
Produktivitet vid korridorskörd i unga täta 
bestånd – Simulering av dagens teknik, och av 
framtida tekniklösningar 

 

Figur 1.  Principbild rörande simuleringsalternativen för ett av de inmätta 
bestånden (20×40 m).  Från stickvägen vinkelräta korridorer (vänster). 
Från korridoren solfjäderformade korridorer (höger). De vinklade
korridorerna (30˚) har i simuleringarna samma längd (10m) som de andra.
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I tidigare Infoblad har principerna för kranspetsbaserad korridorskörd 
presenterats. I syfte att påvisa de teoretiska produktivitets-
skillnaderna mellan olika tekniklösningar för sådan skörd har en 
simulering genomförts. Tre olika teknikalternativ har analyserats. 1) 
Dagens mest utvecklade flerträdshanterande aggregat för fällning
och buntläggning (Current), hanterar maximalt 5 träd innan 
buntläggning sker, 2) En utveckling av dagens aggregat, där alla
träd (maximalt 20 träd) inom en area av 2 m2 kan fällas och hanteras 
i ett arbetsmoment (Current+), 3) Ett helt nytt aggregat som kan fälla 
och hantera alla träd som står i en korridor (1×10 m) i ett 
arbetsmoment (New). För dessa 3 tekniklösningar simulerades två
olika korridormönster, vinkelräta och solfjäderformade korridorer 
(figur 1). Simuleringarna genomfördes i två olika bestånd, som 
tidigare är inmätta och koordinatsatta (Bredberg 1972, Gustavsson 
1974). Bestånd 1 var ett klent förstagallringsbestånd som var 8,7m 
högt, och bestånd 2 var ett 6m högt röjningsbestånd (tabell 1). I 
samtliga fall förutsattes att basmaskinen hade en kranräckvidd på 10 
m, och att avståndet mellan stickvägar var 20 m. Arbetsgången för 
alla tekniklösningar var att träd avverkade i stickvägen lades i 
närmaste korridor som redan var skördad. 

Bestånd
1                       2

Antal stammar/ha 3590 8600

Medeldiameter (cm) 9,3 4,8

Medelhöjd (m) 8,7 6,0

Medelstamvolym (m3sk) 0,035 0,011

Beståndsvolym (m3sk/ha) 126 90

Tabell 1. Beståndsdata som användes i simuleringarna.



Genomgående blev skillnaderna i produktivitet mellan de två 
metoderna (vinkelrät och solfjäder) små, för en och samma 
maskinkoncept och i samma bestånd. Solfjäder gav dock marginellt
högre produktion. I det grövre bestånd 1 blev skillnaderna mellan de 
3 maskinkoncepten inte så stor (257-325 träd/G0-tim, och 8,3-10,8 
m3sk/G0-tim) (tabell 3). Högst produktion uppvisades för 
maskinkoncept ”New”. I det klenare bestånd 2 uppvisades stora 
skillnader mellan maskinkoncepten (330-564 träd/G0-tim, och 3,7-
6,1 m3sk/G0-tim) (tabell 3). Högst produktion uppvisades för 
maskinkoncept ”New”.

I samtliga fall antogs att maskinens körhastighet var 1 m/s, och att 
man hade en ställtid på 5s efter varje förflyttning. Andra 
tidskonstanter och hastigheter, se tabell 2. Maskinen flyttades 3m 
framåt efter stickvägen åt gången vid vinkelräta korridorer, och 7m 
vid solfjäderformade korridorer. 

Tabell 2.  Hastigheter och ställtider vid simuleringarna.

Maskinkoncept
Current Current+ New

Ställtid före fällning (s) 3,0 5,0 7,0

Fällningstid (s) 3,0 5,0

Ställtid för buntläggning (s) 5,0 7,0 10,0

Ställtid för att vrida kranen 30˚ (s) 1,0 1,2 1,5

Hastighet kran ut (m/s) 1,5 1,2 1,0

Hastighet kran in (m/s) 1,3 1,1 1,0

Hastighet lastad kran mellan träd (m/s) 1,0 0,8

Tabell 3.  Simuleringsresultat.

6,15,75,45,23,83,7m3sk/G0-tim

Bestånd 2 (d 4,8 cm, h 6,0 m)

564512500469355330Antal träd/G0-tim

Bestånd 1 (d 9,3 cm, h 8,7m)

9,5

287

Sol

9,3

289

V

New

10,88,39,49,2m3sk/G0-tim

325257283283Antal träd/G0-tim

SolVSol*V*Produktion                

Current+Current

Resultatet av simuleringarna blev att inklusive stickvägarna så 
skördades 44 till 48% av den totala arealen, vilket motsvarade 55-61 
m3sk/ha i bestånd 1 och 40-43 m3sk/ha i bestånd 2. 



Man kan ifrågasätta en av utgångsförutsättningarna i denna analys. 
Det är de avstånd mellan korridorernas anslutning till stickväg som 
har förutsatts. Nu var det så stor andel av totalarealen som 44-48% 
som täcktes av stickvägar eller korridorer. Det innebar ett lika stort 
uttag av grundytan. Vid konventionell gallring strävar man oftast mot 
att ligga på ett uttag på 35-40% av grundytan. Därför borde 
avståndet mellan korridorernas anslutning till stickväg ha varit något 
längre än vad som var fallet för att efterlikna dagens skogsbruk.

Trots detta kan man dra ett antal intressanta slutsatser från denna 
analys. När det gäller bestånd som närmar sig konventionella 
förstagallringsbestånd i grovlek och höjd så verkar befintliga 
flerträdshanterande aggregat vara konkurrenskraftiga (current). 
Antagligen är det också så att dessa aggregat kan producera mera i 
denna typ av korridoringrepp än vid rent selektiv gallring. När det 
gäller klena bestånd med många stammar (bestånd 2), så visar 
analysen att man kan göra stora produktivitetsvinster genom att 
bedriva kranspetsbaserad korridorskörd med nyutvecklade aggregat
(Current+ och New). Produktiviteten för dessa 2 aggregat var här ca 
40-60% högre än för ”Current”. Skillnaden i produktivitet mellan 
vinkelräta och solfjäderformade korridormönster var liten. Den stora 
skillnaden föreligger antagligen i det faktum att man har större
möjligheter att få ett större mått av selektivitet med korridorer i 
solfjäderform än när de är vinkelräta.

De teoretiska produktivitetsvärden som här redovisats är i sorten 
m3sk/G0-tim. Det innebär att det bara är trädstammarnas volym som 
är angiven. Detta beror på de data som fanns tillgängliga för de
utnyttjade röjningsbestånden. Till de redovisade stamvolymerna 
skall adderas ytterligare 20-40% i form av grenar och kvistar, som 
även de är av relevans för bioenergiändamål. Det vill säga att 
produktiviteten mätt i m3 biomassa blir 20-40% högre än vad som 
redovisas i tabell 3.

I det fortsatta arbetet kommer fördjupade analyser att genomföras i 
för en stor mängd röjnings- och gallringsbestånd. Då kommer också 
variabler av relevans för den fortsatta beståndsutvecklingen att ingå 
(figur 2). 

Åskådningsbestånd har iordningställts för att man skall kunna bilda 
sig en visuell uppfattning om hur bestånd behandlade på detta sättet 
kan komma att se ut. Det allmänna intrycket är att vanligtvis ser det 
bra ut, i de flesta skogsutbildades ögon (figur 3) 
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Figur 2.  Ett av många inmätta röjningsbestånd med markerade 
framtidsstammar som kommer att utnyttjas i fördjupade analyser av 
kranspetsbaserad korridorskörd.



Figur 3.  Ett manuellt 
framställt 
åskådningsbestånd 
där 1 m breda 
korridorer har huggits 
upp i anslutning till en 
stickväg. Korridorerna 
har märkts med 
snitselband för att 
vara klart synliga. 
Korridorerna är 
vinkelräta närmast i 
bild, och 
solfjäderformade 
längre bort.
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