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Sammanfattning 

Vid alla avverkningar är det viktigt att undvika skador på mark och vatten då det kan ge 

negativa effekter. Det är därför viktigt att planera avverkningar med förutsättningar att 

minska riskerna för markskador, samtidigt som skotningsavstånden ska vara så korta som 

möjligt för att göra avverkningsarbetet kostnadseffektivt. För att underlätta avverknings-

planeringen används ofta fjärranalyser. Ett för skogsbruket utvecklat system, Bestway 

(Beslutsstöd traktplanering) har Skogforsk tagit fram vilket genererar optimerade förslag 

på basvägar. Det indata som behövs är bland annat en digital terrängmodell och en mark-

fuktighetskarta.  

 

Studien undersökte hur skotningsavstånden påverkas beroende på vilken tid på året en 

avverkning sker. Det gjordes genom att undersöka skotarens körsträcka i förhållande till 

hur markfuktighetsklasserna är utbredda på kartan under blötare och torrare perioder på 

året. Simulering användes som metod för att med hjälp av Bestway generera förslag på 

körvägar för 20 trakter. Två scenarion skapades där ena scenariot motsvarade terrängens 

vattenförhållanden under torrare perioder på året och det andra scenariot motsvarade ter-

rängens vattenförhållanden under fuktigare perioder på året. Trakterna bearbetades i 

Bestway för båda scenarierna. Resultaten visade att skotarens körsträcka minskades under 

de torrare förhållandena, och att även skotarens körsträcka över blöta områden minskades 

under dessa förhållanden. Det betyder att det finns en potential till produktivitetshöjning 

samt till att minska riskerna för markskador på blöta områden.   
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Abstract 
 

In all harvesting operations, minimized risks for soil damage combined with short forwarding 

mileage are desirable in order to achive cost efficient work. This study examined how forwarding 

mileage are influenced by the time of the year a harvesting operation is conducted. Two 

scenarios that corresponded to the terrain water conditions during wet and drier periods of the 

year were created. Twenty harvesting sites were simulated with these scenarios. 

 

The results showed that the forwarder’s mileage was reduced in the dry conditions, and that even 

the forwarder’s mileage over wet areas was reduced under these conditions. This means that 

there is a potential for productivity increase as well as to reduce the risk of soil damage in wet 

areas.  

 

 

 

 

Keywords: Forwarding, Soil moisture, Bestway  
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Definitioner 
 

I tabellen nedan listas begrepp som används i rapporten för att ge en ökad förståelse till innehållet.   

 

Tabell 1. Definitioner för en ökad förståelse av studien 

Begrepp Förklaring 

Avlägg Plats där virket samlas efter avverkningen inför vidaretrans-

porten (Skogskunskap, 2017) 

Basväg SCA Skogs definition av transportväg från avlägg till trakten  

Huvudbasstråk SCA Skogs definition av transportväg inne på trakten där det 

mesta av virket ska transporteras  

Skotare Maskin avsedd för terrängtransport av helt uppburet virke 

(Skogskunskap, 2017) 

Tjäle Tillstånd då vattnet i marken har frusit till is. Tjäle förekom-

mer under vinterhalvåret i de kalltempererade klimatzonerna 

(Skogskunskap, 2017) 

Trakt Inom skogsbruket benämning på en viss del av skog, t.ex. in-

för avverkning och gallring (Skogskunskap, 2017) 

Total körsträcka Skotarens totala körsträcka för att kunna skota ut allt virke på 

avverkningstrakten 

Volymvägt medelskot-

ningsavstånd 

Alla virkeshögar som ska skotas in och skotarens vägnät har 

bestämts med optimeringssystemet Bestway. Kortaste väg från 

respektive hög till närmsta avlägg bestäms i det framtagna 

vägnätet. En högs väglängd till närmsta avlägg multipliceras 

med dess volym (transpArbete). Summan av alla dessa 

transpArbeten delas med total volym för alla högar. Det vill 

säga en uppskattning av medelavståndet från avlägg till mitt-

punkten på trakten (Friberg, 2017) 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige avverkas årligen 560 000 ha skog i gallring och slutav-

verkning (Skogsdata, 2016). Vid alla avverkningar är det viktigt 

att undvika skador på mark och vatten då det kan ge fysikaliska, 

kemiska, biologiska, hydrologiska, ekonomiska och etiska effek-

ter (Sonesson m.fl., 2012). En av de största anledningarna att 

marken tar skada är för att hjulen spinner på skogsmaskinen 

(Dell’Amico m.fl. 2015). Detta sker ofta i samband med körning 

på blötare marker. Därför är det viktigt att vid en avverkningspla-

nering placera skogsmaskinernas körvägar som huvudbasstråk på 

platser i terrängen som gör att markskador undviks, samtidigt som 

skotningsavstånden ska vara så korta som möjligt för att göra av-

verkningsarbetet kostnadseffektivt. Kortare medelskotningsav-

stånd kan också medföra lägre risk för skador på marken då 

mindre ytor utsätts för skogsmaskinernas påverkan. På trakter 

med blötare marker är det en fördel att avverka vintertid då tjälen 

i marken gör att markskador kan undvikas. Dock leder mildare 

vintrar och kortare period med tjäle, som kan vara en effekt av 

klimatförändringar, till att det behöver avverkas blöta marker un-

der ej tjälade perioder (Bergkvist & Friberg, 2016). Dessutom 

kräver industrin färsk råvara oavsett tid på året, vilket gör att av-

verkning och transporter sker med samma intensitet året runt 

(Berg m.fl., 2010). Detta ställer högre krav på avverkningsplane-

ringen. Då fler trakter måste avverkas utanför tjälperioderna krävs 

en noggrannare planering av körvägar för att undvika skador på 

mark och vatten.  

 

 

1.2 Fjärranalys som hjälpmedel vid skoglig planering 
 

Inom skoglig planering har flygbilder använts under lång tid vilka 

kompletterats med olika typer av satellitbilder och på senare år 

även med flygburen laserskanning. Det är en fjärranalysteknik 

som de senaste 15 åren har börjat användas vid skoglig invente-

ring. Vid laserskanning används tekniken Light Detection and 

Ranging (LiDAR). Denna teknik byggs oftast på time-of-flight-

principen som innebär att lasern sänder ut en puls av ljus och mä-

ter tiden som det tar för ljuset att återvända. Det går då att få ut ett 

avstånd till objekten då ljusets hastighet är känt. Laserskanningen 
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resulterar i ett punktmoln som innefattar pixlar från markytan och 

objekt ovan markytan (Lindberg & Holmgren, 2014).  

 

Lantmäteriet har sedan 2009 arbetat med att ta fram en digital 

höjdmodell ”GSD-höjddata, grid 2+” över Sverige utifrån deras 

flygburna laserskanning. Modellen består av koordinatsatta höjd-

punkter i ett två meters regelbundet rutnät som ger mycket hög 

noggrannhet (Lantmäteriet, 2017). Av GSD-höjddata, grid 2+ kan 

en digital terrängmodell framställas. Detta görs genom att marky-

tan och objekt ovan markytan separeras för att sedan visualiseras 

(Lindberg & Holmgren, 2014).  

 

Utifrån en digital höjdmodell går det även att skapa en markfuk-

tighetskarta med hjälp av ett DTW-index (Depth To Water). Det 

utformas genom att analysera höjdavstånd från en pixel till ett 

vattenflödesområde. Terrängen analyseras för att sedan kunna 

antaga var fuktiga markområden kan finnas (Murphy et. al, 2011). 

En markfuktighetskarta ger bättre förutsättningar för att undvika 

skador på marken i samband med avverkning då risk för fuktiga 

områden med dåligbärighet är kända och dessa då kan skyddas 

med ris eller undvikas (Friberg, 2016). 

 

Med hjälp av ett GIS-program med tillhörande lager av flygburen 

laserskanning och markfuktighetskarta kan en avverkningsplane-

rare välja var huvudbasstråken ska läggas redan inne på kontoret. 

Det ger en god uppfattning om blöta och torra områden och trak-

tens helhet. Planeraren får då också välja hur många överfarter 

som ska finnas över fuktig mark och vart broar ska läggas.  

 

 

1.3 Utvärdering av markfuktighetskartor 
 

Bergkvist m.fl. (2014) har undersökt hur väl markfuktighetskartan 

stämmer överens med verkligheten. Resultaten visade på att mark-

fuktighetskartan till 68% stämde överens med fältdata. I de 32% 

av avvikelserna visade modellenen i 25% av fallen att marken var 

blötare än i verkligheten. I 7% av fallen visade modellen att mar-

ken var torrare än i verkligheten. Dikade områden påverkade 

dessa avvikelser till 18%. Trots dessa avvikelser anser Bergkvist 

m.fl. (2014) att det finns en stor potential att använda markfuktig-

hetskartor vid skoglig planering då stora delar av körskador är 

kopplade till blöt- och fuktig mark enligt kartorna. Vid klassifice-
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ringen av markfuktighetskartan i den studien antogs nivån (0–

0,25) m till grundvatten vara blöt mark. De övriga nivåerna upp 

till 1 m till grundvatten antogs vara fuktig mark. Ågren m.fl. 

(2015) menar också på att markfuktighetskartor kan användas för 

att identifiera områden som är känsliga för markstörningar och 

därmed kunna planera skogsmaskinernas körvägar genom att 

undvika dessa områden.  

 

En anpassad markfuktighetskarta som tar hänsyn till olika årstider 

har inte tidigare utvärderas för användning i det svenska skogs-

bruket. Det kan simuleras genom att blötare och torrare årstider 

får representeras av blötare och torrare områden enligt markfuk-

tighetskartan. 

 

 

1.4 Bestway 
 

Skogforsk har utvecklat optimeringsalgoritmen Bestway (Besluts-

stöd traktplanering) för skogsbruket. Denna algoritm använder 

indata från fjärranalyskällor för att generera ett optimerat förslag 

på hur basstråken på en trakt ska placeras. Avverkningsplaneraren 

kan då planera drivningen på trakten redan inne på kontoret. Det 

indata som behövs är volymskattningar av laserdata, en digital 

terrängmodell, markfuktighetskarta och kända hänsynsytor (Jo-

hansson, 2016). Vid ett fältbesök på trakten kan indatat komplett-

eras med överfarter och avlägg och därefter ger Bestway nya för-

slag på basvägar som minimerar den totala körsträckan samtidigt 

som hänsyn tas till markfuktighetsområden, hänsynsytor och vir-

kesförrådet i olika delar av trakten (Andersson & Westlund, 

2015). I de fall flera alternativ finns för överfarter och avlägg kan 

modellen köras flera gånger med olika indata för dessa för att se-

dan kunna ställa olika alternativ mot varandra (Johansson, 2016). 

I norra Dalarna har Orsa Besparingsskog utfört pilottester av 

Bestway. Resultaten av testerna visar att Bestway ger bra grund-

förslag på basstråk, men detaljer i verkligheten som inte har fång-

ats upp i fjärranalysen, till exempel blockighet, måste hanteras 

(Johansson, 2016).  
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1.5 Terrängtransport  
 

Skotarens produktivitet styrs främst av köravstånd och terrängför-

hållanden (Tiger, 2012) och drivnings- och transportkostnader 

representerar en stor andel av totalkostnaden inom skogsbruket 

(Brunberg, 2012). Det är därför relevant att undersöka hur en sko-

tares körsträcka kan påverkas vid planeringen av körvägar bero-

ende på vilken tid på året en avverkning sker. 

 

 

1.6 Syfte och mål 
 

Studien undersökte hur skotningsavstånden påverkades beroende 

på vilken tid på året en avverkning utförs. Det gjordes genom att 

undersöka total körsträcka, medelskotningsavstånd och körsträcka 

över blöt mark i förhållande till hur markfuktighetsklasserna är 

utbredda på kartan under blötare och torrare förhållanden, lik-

nande markens fuktighet under olika årstider.  

 

1.7 Avgränsningar 
 

Studien avgränsades till 20 stycken trakter tillhandahållna av SCA 

Skog i Medelpad. Andra trakter i övriga delar av landet lämnades 

utanför studien. I studien användes Bestway som verktyg till si-

mulering, men utvärdering av detta verktyg behandlades inte i 

studien. Studien är endast teoretisk och inga fältbesök är gjorda. 

 

 

 

2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 
 

I denna studie valdes simulering som metod. Simulering valdes 

för att på ett effektivt sätt få fram resultat på syftet med hjälp av 

Bestway. En fallstudie i fält skulle inte gå att utföra då en slutav-

verkning inte kan göras om flera gånger på samma trakt. Därför 

var simulering en relevant metod för att scenariosätta flera typer 

av planerade körstråk på samma trakt.  
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2.2 Tillvägagångssätt 
 

I detta avsnitt beskrivs studiens indata och metod att bearbeta 

dessa. 
 

2.2.1 Objekt 

 

20 trakter som hade blivit föryngringsavverkade av SCA Skog 

under perioden juni-november år 2016 behandlades i studien (Ta-

bell 2).  

 

Tabell 2. De utvalda trakternas areal och volym 
Trakt Areal (ha) Volym (m3fub) 

1 2,3 898,6 

2 6,7 1926,2 

3 7,0 1827,0 

4 13,0 1869,9 

5 36,5 7912,4 

6 16,0 4252,8 

7 6,3 1905,5 

8 5,3 1420,1 

9 1,5 286,2 

10 3,2 669,4 

11 14,9 3124,8 

12 10,4 2978,4 

13 2,1 389,1 

14 3,5 692,8 

15 1,6 413,6 

16 10,7 2903,0 

17 1,9 292,1 

18 3,3 757,2 

19 8,1 1640,1 

20 4,3 834,6 

 

 

Trakternas hänsynsområden, infopunkter och avlägg kvalitetssäk-

rades i GIS-programmet ArcMap 10.3.1. Hänsynsområden som 

inte skulle köras i av maskiner klipptes bort ur traktgränserna. 

Datat jämfördes med traktdirektiven så att de stämde överens och 

om avvikelser mellan GIS-datat och traktdirektivet fanns, justera-

des GIS-datat så att det stämde överens med traktdirektivet. 
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2.2.2 Scenarion 

 

Två olika scenarion skapades inför optimering i Best Way. Scena-

rierna hade samma förutsättningar i indatat förutom markfuktig-

hetskartans utbredning.   

 

Scenarioförklaringar 

Scenario A: optimering med anpassad markfuktighetskarta där 

endast blöta områden fanns med. Motsvarar terrängens vattenför-

hållanden under frusen vinter och torr sommar. 

 

Scenario B: optimering med normal markfuktighetskarta där 

samtliga markfuktighetsklasser fanns med. Motsvarar terrängens 

vattenförhållanden under fuktigare perioder på året. 

 

 
2.2.3 Kartbearbetning 

 

De kartmaterial som användes i studien tillhandahölls av SCA 

Skog. Dessa var baserade på Lantmäteriets digitala höjdmodell. 

Markfuktighetskartan var utifrån denna uppbyggd enligt DTW-

index. För att skapa scenario A och B gjordes en anpassad mark-

fuktighetskarta där scenario A bestod av endast nivå (0-0,25) m 

till grundvatten som Bergkvist m.fl. (2014) antog vara blöt mark. 

Scenario B’s markfuktighetskarta bestod av samtliga klasser. 

Uppdelningen innebar att för scenario A tilläts körvägar på större 

områden, delar av markfuktighetskartan är bortplockade vilket gör 

att körvägarna tilläts att läggas i större utsträckning på egentliga 

markfuktighetsområden. För scenario B var markfuktighetskartan 

mer utbredd, vilket innebar att optimeringen av körvägarna tilläts 

i mindre utsträckning över markfuktighetsområden. 
 

2.2.4 Beräkningar Bestway och analys 

 

Trakterna bearbetades i Bestway med båda scenarierna. Därifrån 

sparades resultaten av total körsträcka, volymvägt medelskot-

ningsavstånd och körsträcka över markfuktighetsområden. Resul-

taten sammanställdes i tabeller och analyserades i diagram. Scena-

rio A och B testades för signifikanta skillnader på total körsträcka, 

medelskotningsavstånd och körsträcka över blöt mark i Excel 

genom ett parvis t-test där signifikansnivån och slumpens inver-
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kan sattes till 10%. De signifikanta skillnaderna resulterade i p-

värden. Trendlinjer plottades i Excel.  
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3. Resultat 
 

Nedan visas ett exempel där trakt nr. 3 har bearbetats i Bestway 

(Figur 1). Bilden till vänster föreställer scenario A och bilden till 

höger föreställer scenario B. För scenario B syns det hur fuktklas-

serna (0,25–0,5 m) och (0,5–1 m) är borttagna ur markfuktighets-

kartan och kvar är klassen (0–0,25 m) med samma utbredning 

som tidigare. Just för denna trakt blev den totala körsträckan 1,4 

km längre för scenario B, det volymvägda medelskotningsavstån-

den blev 7,3 m längre för scenario B och den totala körsträckan 

över blöt mark (fuktklass 0-0,25 m) blev 110 m längre i scenario 

B.  

 

  
Figur 1. Körvägar för trakt 3. Scenario A, torrt tillstånd (t.v.) och 

scenario B, blött tillstånd (t.h.) 
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3.1 Total körsträcka 
 

Tabell 3. Trakternas areal, volym, total körsträcka och total kör-

sträcka per ha för scenario A och B. 
Trakt Area  

(ha) 
Volym  
(m3fub) 

Total 
körsträcka 
skotare 
Scenario 
A (km) 

Total 
körsträcka 
skotare 
Scenario B 
(km) 

Total 
körsträcka/ha 
Scenario A 

Total 
körsträcka/ha 
Scenario B 

1 2,3 898,6 17,1 18,8        7,43            8,17     

2 6,7 1926,2 92,1 99      13,75          14,78     

3 7 1827 49,3 50,7        7,04            7,24     

4 13 1869,9 80,7 79        6,21            6,08     

5 36,5 7912,4 691,4 704,3      18,94          19,30     

6 16 4252,8 181,3 192,7      11,33          12,04     

7 6,3 1905,5 44,7 43,8        7,10            6,95     

8 5,3 1420,1 44,2 43,2        8,34            8,15     

9 1,5 286,2 6,3 6,4        4,20            4,27     

10 3,2 669,4 12,1 12,3        3,78            3,84     

11 14,9 3124,8 114,6 120,5        7,69            8,09     

12 10,4 2978,4 180,2 185,7      17,33          17,86     

13 2,1 389,1 20,5 26        9,76          12,38     

14 3,5 692,8 16,3 15,7        4,66            4,49     

15 1,6 413,6 21,5 22,7      13,44          14,19     

16 10,7 2903 156,5 160,1      14,63          14,96     

17 1,9 292,1 13 13        6,84            6,84     

18 3,3 757,2 50,1 54,7      15,18          16,58     

19 8,1 1640,1 40,7 40,5        5,02            5,00     

20 4,3 834,6 65,1 66,4      15,14          15,44     

  Medelvärde: 95,01 98,18        9,89          10,33     

  Standardavv.: 150,88 153,93 4,69 4,99 

  p-värde: 0,005 0,008 

 

 

Medelvärdet av den totala körsträckan blev lägst för scenario A 

och minskade med 3% från scenario B (Tabell 3). Den totala kör-

sträckan beräknades också per hektar och medelvärdet blev även 

då lägre för scenario A och minskade med 4% från scenario B. P-

värdet visar att det fanns en signifikant skillnad för både den to-

tala körsträckan och körsträckan per hektar. Diagrammet nedan 

(Figur 2) visar en trendlinje för dessa värden. 
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Figur 2. Total körsträcka per hektar 

 

Trendlinjen i diagrammet (Figur 2) visar att den totala körsträckan 

per hektar är kortare för scenario A än för scenario B. Dock mins-

kar skillnaden då arealen ökar. Den totala körsträckan per hektar 

ökar för båda scenarierna desto större arealen på trakten är. 
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3.2 Volymvägt medelskotningsavstånd 
 

Tabell 4. Trakternas areal, volym och volymvägt medelskotnings-

avstånd för scenario A och B. 
Trakt Area  

(ha) 
Volym  
(m3fub) 

Scenario A 
(m) 

Scenario B 
(m) 

1 2,3 898,6 155 184,5 

2 6,7 1926,2 415 455,4 

3 7 1827 212,7 220 

4 13 1869,9 318,7 320,1 

5 36,5 7912,4 789,7 790,9 

6 16 4252,8 371,4 398,9 

7 6,3 1905,5 207,2 206,4 

8 5,3 1420,1 261,8 262,7 

9 1,5 286,2 164,2 165,5 

10 3,2 669,4 133,8 133,9 

11 14,9 3124,8 293,2 312,5 

12 10,4 2978,4 519,1 548 

13 2,1 389,1 433,6 553,7 

14 3,5 692,8 174,2 173,1 

15 1,6 413,6 443,5 451 

16 10,7 2903 478 486,2 

17 1,9 292,1 360,3 360,3 

18 3,3 757,2 562,7 622,4 

19 8,1 1640,1 191,8 186,4 

20 4,3 834,6 667,6 656,5 

  Medelvärde: 327,39 341,47 

  Standardavv.: 182,12 190,19 

  p-värde: 0,022 

 

Medelvärdena för de volymvägda medelskotningsavstånden var 

lägre för scenario A och minskade med 4% från scenario B. Signi-

fikansnivån visade även att det fanns en statistiskt signifikant 

skillnad (Tabell 4). Diagrammet nedan (Figur 3) visar medelvär-

denas trendlinje där värdena för scenario A är lägre än för scena-

rio B. Trendlinjen visar även att de volymvägda medelskotnings-

avstånden ökar då arealen på trakterna ökar. 
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Figur 3. Diagram över volymvägt medelskotningsavstånd 
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3.3 Körsträcka över blöt mark 
 

Tabell 5. Trakternas areal, körsträcka över blöt mark och kör-

sträcka/ha över blöt mark. 
Trakt Area  

(ha) 
Körsträcka  
Scenario A 

(km)  
Fuktklass 

(0-0,25) 

Körsträcka 
Scenario B 

(km) 
Fuktklass 

(0-0,25) 

Körsträcka/ha 
Scenario A 

(km) 
Fuktklass  

(0-0,25) 

Körsträcka/ha 
Scenario B 

(km) 
Fuktklass  

(0-0,25) 

1 2,3 0,29     0,33     0,13 0,14 

2 6,7 1,20     8,49     0,18 1,27 

3 7,0 6,14     6,25     0,88 0,89 

4 13,0 2,71     2,60     0,21 0,20 

5 36,5 7,32     11,33     0,20 0,31 

6 16,0 3,54     9,87     0,22 0,62 

7 6,3 0,56     0,75     0,09 0,12 

8 5,3 0,0     0,0 0,0 0,0 

9 1,5 0,0      0,0 0,0 0,0 

10 3,2 0,19     0,23     0,06 0,07 

11 14,9 1,49     3,10     0,10 0,21 

12 10,4 4,63     4,88     0,45 0,47 

13 2,1 0,39     0,26     0,19 0,13 

14 3,5 0,01     0,03     0,0 0,01 

15 1,6 0,11     1,72     0,07 1,08 

16 10,7 0,96     0,93     0,09 0,09 

17 1,9 0,0     0,0 0,0 0,0 

18 3,3 0,49 0,23     0,15 0,07 

19 8,1 1,16     1,29     0,14 0,16 

20 4,3 2,69     3,42     0,63 0,80 

 Medelvärde: 1,69     2,79     0,19 0,33 

 Standardavv.: 2,17 3,55 0,22 0,39 

 p-värde: 0,038 0,065 

 

 

Medelvärdena för körsträcka över blöt mark i scenario A var lägre 

än för scenario B som gav en minskad sträcka med 39% (Tabell 

5). Det finns även en statistisk skillnad. Medelvärdena för kör-

sträcka per hektar över blöt mark är också lägst för scenario A 

med en minskad sträcka på 42%, även här finns det en statistisk 

skillnad. 

   

Figur 4 nedan visar att resultaten på att skotarens körsträcka över 

blöt mark (fuktklass 0–0,25 på markfuktighetskartan) följer en 

trend där körsträckan över blöt mark är längre för scenario B än 

för scenario A. Samtidigt finns ett samband för båda scenarierna 

att ju större areal trakten har desto längre blir körsträckan.  
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Figur 4. Körsträcka över blöt mark 
 

 

Körsträckan per hektar över blöt mark (Figur 5) visar på längre 

körsträcka för scenario B än för scenario A. Trendlinjen visar att 

desto större areal trakten har ju längre blir körsträckan per hektar 

över blöt mark.  

 

  
Figur 5. Körsträcka per hektar över blöt mark  
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4. Diskussion 

 
Sammanfattningsvis var medelvärdet för samtliga parametrar; 

total körsträcka, körsträcka per hektar, volymvägt medelskot-

ningsavstånd, total körsträcka över blöt mark och körsträcka över 

blöt mark per ha längst för scenario B. Scenario B skulle i studien 

utgöra en markfuktighetskarta som motsvarar normala vattenför-

hållanden i terrängen. Även signifikansanalyserna för samtliga 

parametrar visade på att det fanns statistiska skillnader vilket stö-

der slutsatsen att de två scenarierna skiljer sig åt. Att samtliga 

parametrar var lägre för scenario A visar att skotaren kan minska 

terrängtransportavstånden under torrare perioder på året som fru-

sen vinter och torr sommar. Den totala körsträckan minskade med 

3% och det volymvägda medelskotningsavstånden minskade med 

4% för scenario A beräknat på medelvärdena. Det kan därmed 

finnas en potential till produktivitetshöjning. Hur stor den poten-

tialen kan vara är osäkert men tordes vara högre på fuktigare mar-

ker i och med att skillnaden på markfuktighetsområdena mellan 

scenarierna gav dessa resultat. Samtidigt minskade den totala 

körda sträckan i de blöta områdena med 39% och den körda 

sträckan per ha med 42% för scenario A beräknat på medelvär-

dena. Det visar en stor potential till att minska riskerna för kör-

skador i dessa blöta områden. Detta kan bero på att när de fuktiga 

klasserna tas bort ur markfuktighetskartan, då dessa antas vara 

torra i verkligheten under vissa perioder på året, ger det en större 

åtkomlighet att skota virket från de blöta områdena och minska 

körsträckan i dessa områden. Att anta att vissa områden på mark-

fuktighetskartan inte är fuktiga i verkligheten under vissa perioder 

på året faller sig naturligt i och med de olika årstiderna som utgör 

sig i Sverige. Det är känt att markfuktighetsförhållandena skiljer 

sig mellan t.ex. tjällossningsperioder och under torka på somma-

ren.  

 

Resultaten av den här studien kan användas vid planering av vil-

ken tid på året trakter ska avverkas. För att åstadkomma kortare 

skotningsavstånd kan blötare trakter avverkas på torrare perioder 

under året. Det kan ge en tidsbesparing genom att hinna avverka 

fler blöta trakter under dessa torra perioder om den annars fuktiga 

marken, som dock är torr under dessa perioder, nyttjas genom att 

köra på dessa områden. Det blir därmed enklare att komma åt de 

faktiskt blöta områdena genom att köra runt och intill dessa. 



 

23 

Isabelle Sjöqvist 
 

 

Studiens resultat kommer från simuleringar och har inte verifie-

rats i verkligheten. Däremot skulle resultaten kunna verifieras i 

verkligheten med fältbesök för att inventera markfuktighetskar-

tans utbredning i förhållande till verkligheten, dock uteslöts fält-

inventeringar i studien på grund av tidsbrist. I den utvärdering av 

markfuktighetskartor som Bergkvist m.fl. (2014) har gjort och i 

studien av Dell’ Amico m.fl. (2015) ansågs markfuktighetskartor 

vara användbara inom skogsbruket. Därför kan reliabiliteten i den 

här studien i samband med markfuktighetskartan ändå anses vara 

god och praktiskt användbar, då just markfuktighetskartan utger 

den huvudsakliga grunden i den här studien. Validiteten är god då 

det som har mätts i studien är total körsträcka, medelskotningsav-

stånd och körsträcka över fuktig mark just som studien syftade 

till. Generaliserbarheten är också god då resultaten kan användas i 

andra områden i landet inom skogsbruket. 

 

I planeringen av studien var det tänkt att använda 30 trakter till 

studien. Dock saknades viktiga material i datat för 10 trakter vil-

ket resulterade i de 20 trakterna som har använts. De antal trakter 

som har använts kan diskuteras om det var en lämplig mängd. I 

efterhand hade ytterligare ett antal trakter kunnat studeras för att 

förbättra resultaten och reliabiliteten. En mer precisering på urva-

let av trakterna hade också kunnat gjorts, till exempel krav på 

traktstorlekar.  

 

Användandet av Bestway som optimeringsverktyg har visat sig 

positivt i tester, dock fanns några utvecklingsområden (Johansson, 

2016). Då optimeringarna av basvägarna i den här studien inte har 

kontrollerats i fält är det möjligt att hinder i dessa basvägar kan 

uppstå som inte har fångats upp i fjärranalysen. Att körsträckan 

över blöt mark faktiskt blir kortare för scenario A beror på att 

Bestway optimerar körvägarna så att körsträckan blir så kort som 

möjligt. Verktyget undviker också att lägga basvägar på markfuk-

tighetskartan, och när delar av markfuktighetskartan är bortplock-

ade kan basvägarna läggas runt om de blöta områdena och har då 

möjligheten att endast göra korta instick i dessa områden för att få 

ut virke.  

 

Uppdelningen av blötare och fuktigare marker som har gjorts i 

studien för att efterlikna olika årstider är endast ett antagande och 

det är inte kontrollerat att det verkligen ser ut på detta sätt under 
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olika årstider. Scenario A antogs vara frusen vinter eller torr 

sommar och scenario B antogs vara fuktigare perioder på året. 

Markfuktigheten under frusen vinter och torr sommar kan möjlig-

en se annorlunda ut. Det kanske också finns perioder då det är 

ännu torrare eller ännu mer tjälat i marken. Ett sådant fall kanske 

kan ge ytterligare potential att sänka skotarens körsträcka.  
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5. Slutsatser och vidare forskning 
 

5.1 Slutsatser 
 

De parametrar som syftades till att undersökas i studien som var 

total körsträcka, medelskotningsavstånd och körsträcka över blöt 

mark var för samtliga kategorier lägre för den anpassade markfuk-

tighetskartan som skulle liknas med markens fuktighet under vin-

ter och torr sommar. Det innebär att under de perioder på året då 

marken är torrare går det att åstadkomma kortare skotningsav-

stånd och även kortare körsträcka i blöta områden. Därmed finns 

det en potential att minska riskerna för körskador och kostnader 

för skotning.  

 

5.2 Vidare forskning 
 

- Fortsatta studier kring hur skotningsavstånden kan mins-

kas med en anpassad markfuktighetskarta med mer likar-

tade trakter, t.ex. traktstorlek 

- Hur markfuktigheterna ser ut under olika årstider på året 

för att koppla till markfuktighetskartans klasser 
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