
Utnyttjande av lastkapaciteten vid biltransport 
av skogsbränsle
Tidigare studier har visat på laststorlekens stora betydelse för
transportkostnaderna. Med den låga fastmassaprocent som är 
typisk för skogsbränsle blir ofta fordonens lastvolym fylld innan man 
uppnår max tillåten lastvikt. Detta infoblad redovisar resultaten av 
årets uppföljning av utnyttjandet av lastkapacitet vid biltransport av 
skogsbränsle. 

Tidigare studier 
Björheden (2001) undersökte variationen i lastvikter vid biltransport 
av träddelar. Månatlig medellastvikt varierade mellan 25 och 35 ton 
(där max tillåten lastvikt var 35 ton). 73 % av variationen kunde 
förklaras av klimatiska förhållanden, vilka bestod av:
- medelnederbörd (regn och snö som ökade lastvikterna)
- medeltemperatur över noll (torkning som minskade lastvikterna)
- molnighet (som reducerade torkningen)

Säsongstrender visade på störst lastvikt i januari och minst lastvikt i 
juli.   

Förutom den påvisade effekten av klimatiska faktorer visade studien 
att medellastvikten ökade med operatörens erfarenhet. Variation i 
lastvikt som följd av klimatiska faktorer minskade också med 
operatörens erfarenhet. 

Årets uppföljning av lös GROT transport
Under 2006 skapades en databas för uppföljning av lastbilstransport 
av lös GROT i Norra Sverige. Databasen innehåller data om  
leveranser (råton, torrvikt och energiinnehåll) från varje  
avverkningsobjekt samt tidpunkt för avverkning, skotning och 
inmätning.   
Statistiken omfattar leveranser från 31 avlägg (695 billass). GROT 
från 17, 4 och 10 av dessa avlägg blev levererat på vintern, våren 
och sommaren. Alla last transporteras med självlastande GROT-bilar
(med förstärkta plåtväggar som tillåter en viss komprimering med 
kranen).      
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Variation i laststorlek för lös GROT
Medellastvikterna (per avlägg) i årets uppföljning varierade mellan 
16 och 28 t. De tyngsta lasten blev levererade på vinter efter 2
veckor på hygget och ingen tid i välta. De lättast lasten blev 
levererade på sommaren efter 11 veckor på hygget och 20 veckor i
välta. Medellastvikt för hela undersökningen var 21,6 råton. 
Motsvarande torrvikt och energi innehåll var 10,9 ton torrsubstans 
och 49,5 MWh. Tabellen nedan visar huvudskillnader mellan 
vinterleveranser och sommarleveranser.  

Resultaten visar på en högre lastvikt (råton) för vinterleveranser, 
men pga. den lägre fukthalten på sommaren blev både antal ton 
torrsubstans och energiinnehåll per last högre för sommar-
leveranserna. I genomsnitt hade sommarleveranser torkat längre på 
hyggen före skotning (7,3 och 12,2 veckor för vinter- respektive 
sommarleveranser). Tabellen nedan visar hur fukthalten varierade
med tiden på hyggen för vinter- och sommarleveranser.    

I genomsnitt hade sommarleveranser också väntat längre i vältan 
(21,1 veckor) än vinterleveranser (0,8 veckor). För liten variation i  
tid i vältan (0-5 veckor) för vinterleveranser gav inte underlag för att 
visa någon effekt av lagring på vintern. Trots en större variation i 
lagringstid för sommarleveranser (6-34 veckor) kunde inte 
resultaten visa någon ytterligare reduktion av fukthalt som en följd 
av tid i vältan. 

Däremot kan man se en ökning i antal ton torrsubstans per last med 
längre lagringstid i vältan (se figuren under). Förutsatt konstant 
fukthalt tyder detta på en ökande komprimering och högre 
bulkdensitet av GROT vid längre lagringstider. 

Slutsatser
Årets uppföljning av GROT-transporter visade högre energiinnehåll 
per levererad last för sommarleveranser än vinterleveranser. 
Sommarleveranser hade längre lagringstid på hyggen (som gav 
lägre fukthalt) och längre lagringstid i vältan (som gav högre 
bulkdensitet). 

Referenser
Björheden R 2001. Learning curves in tree section hauling in Central   
Sweden. Journal of Forest Engineering Vol. 12 No. 1: 9-18.   

4

6

8

10

12

14

16

0 10 20 30 40

Lagringstid i vältan (veckor)

M
ed

el
la

st
 (t

on
 to

rr
su

bs
ta

ns
)

vinter sommar

 Fukthalt (%) vid leverans
 

 < 8 veckor på hyggen  8-12 veckor på hyggen > 12 veckor på hyggen 
Vinter 55,4 54,9 48,9 
Sommar 48,6 42,5 42,5 
 

Medellast Vinter Sommar
råton 21,3 20,3 
ton torrsubstans 10,2 11,6 
MWh 43,5 53.7 
fukthalt (%) 54 44 
 


