kan
hantera gaspedalen. Då sliter han ut däcken. Det är just harmonin med lyft, det är
det som föraren ska styra med gaspedalen. Vi har ju med lastkännande hydraul-
system trycket där. Vi behövde inte som förr med de gamla stromparna, där fick
vi varva upp.

Det gjorde man med gaspedalen. Nu är det inte det och indrivningen ska egentligen
bara följa maskinen in. Jag ska inte, det är klart visst kan man väl försöka trycka till
och greja. Men vid berghantering om man gör så flyttar sig inte berget. Det finns
inte en maskin i världen som kan flytta på ett berg. Det är skopan som fyller sig
själv, som föraren ska jobba med.
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Jag började 1975 att resa på exporten. Tänk att komma ner till Afrika, den närmaste
teknik de hade kommit… och han ska sätta sig i en lastmaskin. Då försökte jag hitta
på, om jag la in maskinen på ettans växel, och gick in på tomgång, och la ner sko-
pan så. Då stannade maskinen totalt. Då varvade jag upp motorn här, till en viss
gräns, precis så den drar in och stannar igen. Håll gaspedalen stadigt där, på
1 300-1 400 varv. Vad ska du göra nästa, jo du ska lyfta armarna. Då går de framåt.
Det material du har tagit med dej där, det trycker ner framaxeln. Känn hur maski-
nen sjunker ihop framåt. Och sedan vinklar du lite på skopan, lite grann, och så
lyfter du igen. Då skär han uppåt, framåt. Det visade sig att de kunde fylla skopan
till 80 % på tomgång. Det fick de hålla på att träna. Lyft armarna, inte använda
skopan i bottenläge. Den tekniken fick de hålla på med. Hastigheten fick komma
sedan. Det visade sig att det här höga varvet och slirning på transmissionen inte
behövdes. Han ska börja följa efter. När jag började lyfta såhär, och när jag stan-
nade till rörelsen då gick maskin framåt, på de låga varven. Det är det jag ska ha
på indrivningen. Det är det som föraren med gaspedalen känner av, vi ska sitta
och köra cykeltider på 14-15 sekunder. Då kan man inte sitta och fisköra.

Berg och timmer är de svårare grejerna. På Demon ser man direkt vilka som har
rätt teknik. Det kan vara ekonomer eller vilka som helst. Kvinnor har väldigt
mycket lättare för sig, därför att de lyssnar för det första och gör vad man säger.
Karlar, dom säger ”Ja” och så kör de och har glömt hälften. De är så glada att få
åka iväg. Kvinnorna har redan sagt att de inte kan det här. Vad sa du säger de.
Det är människan bakom ratten som gör jobbet. Robotar, de har samma förutsätt-
ning varje gång, men i det här jobbet där är varje skopa unik.

Hur man sedan ska kunna styra det vet jag inte, om man ska ha en robot som läser
av. Nästa det är GCL:en som kommer att öppna mycket. T.ex. när du kommer in
och bär i en uppförsbacke, trots att du har lastkännande och kan ”smyga” så finns
det klantskallar som drar fullt, och pumparna ger allt, då skulle man ha en indikator
på motorns varvtal och hastigheten. Det kan du styra. Om jag då drar fullt, ska det
styra ner så jag kanske bara får 25 % av flödet. Då får du en indikation till maski-
nens hjärna, här går jag för fullt på tvåans växel och hastigheten går saktare och
saktare. Då är jag i en viss typ av jobb. Då ska jag inte lägga på fullt, för då stannar
maskinen.

T: Köra flis och lasta något… på upplag, det är ju enkelt. Avbaning t.ex. är inte lätt,
det är att ta bort stubbar och sådant när du öppnar en grustäkt.

6��'HW�GX�VD�RP�DWW�EHVNULYD�ROLND�SDUDPHWUDU�I|U�ROLND�DUEHWVXSSJLIWHU�
G: Nej, inte olika arbetsuppgifter, olika arbetssituationer. Sånt skulle man, det har
vi pratat om att ta bort det här. Norrmännen hade inte kunnat lära sig det här med
lastkännande hydraulik, trots att man bara hade...  Sådana där grejer skulle man
kunna göra. Vi har gjort sådana grejer idag på transmissionssidan, vi har alltså så
länge de kör i APS-modet så finns det säkerhetsgrejer. Om du vrider ner till ettans
växel manuellt bryr sig maskinen inte om det. Den vet redan att det går för fort.
Det har vi haft i 15-16 år, och det kommer att finnas fler. Det har vi inte styra den
nuvarande hydrauliken. Med elektricitet kan du rampa olika saker.

………….

T: Det är ju dragkraft och lyftkraft som jobbar mot varandra.

G: Om jag nu är en dålig förare och kör in i en hård bank. När jag kör in här och får
motstånd, då får du upp trycket på plussidan. Och där skulle man kunna så att man
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har en, men då ska den känna av att jag trycker in, att jag inte använder hydrauli-
ken. För jag kan ju få upp det där trycket om att jag lyfter. Hur man styr det där?
Det finns ju situationer då jag måste ha högt tryck och ändå ha dragkraft, t.ex. att
gå i backe.

6��)|UHNRPPHU�GHW�L�DOOD�W\SHU�DY�DUEHWVVLWXDWLRQHU��NDQ�PDQ�DQYlQGD�ROLND
PRGHU"
G: Att tala om för föraren att slå om för olika arbetssituationer kommer aldrig att
fungera. Vi har ju ett verktygsprogram idag, trots att det funnits nio år på markna-
den. Jag var uppe till Jämtland i tisdags och frågade: varför har du ställt in i Heavy?
Det vet jag inte, sa han, han kom så här. Det är inte så lätt att göra. Ska det finnas
med, ska det finnas i maskinen. Vad folk idag säger om våra maskiner, att t.ex.
lyftkraften är för dålig. Det är bara det att vår dragkraft är mycket högre än alla
andras. Så hanterar du den fel då låser du fast skopan. Kör med lägre varvtal, gör
ett bättre jobb och spara bränsle.

6��%\JJHU�QL�PDVNLQHUQD�I|U�EUD�HOOHU�GnOLJD�I|UDUH"
G: Vi bygger maskiner för bra förare.

Cat har ju börjat med en ny på 88.an. De har en vänsterpedal som är… då har gjort
så att du har full dragkraft rakt upp. Ju mindre dragkraft får du när du trycker ner
pedalen. Då lämnar du över till föraren att ha fullt varvtal på motorn, men kan bara
trycka ner på pedalen för att dra av på dragkraften…  ... Det är ju två bromspedaler.
Den vänstra är ju den som föraren normalt jobbar med. Men det bästa vore ju att
man inte behövde, överlät till maskinen att göra det själv.
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Bilaga 3. Reglageaktivering vid lastning av kross
(Observera att signal från spakar och tidsangivelse från videofilm inte verkar
stämma överens.)

Lastning av kross (singel) på lastbil med släp med Volvo L120C (1995),
arbetscykler 7–12, Uppsala, 1999-08-12.

Synkroniseringen för tidsstudien av cyklerna är 2 osäker, och därmed inte markerad i diagrammen
nedan.

�� Start på
cykeln

Trans-
port 1

Stopp vid
avlast

Trans-
port 2

Stopp på
cykeln

Tid [sek]
för:

Cykel
nr

Börja
fylla
skopa

Börjar
backa

Stanna
vid bil

Börja
backa

Skopa i
backen

Fylla
skopan

Trp till Tömma
skopa

Trp från Cykel-
tid

7 247 255 270 275 286  08  15  05  11  39

8 286 293 308 312 323  07  15  04  11  37

9 323 331 349 354 362  08  18  05  08  39

10 363 372 388 394 402  09  16  06  08  39

11 402 411 427 438 448  09  16  11  10  46

12 448 455 471 482 493  07  16  11  11  45

1) Förklaring: Start av cykel = Börja fylla skopa. Transport 1 = börjar backa för körning till bil.
Stopp vid avlast = vid tömning av skopa på bil. Transport 2 = körning tillbaka till hög.

Studien startade kl. 11:20:11, tiderna är i sekunder från start.
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Bilaga 4. Beskrivning av förarens arbete i hjullastare
Studie 1. Förare i Volvo L120B (1994) som matar sorterverk med grus, Heby, 2000-12-14.

Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem

Starta, se studie 2

Köra snab-
baste väg till
grushög

Lossa handbroms, ställ
riktväljare i Fram, styr
med ratt. Alltid handen
vid skopreglagen när
du kör.

Se hinder och
trafik. Maski-
nens läge
relativt vägen
och hinder.

Kontinuerlig,
liten variation
i typ och has-
tighet.

Se väg och
hinder, höra
motorn, kän-
na balans.

Måttlig upp-
märksamhet,
återkoppla
intryck med
handling som
vid all annan
körning.

Känna väg,
maskinens
storlek och
kunna köra.

Några dagar. Sikt bakåt .

Placera skopa
rakt mot grus-
hög och ha rätt
fart för att en-
kelt fylla den.

Med vänster hand ratt-
styra, samtidigt med
höger hand sänka sko-
pan, och med höger fot
anpassa hastigheten.

Underlagets
egenskaper,
maskinens
och skopans
läge och has-
tighet.

Kontinuerlig,
enkel, förut-
sägbar.

Se grushög
och skopans
kanter, höra
motors varv,
känna maski-
nens retarda-
tion.

Som ovan. Som ovan. Några veckor
för positione-
ring, flera
månader för
att ha rätt fart.

Komma i rätt läge
och fart för att enkelt
fylla skopan.

Fyll skopan
helt. ”Ingen
ekonomi i att
köra med halv
skopa, inte
heller att fylla
så att det rin-
ner om den.
Då får man
sitta och skra-
pa upp.” Kom-
binera bryt, lyft,
hastighet.

”Jämn gas hela tiden,
när den sackar tryck i
ettan, och så bryter och
lyfter du och fyller sko-
pan. Du fångar gruset.
I början är motorn lite
ansträngd, men sen
släpper man ju av. Man
hör när maskinen börjar
lyfta – det morrar till.
När det är hårt får man
spänna in, riva, lyfta
och vända om skopan
för att få loss det”.

Grusets egen-
skaper (fru-
set, fukthalt,
kornstorlek).
Högens geo-
metri, retarda-
tionen,  mo-
torvarv, ljud
från hydraulik.

Kontinuerlig,
kvalitativ, viss
variation, stor
betydelse.

Känna in-
bromsningen,
höra motorns
ansträngning,
känna ba-
lans/-harmo-
nin. Känna
reglagens
läge, se
material och
skopa.

Viss upp-
märksamhet,
snabbt åter-
koppla motor-
varv, inbroms-
ning med
bryt/lyft och
lätta på gas.

Känna maski-
nen, koordi-
nera reglage
med maski-
nens rörelser,
känna egen-
skaper på
grus under
olika förhåll-
anden. Kunna
”Fånga
gruset”.

Lång. ”Vissa
lär sig aldrig”.

Slira. Får tryck på
framaxeln som ger
hjulen grepp. Lyf-
tens geometri gör att
skopan skjuts fram i
lyftets början, då
måste man lätta på
gasen. Det är bak-
hjulen som i så fall
slirar. Men fram-
hjulen kan slira.
L120 har ej slirande
elektrisk diffspärr
fram och ingen bak.
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Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem

Fortsätta höja
skopa och
börja backa.

Sköta lyft med vänster
hand, lägga i back med
höger. Se i backspegel,
ev. titta bakåt.

Grusets vikt
och hur det
rinner. Om
något är
bakom
maskinen.

Kontinuerlig,
nästan alltid
förutsägbar.

Se hög och
skop. Känna
balans.

Måttlig upp-
märksamhet.
Snabb åter-
koppling.

Kännedom
om maski-
nens balans.
Koordinera
reglage.

2 veckor. Komma ur högen
med fylls skopa.

Backa ut,
svänga och
stanna för att
kunna köra
fram. Skopa i
läge för sikt,
balans och ej
ta i hinder.

Se i backspegel, gasa,
rattstyrning, bromsa,
lägga riktningsväljare i
Fram.

Hinders läge,
riktning på
väg till
sorterverk.

Kontinuerlig,
enkel, oftast
förutsägbar.

Se väg och
hinder, känna
att maskiner
stannar.

Uppmärksam-
het beroende
på situation.

Koordinera
reglage. An-
vända sig
av back-
speglar, kun-
na vrida
nacke/bröst-
rygg för att
se bakåt.

2 veckor. Skymd sikt bakåt.

Köra till sor-
terverk, posi-
tionera skopa
och stanna

Navigera och styra efter
väg, anpassa hastighet,
räta upp maskinen mot
tippficka, reglera
skophöjd

Maskinens
fart, läge mot
väg, hinder
och verk.
Trafik.

Kontinuerlig,
viss variation,
oftast förut-
sägbar.

Se väg, av-
stånd till verk,
läge på tipp-
ficka. Höra
motorn. Kän-
na balans.

Uppmärksam-
het beroende
på trafik.

Känna väg
och maski-
nens storlek.

2 veckor. Maskinens storlek,
ändrad tyngdpunkt
hos maskinen.
Ändrade vägegen-
skaper.

Tömma skopa i
tippficka utan
att spilla över.

Tippa skopa (vänster
hand), ev.  skaka ur
den genom att snabbt
föra tipp i bottenläge.

Skopans läge
relativt ficka.
Mängd grus i
fickan.

Kontinuerlig,
alltid förutsäg-
bar.

Se skopa, om
material rin-
ner bredvid
fickan.

Viss upp-
märksamhet,
enkel åter-
koppling.

Känna sko-
pans och
tippfickans
storlek.

2 veckor. Sikt begränsad av
skopan.

Backa ut, se ovan
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Studie 2. Föraren i Volvo L150C (1998) med lättmaterialskopa vid matning av kross med träavfall, Gärdestaverken,
Linköping 2001-01-29.

Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem Förslag till
lösning

Starta maski-
nen och kolla
dess status. 1)

Kolla olja, vatten under
huven, ev. slå på hu-
vudström. Riktnings-
väljare i Neutral, vrida
om nyckel.

Ev. bud om
skada vid
förra skiftet.
Riktnigsväl-
jarens läge.
Se varnings-
visare

Enkel, förut-
sägbar,
långsam.

Se oljestick-
ans skala,
vattennivå
och vald
växel. Höra
motorn.

Mycket
enkel.

Mycket små.
Känna grun-
derna för
körning och
att kolla olja
och vatten.

Några få
starter.

Oljesticka lågt
placerad, föraren
måste  in mellan
motvikt och skärm
och luta sig ner.

Förläng olje-
stickan.

Köra från
parkering till
sopkrossen.

Aktiverar spakstyrning,
släpper handbroms.

Maskinens
läge relativt
väg och hin-
der. Trafik.
Spakstyr-
ningsindi-
kator.

Kontinuerlig,
viss varia-
tion. Enkel.

Se väg och
hinder. Höra
motorn.
Känna
balans.

Måttlig  upp-
märksam-
het,
återkopp-
ling.

Känna väg
och maski-
nens storlek.
Förarbevis
eller flerårig
vana.

Förarbevi-
sets utbild-
ningstid. Lär
sig köra på
några dagar
om man kör
bil.

Spakstyrning är för
snabb i hög has-
tighet.

Använd ratt
vid hög
hastighet.

Positionera
maskin och
skopa mot
sopor.

Vägstyr med spak, sän-
ker skopa till strax över
och parallell med mark
och kör mot soporna.

Underlagets
egenskaper.
Sopornas
läge, storlek
och typ.

Kontinuerlig,
oftast förut-
sägbar.

Se sop-
högen, se
skopans
kanter och
marken
framför.

Måttlig upp-
märksam-
het. Direkt
återkopp-
ling.

Uppfatta
läge, has-
tighet. Kän-
na maski-
nen. Koor-
dinera reg-
lage.

Komma i läge för
att lätt  fylla sko-
pan med skrym-
made material

Fylla skopan. Köra in med skopan
plant i materialet, lägga
i ”kick- down”,  lyfta/bryt
med skopan samtidigt.

Materialets
egenskaper.
Högens geo-
metri.

Kontinuerlig,
komplex,
kvalitativ,
viss varia-
tion, stor
betydelse.

Höra motor.
Känna ba-
lans, har-
moni och
hastighet.

Viss upp-
märk-
samhet.
Direkt åter-
koppling.
Analysera
motorvarv
och hastig-
het.

Känna ma-
skinen. Ko-
ordinera
reglage.
Känna till
olika mate-
rials egen-
skaper.

2-3 måna-
der.

Fånga soporna så
att de inte skjuts
framför eller ramlar
ur.
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Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem Förslag till
lösning

Backa ut och
placera skopa
för transport
och för god
sikt.

Lyft av skopa sker när
maskinen backar.

Sopornas
vikt, volym
och utse-
ende.

Kontinuerlig,
förutsägbar.

Se högen
och skopan.
Känna ba-
lans.

Måttlig upp-
märk-
samhet.
Automatisk
återkopp-
ling.

Kännedom
om maski-
nens balans.

Koordinera
reglage.

2 veckor. Skopan skymmer
sikten

Köra till kross
placera maski-
nen för att töm-
ma skopan.

Fina och planera väg,
manövrera maskinen.

Maskinens
läge relativt
väg, hinder,
kross och
trafik.

Kontinuerlig,
viss varia-
tion.

Se väg och
avstånd till
kross. Höra
motorn.
Känna ba-
lans.

Viss  upp-
märksam-
het.

Känna väg
och ma-
skinens
storlek.

Maskinens storlek,
ändrad tyngdpunkt
och vägegen-
skaper.

Tömma skopa i
kross.

Skopans läge
relativt kross.
Mängd mate-
rial i skopa
och kross.

Kontinuerlig,
förutsägbar,
viss varia-
tion.

Se skopa,
material och
kross.

uppmärk-
samhet,
beslut.

Känna ma-
skinens
storlek.

Begränsad sikt av
skopan. Skopans
position.

Backa ut och
börja ny cykel.

Navigera, lägga växel-
väljaren i ”Back”. Pla-
cera skopan för trans-
port.

Maskinens
läge relativt
väg och hin-
der. Skopans
position.

Kontinuerlig,
förutsägbar,
enkel.

Se vägen
och skopan.

Måttlig upp-
märksam-
het. Auto-
matisk åter-
koppling.

Koordinera
reglage. An-
vända sig av
backspeglar.

2 veckor. Skymd sikt bakåt.
Sköta många
reglage.

Sluta dagen,
underhålla,
parkera.

Tanka, parkera, ställa
skopa plant  och smörja
den.

Smörjnipplar
s placering.

Enkla, förut-
sägbara.

Se skopan
och nipplar.
Höra mo-
torn/turbon.

Mycket liten
uppmärksa
mhet, enkla
beslut.

Känna  ma-
skinens upp-
byggnad.

Förarbevi-
sets utbild-
ningstid.

Låta turbon varva
ner innan man
stänger av motorn.

1) Handtaget på dörren sitter högt, måste stå på stegen för att komma åt det.
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Studie 3. Volvo L150D (2001), med 40 cm förlängda skoparmar (6,3 ton kapacitet), tar grus från sorteringsverk, lägger det i högar
samt lasta bilar vid bergtäckt, Linköping 2002-02-12. Maskinen har ingen extra motvikt bak och bergdäck.

Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskap
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem Förslag
lösning

Får order att
lasta bil

Bilförarna ringer eller
parkerar vid aktuell hög
(skyltade med fraktion).

Laststorlek,
grus- frak-
tion.

Enkel, lång-
sam, små
variationer.

Se lastbilen,
höra förare.

Enkla
beslut.

Kunna sorti-
menten och
bilars last-
storlek

Några
dagar.

Svårt få direkt
kontakt med
förare. 2)

Köra fram, se studie 2

Positionera skopa, se studie 1. Föraren använder rattstyrning, haft maskinen en månad.

Fylla skopa för
att lasta bil.

Kör in i högen med sko-
pan utmed marken,
trycker i kick-down en
bit in i högen under
framkörning, bryter
upp/stannar till, kör,
och stannar, lyfter
och backar. 1)

Högens geo-
metri, hur
gruset beter
sig, motor-
ljud, accele-
ration

Kontinuerlig,
komplex,
kvalitativ,
ganska
snabb, liten
variation,
stor bety-
delse

Känna ba-
lans och
acceleration.
Se grusets
och skopans
rörelser.

Stor upp-
märksam-
het. Analy-
serar motor-
varv, acce-
leration,
grus- och
skoprörel-
ser.

Koordinera
reglage.
Känna gru-
sets och
underlagets
egenskaper
vid olika
tillstånd.

2 mån. Slirning. Fylla sko-
pa helt, utan att
det rinner över.

Köra snab-
baste väg till
lastbil samt
väga gruset

Lyfter skopan till rätt
höjd, dels under back,
men fr.allt under fram.
När gruset vägs ska
skopan helst vara still.

Lastbilens
läge, höjd
och  rum på
flaket.
Balans.

Enkel, kon-
tinuerlig,
förutsägbar

Se väg, bil,
känna ba-
lans

Viss upp-
märksam-
het.

2 veckor Lyft av skopa och
vägning begränsar
tid för momentet.
Balans

Starkare
maskin som
lyfter snab-
bare.

Tömma skopa
för jämn last, ej
skada bil

Kör skopan över flaket,
börjar tilta ner och töm-
mer gruset mitt i flaket,
fortsätter tilta och kör
fram en bit så resten av
gruset också hamnar
mitt i flaket. Slår ev. ur
skopan. Plattar till
högen.

Skopans läge
relativt flak.
Mängd mate-
rial i skopa
och flak.

Kontinuerlig,
förutsägbar,
liten varia-
tion.

Se skopan,
materialet
och flaket.

Större  upp-
märksam-
het.

Känna sko-
pans och
flakets
volym.
Känna vikt
på mate-
rialet.

2 veckor Sikt skyms av sko-
pa. Risk  skada
lastbil. Bil tar
ojämnt antal sko-
por.

Lyftarmarna är
förlängda 40
cm, vilket gör
maskinen lätt
bak. Finns
motvikt att
sätta på. Har
bergdäck för
bättre stabil-
itet(ger ökade
vibrationer).
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Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskap
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem Förslag
lösning

Transport till
hög med fylld
skopa.

Placerar skopan lågt för
balans. Automatisk
dämpning av skopans
rörelser anses fungera
bra. Automatväxel i vid
körning uppför.

Maskinens
läge relativt
väg, hinder.
Trafik.

Kontinuerlig,
förutsägbar.

Se väg och
avstånd.
Höra motor,
känna
balans

Måttlig upp-
märksam-
het.

2 veckor. Kraftiga vibrationer
vid 1900 varv, kan
bero på bergdäck.

1) ”Man måste ju belasta den så den inte slirar, för kör jag bara rakt in och inte höjer då slirar det ju bara. Man får reglera det där så man får rätt tryck på.
Så här bara och så kick-down där och så höja, tiltar bakåt, man kan ta lite framåt och så lite på höjden och så är det fullt”.

2) Hytten saknar fack för hantering av kvitton m.m. till åkarna.
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Studie 4.  Förare av Volvo L70C (1999) sorterar lastpallar med gafflar 2001-02-12 vid speditionsfirma i Linköping.

Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem

Får order. Får order från central
via direktkontakt eller
mobiltelefon.

Arbetstyp,
vilket verktyg
som krävs.

Enkel,
långsam,
varierande.

Höra ordern. Liten. Enkla
beslut.

Låga. Kort. Täckning för
mobiltelefonnätet.

Starta maskinen och köra fram, se studie 2.

Placera maski-
nen för att ta
pall.

Styra och lyfta för att få
gafflar i höjd med pallen
genom att ta märke
på…

Underlaget,
maskin/gaff-
lar och pal-
lars läge.
Pallars kvali-
tet.

Kontinuerlig.
Enkel.
Förutsägbar.

Se lastpal-
larna och
gafflarnas
läge.

Måttlig
uppmärk-
samhet.
Direkt  åter-
koppling.

Uppfatta
läge och
hastighet.
Koordinera
reglage.

Ett antal
upprepade
gånger, 2
veckor.

Sikt för att placera
gafflarna rätt.

Föra gafflar
under last-
pallar, fixera
dem och lyfta.

Rulla sakta fram, lyft
och tilta gafflarna något
bakåt för att få balans.

Antal pallar,
travens sta-
bilitet.

Kontinuerlig,
komplex,
kvalitativ,
viss varia-
tion, stor
betydelse.

Känna ba-
lans och
hastighet.
Se pallar
och gafflar.

Mycket stor
uppmärk-
samhet.
Automatisk
återkopp-
ling. Känna
hastighet.

Koordinera
reglage.
Kunna
smyga med
maskinens
funktioner.

2 månader. Siktproblem.
Obalans i pall-
traven.

Positionera
gafflarna.

Placera gafflarna lågt
(Sker samtidigt som
maskinen backar.)

Kontinuerlig,
förutsägbar.

Se pallarna
och gaff-
larna. Känna
balansen.

God upp-
märksam-
het. Auto-
matisk åter-
koppling.

Kännedom
om travens
balans.
Koordinera
reglage.

2 veckor. Placera gafflar för
optimal sikt/balans.
Parallellföringen.

Backa ut. Lägga växelväljaren i
”Back”, navigera.

Hinder.
Vägens
geometri.

Kontinuerlig,
förutsägbar.

Se vägen
och pallar-
na. Känna
balans.

God upp-
märksam-
het. Auto-
matisk åter-
koppling.

Koordinera
reglage.
Använda sig
av back-
speglar.

3 veckor. Att kunna hålla
balansen i traven.
Begränsad sikt
bakåt.

Köra fram till
lagerplats.

Navigera, lägga växel-
väljaren i ”Fram”.

Maskinens
läge relativt
vägen, hinder
och lager-
platsen.
Trafik.

Kontinuerlig,
stor varia-
tion, snabb.

Se vägen
och avstån-
det till lager-
platsen.
Känna
balans.

Stor upp-
märksam-
het. Auto-
matisk
återkopp-
ling.

Känna väg,
balans och
maskinens
storlek.

3 veckor. Maskinens storlek,
ändrad tyngdpunkt
och vägegenska-
per. Balansera
pall.
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Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem

Tömma gaff-
larna.

Placera gafflarna vid
underlaget och tilta
sedan ner dem paral-
lellt med  underlaget.

Gafflarnas
läge relativt
lagerplatsen
och pallarna.

Kontinuerlig,
förutsägbar,
liten varia-
tion.

Se gafflarna,
pallarna och
lagerplat-
sen.

God upp-
märksam-
het. Auto-
matisk åter-
koppling.
Enkla
beslut.

Känna
maskinens
storlek.
Koordinera
reglagen.

1 vecka. Begränsad sikt av
gafflarna.
Parallellföringen.
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Studie 5. Med Volvo L220D (1999) och 4,1 m3 timmergrip lägga upp timmer från sorteringsbanan i välta och frakta timmer från
välta till sågen vid Heby Såg, 2001-02-19.

Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem Förslag till
lösning

Får order: ”Det
är bara gasen i
botten som
gäller här”.

Sågen talar via radio
om vilket timmer de
önskar.

Sortiment, mängd, var det
ligger. Enkel, långsam.

Höra muntlig
order.

Mycket liten. Små. Kort. Missförstånd. Bättre radio-
mottagning.

Starta maskinen, se studie 2 angående reglagens manövrering, och att köra fram till arbetsobjektet. Föraren (Ulrika) i denna studie föredrar spak för vägstyrning,
men den var ur funktion så hon körde med ratt. Svårast att hantera var halka, eftersom planen lutade. Då kör hon med bakhjulen lite snett bakom. 3:e funktionen
var vänd så att läppen öppnar när spaken dras bakåt. Se även  1), 2) och 3).

Köra in mellan
vältor för att
lägga en knip-
pa stock på
välta.

Kör med något lägre
fart med gripen i över
vältornas höjd.

Underlagets egenskaper.
Maskinens läge, utstickan-
de stock i vältor bredvid.

Kontinuerlig, enkel, förut-
sägbar.

Se vältor,
gripen och
hur stockar
ligger på
vältan.

Måttlig
uppmärk-
samhet.

Uppfatta läge, hastighet,
känna maskinen, koordi-
nera reglage. Inlärning en
vecka.

Riva ner stock från
sidorna, få in dem i
hytten.

Lägga knippa i
välta

”Höjer grip kör fram så jag ser var
stockarna ska läggas, tiltar fram lite
och öppnar läppen så de första
stockarna rullar ur, öppnar hela läppen
innan jag börjar backa. Sedan justerar
jag hur stockarna rullar ur gripen
genom att sänka och tilta den. Fångar
rullande timmer genom att tilta upp.
Om vältan är brant så lägger jag
knippan i botten och trycker ihop den.”

Köra in mellan
vältor för att
hämta stock.

Kör med gafflarna strax
över marken och
läppen helt öppen.

Samma som ”Köra in mellan vältor” ovan.
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Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem Förslag till
lösning

Fylla gripen
helt så
stockarna
ligger i bunt,
utan att övrig
stock i vältan
rullar ut och att
aggregatet inte
slår i backen.

Sakta ner, sätt grip
efter mark, kör in gafflar
under virket, tryck upp
virket, stanna och låt
stockarna rulla in i gri-
pen. Tryck ner läppen,
backa lite, pressa på
läppen, tilta upp och lyft
gripen om det går tungt
och slut läppen.

Kontinuerlig, komplex, kvali-
tativ, viss variation, stor be-
tydelse.

Se timmer
och grip.
Känna ba-
lans,  se
timrets rörel-
se. ”Man ser
när det är
fullt”. Stock-
arna ligger
då rakt.

Mycket stor
uppmärk-
samhet.
Automatisk
återkopp-
ling. Ana-
lysera mo-
torvarv och
hastighet.

Känna grip
och maski-
nens  egen-
skap, förstå
hur stockar-
na beter sig.

Lång. 2-3
månader

Stockar snett i
vältan. Ej få tim-
mer över grip och
i hytt. Ej slå aggre-
gat i mark då
stockar lossar och
fyller grip. Stockar
lossar under färd.

Backa ut. Höjer gripen i höjd med
hjulnavet, tiltar
bakåt/backar ut.

Annan trafik bakom, stock
som sticker ut i vältor bred-
vid. Kontinuerlig, förutsäg-
bar.

Se vältan
och gripen.
Känna
balans.
Nyttja back-
speglar

Måttlig upp-
märksam-
het. Auto-
matisk åter-
koppling.

Känna
maskinens
balans.
Koordinera
reglage.

2 veckor Placera grip lågt
för balans i
maskinen.
Backspeglar
smutsiga.

Köra till sågens
matarbord. Se
upp med tap-
pade stockar
och åka runt
dem.

Alltid handen på
reglagen. ”Tappar man
en stock och inte hinner
stoppa så körs hela
aggregatet i backen,
ha därför inte gripen
efter backen för då kör
du ner ordentligt”.

Följer banan, svänger vid
stolpen och så fram tills
man ser översta delen på
barktransportören.  Måste
veta att ingen finns på
området.
Kontinuerlig, viss variation,
mycket snabb om stock
ligger på vägen.

Se banan
och rikt-
märken, se
om en stock
ramlar ur
eller ligger
på vägen.
Känna
balans.

Stor upp-
märksam-
het.

Känna väg
och veta att
kolleger
håller sig
undan.

Någon
månad.

Tappat timmer.
Sikt, orena rutor
vid blöta, torkare
på men måste
ändå luta sig fram
över ratt för att se
åt sidan vid sväng.
Om knippan tippas
fram för att se fås
väldig obalans.

Kamera på
taket med
bildskärm till
höger på
hyttpanelen.
Torkare som
tar hela
framrutan.
Torkare på
sidorutor.
Stänkskär-
mar som
hindrar
smuts att
virvla upp.
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Delmoment,
mål

Utförande Nödvändiga
data

Egenskaper
hos data

Inkanal Mental
process

Krav på
föraren

Lärtid Problem Förslag till
lösning

Tömma gripen
för jämn fyll-
ning av matar-
bordet.

Lyft grip, passa in och
placera den över matar-
bordet så att det går att
knuffa undan andra
stockar på bordet med
läppen. Öppna läppen
sakta helt, tilta ner, lyft
för kontrollerad rullning
på stockarna. Backa ut.

Gripens läge relativt matar-
bord och öppning.  Vad
som händer på matar-
bordet.

Kontinuerlig, förutsägbar,
relativt snabbt.

Se grip,
timrets
beteende
och matar-
bordets
kanter, se
matarbordet
på display i
hytten

Uppmärk-
samhet.

Känna tim-
rets rörelser
via maski-
nen. Kunna
matarbor-
dets hastig-
het.

2 veckor. Timret skymmer
sikt, stock som
glider i sidled. För
mycket timmer på
matarbordet.

Lossa timmer
från timmerbil.

”Känner om man går i ramen, känner i spaken att det
blir stumt. Jag ser inte läppen på andra sidan bilen,
så när jag tar sista knippet känner jag mig fram. Det
som är svårare med 220 är att spakarna är känsligare
än den gamla maskinen. Med den kände man lättare
när man gick i stumt. Saknas känslan i reglagen så
vet jag inte hur släpet skulle se ut efteråt.

Känna när läppen går mot
något stumt, känna när
den är stängd, vilket man
också lärt sig se vilket läge
den är i.

”När man tagit timret och ska tilta
tillbaks och samtidigt lyfta så
släpper maskinen fram gripen.
Även om man försöker smyga
tillbaks så händer ingenting. Jag
tror det är fördröjning i tilten.

1) ”När man styr maximalt med spaken och styrningen går i botten blir det en ordentlig smäll i kroppen. Om man styr med ratten blir det tyngre mot slutet,
så skulle det vara med spaken också.”

2) Vänster hand fixeras vid ett fast handreglage, samtidigt som kroppen följer med stolens rörelser. Skulle lätt vilja kunna ställa om pedaler och spakar
för att kunna variera arbetsställningen. Vill därför gärna ha spakstyrning även till aggregatet.

3) Reglagen till aggregatet är för stora för en liten hand, svårt köra  flera samtidigt.

4) ”Man får sitta och vänta ibland. När man skall öppna läppen för att kunna peta till enstaka stockar tar det tid. Just den manövern var snabbare på
180:an.”

5) ”Växlingen är ryckig. Den hugger mycket och så är det fördröjning. Som om man ligger på tvåan och maskin skall växla till trean, då händer det liksom
inget. Då känns det som han inte drar alls. Där var 180:an bättre. I bland är det så man måste kolla att man verkligen lagt i automatväxeln för det händer
inget, det är som ett vacuum.”


