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Förord 
Projektet har genomförts av Högskolan Dalarna i samarbete med Naturbränsle i Mellan-
sverige AB. Projektet har finansierats av Statens Energimyndighet (projektnr. 22127-1), Hög-
skolans fasta forskningsanslag och via naturabidrag från medverkande företag. 
 
Planeringen av projektet har främst skett i samarbete med transportledare Ulf Törnkvist på 
Naturbränsle AB och Henrik Sakari, Skogsåkarna AB. Björn Arvidsson, Naturbränsle AB,  
har hjälpt till med att leta fram lämpliga avverkningsobjekt samt bidragit med erforderligt 
kartmaterial. Docent Jerry Johansson, Högskolan Dalarna, har medverkat vid genomförda 
tidsstudier.    
 
Ett varmt tack riktas till ovanstående personer, chaufförerna på DalaFrakt och Skogsåkarna i 
Mellansverige AB, maskinoperatörerna på entreprenadföretaget T.F. Flis AB samt personal på 
Falu Värmeverk. Ett varmt tack riktas även till övriga personer som bidragit med goda råd 
och idéer vid projektets genomförande - ingen nämnd och ingen glömd! 
 
Garpenberg 2006-09-15 
 
Jan-Erik Liss 
Forskningsledare 
Inst. För Matematik, naturvetenskap och teknik 
Högskolan Dalarna 
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Sammanfattning 
Högskolan Dalarna har i samarbete med Naturbränsle i Mellansverige AB genomfört studier 
på ett nytt fordon för transport av skogsflis. Fordonet är försett med egen lastningsutrustning 
(kran och skopa), vilket innebär att flisskördaren kan tippa flisen direkt på marken eller på en 
i förväg utlagd duk (minskar risken för föroreningar i samband med lastning). Studier har 
också genomförts på transport av flis med lastväxlarfordon och container (traditionell metod) 
för att jämförelser skall kunna göras mellan de olika fordonstyperna. Studierna har finansie-
rats via anslag från Statens Energimyndighet och via ”naturabidrag” från deltagande företag. 
 
Studierna visar att det nya transportfordonet är ett bättre alternativ än de traditionella last-
växlarfordonen på större objekt med långa transportavstånd. Dessutom pekar studien på att 
det är sannolikt är bättre även på små objekt under förutsättning att flisningskostnaden kan 
hållas på en rimlig nivå. Studierna visar också att det bör finnas en viss utvecklingspotential 
på det nya fordonet (teknik- och metodutveckling), varför det bedöms kunna konkurrera med 
lastväxlarfordonen även på andra typer av objekt. 
 
Jämfört med de traditionella lastväxlarfordonen har det nya fordonet bl.a. följande fördelar: 
 

• Transportarbetet blir lättare att planera i och med att beroendeförhållandet mellan in-
blandade maskiner och fordon för flisproduktion och transport upphör. 

•  
• Risken för störningar i transportflödet minskar. 

 
• Miljövinsterna blir större jämfört med lastväxlarfordon som måste ställa ut tomma 

containrar innan flisningen kan påbörjas. 
 

• Det finns inget behov av lastmaskiner på terminalerna. 
 

• Flis kan mellanlagras i skogen. 
 
Till nackdelarna med det nya fordonet hör bl.a. följande: 
 

• Framkomligheten är något sämre än för lastväxlarfordon på mycket smala och kurviga 
skogsbilvägar. 

 
• Det finns en viss risk för att föroreningar följer med vid lastning av fordonet. 
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Summary 
Studies were carried out on a new vehicle for transport of fuel chips from the forest. The 
vehicle was equipped with a crane and a bucket meaning that the chipper may tip the fuel 
chips right on the ground or on a mat (vira from wood processing industry) to prevent from 
dirt such as sand and stones when loading. Studies were also carried out on traditional main 
hauling with transport bins. Transport speed was the same for all vehicles except for the new 
self-loader on forest roads with lower quality. 
 
The studies show that the new system probably is a better alternative on large sites with long 
transport distances and on sites with only little parking place for transport bins. It is also likely 
that the new vehicle may be used on very small sites if they are close to each other and if 
moving cost for the chipper is low. 
 
The studies show that the new vehicle has the following advantages: 
 

• Transport and other work may be planned in a better way leading to that stress de-
creases. 

 
• Dependence between chipper operators and truck drivers decreases. 

 
• The risk for disturbances in transport flow decreases. 

 
• Environment benefits compared to traditional system with higher traffic intensity (less 

exhaust gases and lower stress on roads and bridges). 
 

• No need for loading machines on terminals. 
 

• Easier to store fuel chips on landing. 
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1. Beskrivning av projektets genomförande och 
 måluppfyllelse 
Projektet, vilket genomförts under avverkningssäsongen 2005-2006, inleddes med en pilot-
studie där jämförelser gjordes mellan lastväxlarfordon (containers) och det nya fordonet. 
Pilotstudien omfattar transport av ca 2 000 m3s flis jämt fördelade mellan de olika fordons-
typerna. Via konventionella tidsstudier (c-minutstudie enligt nollställningsmetoden) mättes 
arbetstiderna för tomkörning, lastning, lasskörning och lossning. Transportsträckor noterades 
för såväl tom- som lasskörning. Tidsstudier genomfördes även på flisskördaren, eftersom 
några av skördarens arbetsmoment visade sig vara fordonsspecifika. 
 
Efter utvärdering och analys av pilotstudien gjordes några smärre korrigeringar beträffande 
mätmetoden (t.ex. sammanslagning av arbetsmoment), varefter ytterligare tidsstudier genom-
fördes (ca 4 000 m3s). Transporterad massa erhölls via mätbesked i samband med in- och ut-
vägning på fordonsvåg vid mottagningsstationen. Transporterad volym har erhållits via mot-
tagarens volym- och kvalitetsrapporter. 
 
En statistisk bearbetning genomfördes på tidsstudiematerialet, vilket sedan användes i ett be-
räkningsprogram som konstruerades i Excel. Syftet var att kunna jämföra transportarbetstider 
för de olika fordonstyperna under någorlunda jämförbara förutsättningar.  
 
Utöver de ovan nämnda tidsstudierna har intervjuer genomförts med maskin- och 
fordonsförare, transportledare, samt med personal på värmeverk och hos bränsleleverantören. 
Dessutom har ett försök gjorts att uppskatta mängden ”spill” för de olika fordonsalternativen. 
 
Projektets syfte har varit att utvärdera förutsättningarna inkl. ekonomin för ett transportsystem 
baserat på fordon med egen lastningsutrustning. Målsättningen har varit att projektet skall bi-
dra med kunskap som kan leda till utveckling av ett transportsystem som i relation till det 
system som dominerar marknaden idag (lastväxlarfordon med containers): 
 

• minskar beroendet mellan produktionsled (flisskördaren) och transportled, 
• minskar vägtransporterna per objekt, 
• minskar miljöbelastningen, 
• underlättar transportplaneringen, 
• ökar uttaget av skogsbränsle per fångstområde genom att mindre objekt kan bli lön-

samma och genom mindre ”spill” per objekt. 
 
Resultatet av undersökningen pekar på att den nya fordonstypen uppfyller ovanstående mål 
(undersökningar avseende mängden ”spill” för de olika fordonstyperna har av praktiska skäl 
inte kunnat genomföras). När containrar används för transport av flisen kan flisskördaren i 
vissa fall lämna mindre volymer GROT på objekten, s.k. ”överskottsvolymer” (material som 
inte flisas om det inte finns containerkapacitet på platsen). Studien visar att mängden ”spill” 
på avläggsplatsen i regel blir större när transporten sker med de nya fordonen (skopbilar) än 
när transporterna sker med lastväxlarfordon. Betraktar man ”överskottsvolymerna” som spill 
är det troligt att det inte är någon större skillnad mellan de båda fordonstyperna beträffande 
mängden kvarlämnat material.    
 
Under vissa omständigheter är lastväxlarfordon ett bättre alternativ än det nya fordonet, t.ex. 
beträffande objekt som ligger så till att de endast är åtkomliga av dragfordonet (släpet måste 
ställas av). Att skota fram containers till uppställningsplatsen för släpet går betydligt fortare 
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(och blir mindre kostsamt) än att skota fram flisen med det nya fordonet till släpet och där-
efter lasta över flisen från dragfordonet till släpet. Det finns även andra fall där lastväxlarfor-
don är att föredra framför det nya fordonet, t.ex. om mötesplatser eller parkeringsfickor på 
smala och relativt hårt trafikerade skogsbilvägar måste nyttjas som tipplats för flisskördaren. I 
sådana fall kan det nya fordonet bli hindrande för trafiken p.g.a. en längre lastningstid jämfört 
med lastväxlarfordon. Hindrande luftledningar kan också innebära att lastväxlarfordon är ett 
bättre alternativ än det nya fordonet. 
 
En slutsats som man kan dra av studien är därför att det nya fordonet ur flera aspekter är ett 
bättre alternativ än lastväxlarfordon med containers, men att lastväxlarfordon utgör ett bra 
(och nödvändigt) komplement till det nya fordonet.  
 
Studierna pekar på att arbetstekniken vid lastning av det nya fordonet sannolikt kan förbättras. 
Troligtvis finns det också detaljer som kan förbättras på skopan, främst för att underlätta han-
teringen av de dukar som används som underlag för flisen. Även dukarna kan förbättras för att 
underlätta hanteringen. 
 
Resultatet från genomförda studier finns dokumenterade i två arbetsdokument (Liss 2006, 
Liss & Johansson 2006). En artikel (Johansson & Liss 2006) har sammanställts för publice-
ring i en vetenskaplig tidskrift och resultatet har även presenterats på ett IEA-möte (Inter-
national Energy Agency) i Vancouver, Canada.  
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2. Systembeskrivning 
Transport av flis med lastväxlarfordon och container skiljer sig i flera avseenden från trans-
port av flis med det nya fordonet. Transport med lastväxlarfordon förutsätter att containrar 
placeras ut på avverkningsobjektet innan flisningen kan påbörjas. Därefter måste föraren se 
till att transportflödet (hämtning av fulla containrar och utställning av tomma containrar) an-
passas efter de förutsättningar som råder. Ett avbrott i transportflödet kan resultera i kortare 
eller längre stillestånd på flisskördaren och ett haveri på flisskördaren kan resultera i en om-
dirigering av transportfordonen.  
 
När transporten sker med det nya fordonet finns inget beroendeförhållande mellan lastbil och 
flisskördare. Flisen kan transporteras till värmeverk/terminal när det finns ledig transport-
kapacitet (föraren har också möjlighet att växla mellan olika transportuppdrag). En av de 
främsta skillnaderna är alltså att transporten kan ske i en lugnare takt och anpassas till tjäl-
lossningsrestriktioner, värmeverkens behov av flis, andra transportbehov etc., d.v.s. flexibili-
teten är större.     
 
 
2.1 Transport med lastväxlarfordon 
Idag sker transporten av flis från skog till värmeverk/terminal till största delen med lastväxlar-
fordon, vilket allmänt betraktas som ett ”hett system” p.g.a. att det kräver ett jämnt transport-
flöde. Risken för störningar i systemet är relativt stor och det finns ett starkt beroendeförhåll-
ande mellan inblandade maskiner och fordon. Till nackdelarna hör också att det är ett relativt 
dyrt transportsystem. Otillräcklig containerkapacitet under vissa delar av året, tidsbundenhet 
och pressade körscheman samt svårigheten till ett rationellt skiftutnyttjande är andra problem 
som kan nämnas. Systemet kräver också att det finns tillräcklig plats för uppställning av con-
tainrar på avverkningsobjektet. För att få lönsamhet i transporten krävs i regel en viss minimi-
volym (objekt < 100 m3s är i regel tveksamma). 
 
 

 

Figur 1. Framkomligheten på smala 
och kurviga skogsbilvägar är relativt 
god för lastväxlarfordon. Möjlighet 
finns att ”skota” fram containrar från 
avverkningsobjektet till släpet.  
Risken för föroreningar i flisen är 
liten, eftersom flisen tippas direkt i 
containern.   
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När vidaretransporten sker med lastväxlarfordon ställs ett antal containrar ut innan flisningen 
påbörjas. För att minska risken för störningar kan flera containrar ställas ut i förväg (beroende 
på utrymme, objektstorlek, transportavstånd etc.).  
 
Storleken på containrarna, liksom antalet containrar som kan medföras på fordonet varierar. 
Vanligtvis tar fordonen två eller tre containrar, varav en container på dragbilen och en eller 
två containrar på släpet. Fordonen kan ha tipp enbart på bilen (fordon med 3 containrar) eller 
på både bil och släp (fordon med 2 containrar). 
 
Arbetsmomenten vid transportarbete med lastväxlarfordon kan sammanfattas enligt följande: 
 

A. Utställning av containrar 
Tomkörning - (vändning av fordon) - losskoppling av släp - (transport av tomcontainer) - 
avställning container 1 - (returtransport till släp) - omlastning av container från släp till bil 
- (transport av tomcontainer) - avställning container 2 - (returtransport till släp) – omlast-
ning av container från släp till bil - (transport av tomcontainer) - avställning container 3 - 
(returtransport till släp) - koppling av släp - tomkörning för hämtning av fulla containrar 
på närbeläget objekt eller hämtning av ytterligare tomcontainrar. 
  
B. Hämtning av fyllda containrar 
Tomkörning - (vändning av fordon) - losskoppling av släp - (transport för hämtning av 
fylld container) - lastning container 1 - (returtransport till släp) - omlastning av container 
från bil till släp - (transport för hämtning av fylld container) - lastning container 2 - (re-
turtransport till släp) - omlastning av container från bil till släp - (transport för hämtning 
av fylld container) - lastning container 3 - (returtransport till släp) - koppling av släp – 
flistransport till värmeverk/terminal. 
 
C.  Lossning av flis vid värmeverk/terminal  
2 containrar, tipp på bil och släp 
Vägning av fordon - förflyttning av fordonsekipage - öppning av luckor på container 
(släp) - tippning - förflyttning av fordonsekipage - losskoppling av släp - stängning av 
luckor (släp) - förflyttning av bil - öppning av luckor på container (bil) - tippning - stäng-
ning av luckor och insamling samt inlämning av prov för Fh-bestämning – förflyttning av 
bil -  koppling av släp - förflyttning av fordonsekipage - vägning av fordon.  

3 containrar, tipp på bil
Vägning av fordon – förflyttning av fordonsekipage - losskoppling av släp - förflyttning 
av bil - öppning av luckor på container - tippning - stängning av luckor – förflyttning av 
bil - avställning av container på mark - förflyttning av bil - omlastning av container från 
släp till bil - förflyttning av bil - öppning av luckor på container - tippning - stängning av 
luckor – förflyttning av bil - omlastning av container från bil till släp - förflyttning av bil - 
omlastning av container från släp till bil - förflyttning av bil - öppning av luckor på con-
tainer - tippning - stängning av luckor och insamling samt inlämning av prov för Fh-
bestämning – förflyttning av bil - omlastning av container från bil till släp - förflyttning av 
bil - lastning av container från mark - förflyttning av bil - koppling av släp – förflyttning 
av fordonsekipage - vägning av fordon.  

 
Ett lastväxlarfordon med enbart tippmöjligheter på dragfordonet innebär längre lossningstider 
jämfört med om tippmöjligheter finns på såväl dragfordon som släp, vilket också kan resultera 
i väntetider för andra fordon. 
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2.2 Transport med nytt fordon - ”skopbil” 
Naturbränsle i Mellansverige AB har på försök genomfört flistransporter från skog till värme-
verk/terminal med ett nytt fordon försett med egen lastningsutrustning. Fordonet, vilket är 
uppbyggt på ett timmerbilschassi som kortats något för att underlätta transporter på sämre 
vägar har en lastkapacitet på ca 30 ton, eller ca 120 m3s flis. Utan lastningsutrustning kan ca 
140 m3s flis medföras. Lastningsutrustningen, bestående av kran med hytt och en kranspets-
monterad skopa, väger ca 2,6 ton. Enbart skopan väger i nuvarande utformning ca 600 kg och 
lastar ca 1,5 m3s.  
 
Skopan är i första hand utvecklad för lastning av flis men kan också användas för lastning av 
annat bulkmaterial och styckegods. I samband med flistransporter används också skopan för 
lastning och hantering av de dukar som används som underlag för flisen (i syfte att minska 
risken för att föroreningar i form av grus och sten följer med vid lastningen). 
 
Arbetsmomenten vid transportarbete med det nya fordonet kan sammanfattas enligt följande: 
 

A. Lastning och transport 
Tomkörning - (vändning av fordon) - sänkning av stödben samt lyft av kranhytt och skopa 
- lastning - sänkning av kran och skopa i den främre lastenheten samt sänkning av kran-
hytt och höjning av stödben - transport till värmeverk/terminal. Normalt sker en kort för-
flyttning utmed ”flislimpan” i samband med lastning, vilket innebär att stödben, kranhytt 
och kran med skopa måste sänkas/höjas ytterligare en gång.  

 
B. Lossning av flis vid värmeverk/terminal 
Vägning av fordon - förflyttning av fordon - tippning av flis (släp) - städning av släp - för-
flyttning av fordon - lyftning av kranhytt, kran och skopa - tippning av flis (bil) - ned-
sänkning av kranhytt, kran och skopa - insamling samt inlämning av prov för Fh-bestäm-
ning - förflyttning av fordon - vägning av fordon. 

       
 

Figur 2.  Flisen lossas genom att 
lastenheterna på bil och släp sido-
tippas. 
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2.3 Flisning 
Vissa arbetsuppgifter som genomförs av flisskördaren är fordonsspecifika. För att få en upp-
fattning om vilken arbetstid flisskördaren lägger på dessa arbetsuppgifter genomfördes tids-
studier (c-minutstudier) på sammanlagt ca 50 lass (≈ 19 m3s/lass) jämnt fördelade mellan de 
olika fordonstyperna. 
 
 
2.3.1 Flisning för lastväxlarfordon 
I det fall vidaretransporten sker med lastväxlarfordon vägs flisen innan den tippas i containern 
(en åtgärd för att fordonet inte skall överskrida tillåten lastvikt). Om lastvikten inte är be-
gränsande, genomför flisskördaren vissa åtgärder för att lastvolymen i respektive container 
skall kunna maximeras (t.ex. utjämning och viss packning av flisen med hjälp av kranen). En 
del lass måste av samma orsak fördelas mellan olika containrar, vilket innebär en extra ar-
betstid i form av förflyttningar. 
 
 
 

 

Figur 3. När vidaretransporten 
sker med lastväxlarfordon ställs 
ett antal containrar ut i förväg 
(antalet beror bl.a. på utrymme 
och objektstorlek).  
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2.3.2 Flisning för ”skopbilar” 
I det fall vidaretransporten sker med skopbil behöver flisskördaren inte väga flisen eftersom 
bilen är försedd med kranvåg. Däremot tillkommer andra arbetsuppgifter för flisskördaren, 
t.ex. preparering av avläggsutrymmet (snöpackning, sten- och buskröjning), och/eller hante-
ring och utläggning av viradukar (används för minska risken för att föroreningar i form av 
grus och sten följer med vid lastningen av skopbilen).      
 
 

 

Figur 4. Dukarnas storlek är ca 6 
x 7 meter och varje duk rymmer 
ca 2,5 lass flis (ca 50 m3s).  

 
 
I de fall flisen tippas direkt på marken är det viktigt att stenar och andra föremål avlägsnas 
innan flisen tippas. Risken är annars stor att dessa föremål följer med vid lastning av skop-
bilen (större föremål kan förorsaka haverier på transportörer etc. i värmeverket).    
 
 

 

Figur 5. När flisen tippas direkt 
på marken kan t.ex. vägrenen 
utnyttjas (det har mindre be-
tydelse om marken lutar än när 
dukar används).  
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3. Resultat 
Med underlag av genomförda tidsstudier har arbetstiden för flisning (inkl. 100 m terräng-
transport, enkel väg) beräknats till 0,20 – 0,21 G0-tim/lass (19 m3s/lass), vilket motsvarar en 
prestation på ca 90-95 m3s/G0-tim. Flisningen har svarat för ca 70 % av arbetstiden och reste-
rande arbetstid utgör transport samt tippning av flis i containers (lastväxlarfordon), eller 
transport och tippning av flis på duk eller direkt på marken (nytt fordon). 
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Figur 6. Arbetstid för flisning inkl. terrängtransport (100 m, enkel väg). * inkl. vägning av flis 
samt packning och utjämning av flis i container (lastväxlarfordon) resp. busk- och stenrensning 
av tipplats samt hantering av dukar (nytt fordon).   
 
I förhållande till den totala arbetstiden (inkl. transporter och tippning av flisen) utgör de for-
donsspecifika arbetsmomenten en mindre andel. Tiden för dessa arbetsmoment blir ungefär 
densamma för lastväxlarfordon som för det nya fordonet i de fall dukar används. Om flisen 
tippas direkt på marken minskar tiden med ca 50 %. 
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Figur 7. Flisskördarens arbetstid för de arbetsmoment som är fordonsspecifika.  
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Den beräknade arbetstiden (medelvärden av studerade lass), exklusive tom- och lasskörning 
men inklusive flisskördarens ”fordonsspecifika arbetstid”, framgår av nedanstående figur. 
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Figur 8. Arbetstid per lass (medelvärden) exklusive tom- och lasskörning men  inklusive ”for-
donsspecifik arbetstid” för flisskördaren. 
 
Den genomsnittliga volymen per lass uppgick till 93 m3s (2 containrar) resp. 103 m3s 
(3 containrar) för lastväxlarfordon och 99 m3s (dukar), 93 m3s (städlass) resp. 90 m3s (ej 
dukar) vid transport med det nya fordonet. Den beräknade prestationen framgår av figur 9. 
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Figur 9. Beräknad prestation för transportfordon (utställning av tomma containrar och last-
ning/lossning av fulla containrar samt lastning/lossning av skopbil), exklusive tom- och lasskör-
ning men inklusive flisskördarens ”extra arbetstid”. 
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Arbetstiden för transport, inklusive tom- och lasskörning, har undersökts för ett större sam-
manhängande område (10 objekt med en transportvolym på 4 022 m3s). De undersökta ob-
jekten var belägna i närheten av Mockfjärd (Dalarna) och mottagare av flisen var Falu Vär-
meverk. Tidsstudier har genomförts på två lastväxlarfordon, varav det ena (A, taravikt ca 
27,5 ton) hade en container på bilen (42 m3s) och en container på släpet (47 m3s) och det 
andra (B, taravikt ca 33 ton) hade en container på bilen (35 m3s) och två containrar på släpet 
(37+37 m3s). Fordon A hade tipp på såväl bil som släp, medan fordon B endast hade tipp på 
bilen. Resultatet från genomförda tidsstudier (praktikfall) framgår av tabell 1. Via kartmaterial 
över avverkningsområdet har arbetstiden beräknats för en bättre transportordningsföljd än den 
som genomfördes i praktiken (se ruttplanering, tabell 1). Detta förslag resulterar i en något 
bättre fyllnadsgrad i containrarna och en något kortare total transportsträcka.  
 
Tabell 1. Uppmätt (praktikfall) och beräknad (ruttplanering) arbetstid för lastväxlarfordon vid 
transport av flis till Falu Värmeverk från 10 objekt belägna i närheten av Mockfjärd. 

Arbetstid, G0-tim   
Volym, 

m3s 
Utställning 

av cont. 
Hämtning 
av cont. 

Lossning 
av flis 

Tilläggstid 
för hugg 

Summa 

Praktikfall: 
- fordon A  
- fordon B  
Summa 

 
2 312 
1 710 
4 022 

 
26,0 
22,2 
48,2 

 
30,2 
25,6 
55,8 

 
  9,9 
10,5 
20,4 

 
2,1 
1,5 
3,6 

 
  68,2 
  59,8 
128,0 

Ruttplanering: 
- fordon A  
- fordon B  
Summa 

 
2 514 
1 508 
4 022 

 
28,3 
17,7 
46,0 

 
31,8 
20,8 
52,6 

 
10,9 
  8,7 
19,6 

 
2,3 
1,3 
3,6 

 
  73,3 
  48,5 
121,8 

 
Enligt ovanstående beräkning skulle arbetstiden ha kunnat minska med ca 5 % om transport-
erna planerats bättre. Den totala transportsträckan i praktikfallet uppgick till 4 938 km och 
transportsträckan vid en bättre transportordningsföljd (ruttplanering) har beräknats till 
4 641 km, d.v.s. en minskning med 297 km. 
 
Arbetstiden för det nya fordonet har beräknats för ovanstående tio objekt till 123,9 G0-tim i 
de fall huggen tippar flisen direkt på marken och 137,1 G0-tim i de fall flisen tippas på dukar. 
Beräkningarna grundar sig på funktioner framtagna från tidsstudier från andra avverknings-
objekt. Arbetstidens fördelning på olika moment framgår av nedanstående tabell. 
 
Tabell 2. Beräknad arbetstid för det nya fordonet vid transport av flis till Falu Värmeverk från 
10 objekt belägna i närheten av Mockfjärd. 
 Transport 

till objekt 
Lastning Trp. till 

värmeverk 
Lossning 
av flis 

Tilläggstid 
för hugg 

Summa 

Flisen tippas på 
duk 

 
35,5 

 
51,3 

 
33,3 

 
13,1 

 
3,9 

 
  137,1 

Flisen tippas på 
mark 

 
35,5 

 
41,4 

 
33,3 

 
13,1 

 
0,6 

 
  123,9 

 
Total transportsträcka (tom- och lasskörning) har beräknats till 4 096 km. Skillnaden i arbets-
tid mellan lastväxlarfordon och det nya fordonet är relativt liten, medan skillnaden i trans-
portsträcka måste betraktas som relativt stor (praktikfallet – 842 km, ruttplanering – 545 km). 
Det nya fordonet framstår därför som ett miljömässigt bättre alternativ.  
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Enligt beräkningar skulle prestationen vid transportarbetet vara ungefär densamma för det nya 
fordonet och lastväxlarfordonet med 3 containrar, medan prestationen för lastväxlarfordonet 
med 2 containrar ligger något högre (figur 10). 
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Figur10. Beräknad prestation vid transport av flis till Falu Värmeverk från 10 objekt belägna i 
närheten av Mockfjärd.  
 
Motsvarande beräkningar (grundade på tidsstudier) har genomförts på små och spridda objekt. 
Resultatet pekar på att det nya fordonet är att föredra på sådana objekt, under förutsättning att 
vägarna medger framkomlighet för hela fordonsekipaget (dragbil och släp). På mindre och 
svåråtkomliga objekt, som endast kan nås med dragbilen (släpet måste ställas av), är det nya 
fordonet ett sämre alternativ än lastväxlarfordonen eftersom det tar alldeles för lång tid att 
lasta över flisen från dragfordonet till släpet.  
 
På små objekt (< 30 m3s) belägna efter samma väg, och där hela fordonsekipaget kan med-
föras, pekar studierna på att det nya fordonet är ett betydligt bättre alternativ än lastväxlarfor-
donen. Förutsättningen är dock att fullt lass kan erhållas. 
 
På större objekt (≈ 1 000 m3s) och långa transportavstånd pekar studierna på att det nya for-
donet är ett bättre alternativ än lastväxlarfordon. Vid begränsad möjlighet till uppställning av 
tomma containrar kan det nya fordonet vara det enda alternativet. 
 
Några undersökningar beträffande föroreningar i flisen har inte genomförts. Värmeverksper-
sonal uppger att detta var ett stort problem när man började transportera flis med det nya for-
donet. Diskussioner fördes med bränsleleverantören som i sin tur informerade chaufförerna, 
vilket resulterat i att problemet upphört. 
 
Mängden spill vid flistransport med det nya fordonet beror till stor del på förutsättningarna, 
t.ex. om dukar används eller om flisen tippas direkt på marken. Skattningar pekar på att det 
rör sig om ca ½-1 m3s för objekt i storleken 100-200 m3s, medan motsvarande mängd vid 
transport med lastväxlarfordon uppgår till ca ¼ m3s. 
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4. Diskussion 
Trots att de genomförda studierna är av relativt begränsad omfattning (ca 6 000 m3s) pekar de 
på att det nya fordonet utgör ett mycket intressant alternativ till de traditionella lastväxlarfor-
donen. Att fullt ut ersätta lastväxlarfordonen med det nya fordonet är dock knappast möjligt, 
eftersom dessa under vissa förutsättningar sannolikt är ett bättre, eller det enda alternativet.  
 
Det finns både för- och nackdelar med det nya fordonet jämfört med ett traditionellt lastväx-
larfordon och containrar. Fördelarna bedöms dock vara betydligt större än nackdelarna, varför 
en fortsatt utveckling av systemet är angelägen. Studien pekar på att det bör finnas en utveck-
lingspotential beträffande arbetsmetodiken vid lastning av fordonet. Onödigt mycket s.k. 
”städarbete” genomförs idag, vilket tar alldeles för lång tid. De dukar som används som un-
derlag för flisen har visat sig vara svåra att greppa med såväl fordonets skopa som flisskörda-
ren grip. Genom att förse dukarna med en bård av gummi bör denna hantering kunna under-
lättas. Hållbarheten på dukarna förefaller vara god men kräver en viss försiktighet vid han-
tering med kran. 
 
Lossning av flisen vid värmeverk/terminal går något fortare för det nya fordonet (medelvärde: 
0,30 G0-tim) jämfört med lastväxlarfordon (medelvärde 2 containrar: 0,35 Go-tim, medelvär-
de 3 containrar: 0,55 Go-tim), vilket innebär kortare väntetider för övriga fordon.   
 
Lastning av flis tar dock något längre tid för det nya fordonet när dukar används (medelvärde: 
0,0088 G0-tim/m3s) jämfört med lastväxlarfordonen (medelvärde 2 containrar: 0,0060 G0-
tim/m3s och 3 containrar: 0,0076 G0-tim/m3s). Lastning av flis som tippats direkt på marken 
har enligt studien tagit lika lång tid som för lastväxlarfordon med 3 containrar (0,0076 G0-
tim/m3s). Transportsträckan (tom- och lasskörning) blir dock längre för lastväxlarfordonen i 
och med utställning av tomma containrar (tiden för transport skall adderas till ovanstående 
lastningstider). 
 
Slutsatsen är att det nya fordonet i första hand bör användas på större och avlägset belägna 
objekt (långa transportavstånd) och på objekt med otillräcklig uppställningsplats för contain-
rar. Mycket talar också för att det nya fordonet även bör användas på mycket små objekt un-
der förutsättning att dessa ligger efter samma vägsträckning och under förutsättning att kost-
naden för flisning kan hållas på en rimlig nivå. 
 
Lastväxlarfordon bör i första hand användas på objekt där det nya fordonets framkomstmöj-
ligheter är begränsade, samt ev. vid transport av flis från små och enskilt belägna objekt. På 
objekt med hindrande luftledningar etc. kan lastväxlarfordonen vara det enda alternativet.   
 
Följande fördelar finns med det nya fordonet: 
 

• Transport med lastväxlarfordon betraktas allmänt som ett ”hett system”. Med det nya 
fordonet kan transporterna ske mer planerat och i en lugnare takt (stressmomentet för-
svinner). I och med att fordonet försetts med egen lastningsutrustning finns också 
möjligheter att transportera andra typer av bulkmaterial och vissa typer av styckegods. 
Fordonet blir m.a.o. mer användbart.   

 
• I alternativet med lastväxlarfordon finns ett mycket starkt beroendeförhållande mellan 

produktion och transport. Med det nya fordonet kan transporterna ske när det finns le-
dig transportkapacitet, när betingelserna för transport är goda (snöförhållanden, tjäl-
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restriktioner etc.), eller när värmeverket har behov av flis. Fordonet kan dirigeras om 
till andra objekt/arbetsuppgifter vid maskinhaveri på flisskördaren, försämrade väg-
förhållanden, etc. 

 
• Miljövinsterna blir större jämfört med lastväxlarfordon som måste ställa ut tomma 

containrar innan flisningen kan påbörjas (mindre avgasutsläpp, väg- och broslitage). 
 

• Ett system baserat på lastväxlarfordon förutsätter att det finns erforderlig plats för upp-
ställning av tomma containrar (kräver någorlunda plan mark). När transporterna sker 
med det nya fordonet kan flisskördaren utnyttja dikesrenar etc. som uppläggsplats för 
flisen (måttligt lutande mark är inget hinder). 

 
• Ett system med lastväxlarfordon förutsätter att mellanlagring av flis sker på terminal. 

Med det nya fordonet kan flisen mellanlagras i skogen. 
 

• Transport av flis från mellanlager med lastväxlarfordon kräver tillgång till lastmaskin. 
Det nya fordonet har egen lastningsutrustning.      

 
• Möjligheten att få lönsamhet vid uttag från mindre objekt bedöms vara bättre för det 

nya fordonet än för lastväxlarfordon där objekt < 100 m3s är tveksamma. Förutsätt-
ningarna är dock avgörande (t.ex. att flisen inte behöver skotas fram till släp och om-
lastas från bil till släp och att kostnaden för flisning är överkomlig). 

 
Följande nackdelar finns med det nya fordonet: 
 

• Framkomligheten på kurviga och smala skogsbilvägar är sämre för det nya fordonet 
än för lastväxlarfordonen. 

 
• Vid mycket svåråtkomliga objekt kan lastväxlarfordonen ställa av släpet och skota 

fram containrarna. Att på motsvarande sätt ställa av släpet och skota fram flisen med 
det nya fordonet är knappast lönsamt (det tar för lång tid att lasta fordonet).  

 
• Det finns en risk för att föroreningar följer med flisen vid lastning av fordonet. Den 

risken måste betraktas som i stort sett obefintlig vid transport med lastväxlarfordon 
och container. 

 
• Eftersom flisentreprenören erhåller betalning för den volym som mäts in vid värme-

verk/terminal förlorar han pengar på ev. förekommande ”spillvolymer” (å andra sidan 
förlorar skogsägaren pengar på eventuella ”överskottsvolymer” vid transport med 
lastväxlarfordon).  

 
• Hinder i form av luftledningar etc. kan innebära svårigheter i samband med lastning 

av det nya fordonet.  
 

• Möjligheten att vända det nya fordonet (vilket oftast är fallet vid transporter på 
skogsbilvägar) bedöms vara något sämre än för ett traditionellt lastväxlarfordon som i 
viss mån kan utnyttja terrängen. 
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