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FÖRORD 
 
Det här examensarbetet är en del av studierna på skogsmästarprogrammet 02/05 vid 
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Arbetet omfattar 10 poäng är förlagt till B-nivå och har 
genomförts under hösten - vintern 2005. 
 
Skogforsk har tagit fram en standardiserad metod för mätning av bränsleförbrukning hos 
skördare och skotare. Syftet med detta är att möjliggöra jämförelser mellan olika fabrikat och 
därmed driva på utvecklingen mot mer bränslesnåla maskiner.  
 
Holmen Skog AB vill nu få fram relationen mellan uppmätt bränsleförbrukning och 
förbrukningen vid praktisk körning för skördare och skotare i storleksklasserna mellanstora 
till stora maskiner. 
 
Uppdragsgivare till detta arbete var Holmen Skog AB, Mattias Gustafsson vid kontoret i 
Örnsköldsvik. Handledare vid SLU var Lars Hedman på Skogens Produkter och Marknader i 
Uppsala. 
 
 
 
Fagersta  
April 2006 
 
 
Petter Karlsson                                           Olof Sylvén 



ABSTRACT 
 
This report is a thesis work for a B.Sc. in Forestry exam at the School for Forest Engineers, 
SLU. The aim of the work was to compare fuel consumption during work in practical field 
conditions with a standardized method developed by Skogforsk (The Forestry Research 
Institute of Sweden), (Brunberg, 2005) for harvesters and forwarders from different 
manufacturers and of different sizes in order to promote the development of more fuel 
efficient machines. 
  
Two studies were carried out.  

- Statistics of fuel consumption were collected. 
- An inquiry was sent out in order to get more detailed information of different aspects 

influencing the fuel consumption. 
 
The studied machines were divided into two classes, large machines (> 150 kW), and average 
size machines (100 – 150 kW), and of the manufacturer Timberjack and Valmet. 
  
Our results shows a 15 % lower fuel consumption for average size harvesters and an 8 % 
higher fuel consumption for large harvesters compared with Skogforsks model. For 
forwarders there are just small differences between our studies and Skogforsks model. 
 
The studies were carried out in a limited period of time and to get a more reliable result the 
study should have extended in time. 



SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbetes utfördes åt Holmen Skog med syftet att jämföra bränsleförbrukningen 
vid praktisk körning med Skogforsks standardiserade metod för förbrukning av bränsle. Den 
standardiserade metoden är framtagen av Jägmästare Torbjörn Brunberg. Meningen med 
arbetet är att möjliggöra jämförelser mellan olika fabrikat och storleksklasser för att därmed 
driva på utvecklingen mot mer bränslesnåla maskiner.  
 
Inom ramen för detta arbete har två olika studier genomförts för att få svar på ovanstående 
frågor. Tankjournaler har samlats in och en enkätundersökning har skickats ut under en 
tvåveckors period. Enkätunderökningen gjordes för att få in fler parametrar (m3fub, 
medelstam, varvtal mm) som påverkar bränsleförbrukningen i förhållande till 
arbetskapaciteten.   
 
De skördare och skotare som deltog i undersökningen delades in i medelstora och stora 
maskiner efter motoreffekten. Fabrikaten på maskinerna i arbetet har varit olika modeller från 
Timberjack och Valmet. 
 
En sammanställning av våra undersökningar jämfört med Skogforsks studier av skördare visar 
att mellanklassens värde ligger 15 % under Skogsforsks medan det i den stora klassen är 8 % 
högre. I undersökningen på skotare står vi närmare varandra än i skördarfallet. 
 
Av våra två studier är det tankjournalerna som har flest timmar och därmed ger en rättvisare 
bild. Värdena som vi har fått in via enkätundersökningen har genomgående varit över 
Skogforsks och tankjournalernas värden.  
 
Slutsats våra enkäter skulle behövt vara ute under en längre tidsperiod för att bli mer 
tillförlitliga. Alternativt skulle vi behövt ha uppgifter från fler av Holmens maskiner. Därför 
blir resultatet från enkätundersökningen något bristfälligt. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
På grund av den ökade kostnaden på fossila bränslen i form av bland annat höjda 
skatter har bränsleförbrukningsfrågan blivit en viktig fråga inom skogsbruket. 
Idag avverkas 65 miljoner m3fub årligen vilket innebär att skogsbruket använder 
ca 115 miljoner liter diesel för att få virket till väg. Dieselkostnaderna utgör cirka 
10 procent av de totala drivningskostnaderna. 
 
Skogforsk har tagit fram en standardiserad metod för mätning av 
bränsleförbrukning på skördare och skotare (Brunberg, 2005). Syftet med detta är 
att möjliggöra jämförelser mellan olika fabrikat och storleksklasser för att därmed 
driva på utvecklingen mot mer bränslesnåla maskiner.  
  
Praktiskt maskinarbete är komplext och olika förares skicklighet påverkar i hög 
grad prestationen och därmed bränsleförbrukningen. Vid en standardiserad 
mätning är det därför viktigt att arbetstakten styrs. Detta i kombination med att 
belastningen är lägre vid den standardiserade mätningen gör att den bränsleåtgång 
som dessa mätningar resulterar i är förhållandevis låg i jämförelse med 
bränsleåtgången vid praktisk körning. Man antar med dagens erfarenhet att 
bränsletalet som man får fram hos skotare motsvarar ungefär 60 % av 
förbrukningen vid praktisk drift (Brunberg, 2005).  
 
För att få fram bränsleåtgången vid praktisk körning används omräkningstal som 
grundar sig på tidigare studier och uppföljningar av bränsleåtgång vid praktisk 
körning. Undersökningar visar att den genomsnittliga förbrukningen per m3fub är 
ungefär 1,0 liter vid avverkning och 0,75 liter vid skotning (Brunberg, 2005). 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet har varit att: 
 

• Få fram relationen mellan beräknad genomsnittlig 
bränsleförbrukningen och praktisk körning på ett antal skördare och 
skotare.  

 
• Kunna göra en objektiv bedömning avseende bränsleförbrukning för 

olika storleksklasser på maskiner. 
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2 MATERIAL OCH METODER  
 

2.1 Material 
 
Det material som har använts under arbetet med bränsleförbrukning på Holmens 
maskiner vid praktisk körning var: 
 

• Tankningsjournaler 
 

• Enkätundersökning till maskinförarna. 
 

• Resultat från Skogforsk nr. 10 2005 Standardiserad bränslemätning för 
skotare och skördare av Torbjörn Brunberg. 

 
• Skogsmaskindata från de olika fabrikaten. 

 
• Tidsaspekten som berör undersökningen sträcker sig från 2004-09-02 

till och med 2005-12-31. 
 

• Studien gjordes på medelstora och stora maskiner av märkena Valmet 
och Timberjack. 

 
De 15 tankjournaler som ingick i undersökningen fick vi från Mattias Gustafsson 
på Holmen Skog AB. Tankjournalerna kom i Excel filer även blanketterna från 
maskinförarna kom som Excel filer eller manuellt ifyllda utskrifter av blanketten.  
 
Enkätundersökningen användes under en 2 veckors period och tog upp 
nedanstående uppgifter utöver ordinarie tankjournal: 
 

• G15-timmar  
• m3fub  
• Medelstam  
• Huggningsform  
• Skotningsavstånd  
• Varvtal  

 
 
2



 

2.2 Metoder 
 
Arbetet delades in i 4 faser. 
 

1. Fördjupning i problemet. Träffade och samtalade med handledare (Lars 
Hedman) och uppdragsgivare (Mattias Gustafsson). Utnyttjade och 
skapade kontaktnätet hos Skogforsk, maskintillverkare och kollegor.  

 
2. Samlade in material för beräkningar  

            (tankjournaler, enkätundersökning och intervjuer mm). 
 

3. Beräkningar och bearbetning av insamlat material. 
 

4. Skriftlig sammanställning av resultat. 
 

 
Maskiner delades in i storleksklasserna medelstora och stora maskiner. 
Klassindelningen är baserad på motoreffekten enligt nedan nedanstående tabell. 
 
Tabell 1. Studerade maskiner fördelade på storleksklasser. 
 
Stora maskiner (> 150 kW) 
Skördare Timberjack 1270 152 kW 
 Timberjack 1470 160 kW 
 Valmet 921 155 kW 
Skotare Timberjack 1710 157 kW 
 Valmet 890 170 kW 
Mellanstora maskiner (100 – 150 kW) 
Skördare Timberjack 870 114 kW 
Skotare Timberjack 1110 120 kW 
 Timberjack 1410 134 kW 
 Valmet 860 140 kW 
 
 
Till att börja med sammanställdes uppgifterna från tankningsjournaler. Från dessa 
använde vi oss av antalet körda maskintimmar och tankade liter för att få fram 
bränsleåtgången per timme. För att få en rättvis bild vägdes maskinens totala antal 
körda timmar in. Ju längre maskinen har gått ju mer påverkades det procentuella 
värdet.   
 
Baserat på enheterna tankade liter, G15-tim och m3fub från enkätundersökningen 
kunde vi få fram bränsleåtgången per m3fub samt G15-tim i skördarnas fall med en 
angiven medelstam. Samma studie gjordes för skotarna fast med 
transportavståndet i stället för medelstammen. 
 
För att få det lättöverskådligt sammanställdes värdena i diagram och tabeller i 
Excel. I figur 9 och 10 jämförs våra resultat med Skogforsk (Brunberg, 2005). 
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Med timme avses här motortimme. För att få förbrukningen per G15-tim ökas 
värdena i skördarens fall med 4 procent medan skotarens är intakt enligt 
Skogforsk (Brunberg, 2005). 

I figur 10 vägdes tankjournaler och enkätundersökningens värde procentuellt inom 
sin kategori. Sedermera sammanställdes och adderades medelvärdena ihop med 
Skogforsks uppgifter för att få det totala medelvärde för skogsmaskiner i mellan 
och stora klassen. 
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3 RESULTAT 
 

3.1 Genomsnittsförbrukning hos skördare 
 
I figur 1 visas hur mycket modellerna förbrukar i genomsnitt samt hur de ligger 
till i sin klass.  
 
Undersökningen baserar sig på tankjournaler från september 2004 till augusti 
2005. Maskinerna som ingår i undersökningen har sammanlagt gått 8036 timmar 
och tankat 121 639 liter diesel. De har varit i bruk i norra Sverige. Timberjack 
1470 och 1270 tillhör den stora klassen medan 870 går in i mellanklassen.  
 
Skördarnas antal timmar vägs procentuellt in så att varje maskin påverkar 
undersökningen i den utsträckning den har gått i förhållande till de övriga i varje 
klass.    

16,8

9,6

15,46

15,36

0 5 10 15 20

Timberjack
1470

Timberjack
1270

Medelvärde
stora klassen

Timberjack 870

Liter per G15 Timme
 

Figur 1. Bränsleförbrukning (l/G15-tim) hos skördare enligt tankjournalerna. 
 

3.2 Genomsnittsförbrukning hos skotare 
 
I figur 2 visas hur mycket modellerna förbrukar i genomsnitt samt hur de ligger 
till i sin klass.  
 
Undersökningen baserar sig på tankjournaler från september 2004 till augusti 
2005. Skotarna som ingår i undersökningen har sammanlagt gått 7757 timmar och 
tankat 114 172 liter diesel. De har varit i bruk i norra Sverige. Timberjack 1710 
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och Valmet 890 tillhör den stora klassen medan Timberjack 1410 och Valmet 860 
tillhör mellanklassen.  
 
Skotarnas antal timmar vägs procentuellt in så att varje maskin påverkar 
undersökningen i den utsträckning den har gått i förhållande till de övriga i varje 
klass.    
 

11,74
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13,75
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Timberjack 1710

Valmet 890

Medelvärde stora klassen
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Medelvärde mellanstora klassen

Liter per G15 Timme
 

 
Figur 2. Bränsleförbrukning (l/G15-tim) hos skotare enligt tankjournalerna. 
 

3.3 Bränsleförbrukning per m3fub hos ett urval av Holmen Skogs 
maskinlag 
 
I tabell 2 visa resultatet av enkätundersökningen på Holmen Skog angående 
bränsleförbrukning hos maskinlag bestående av en skördare och en skotare. 
Samtliga maskinlag har gått i slutavverkningsskog. Fabrikaten är Timberjack och 
Valmet. 
 
Tabell 2. Sammanställning av bränsleförbrukningen hos de olika maskinlagen 
med angiven medelstam (Modellbeteckningar i fetstil avser Timberjack och i 
kursivstil Valmet). 
 

Maskinnr Modell Liter/m3fub per meter Medelstam, m3fub 
4612/5192 1710/1270 0,0058 0,21 
4628/5172 890/921 0,0015 0,21 
4629/5179 890/1270 0,0024 0,23 
4626/5178 1710/1270 0,002 0,23 
4627/5171 1410/1270 0,0039 0,19 
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3.4 Bränsleförbrukning per G15 -timme för skördare 
 
Meningen med denna undersökning var att se om bränsleförbrukningen skiljer sig 
något mellan dessa skördarmodeller: 
 

• En Valmet 921:a som gått 89 G15 -tim. 
• Fem Timberjack 1270:or som sammanlagt har gått 577 G15 -tim. 

Liter per G15 Timme

16,69

17,8

15 16 17 18 19 20

G
15

 T
im

m
e

Liter

921

1270

 

Figur 3.  Differensen i förbrukade liter per G15 -tim mellan Valmet 921 och 
Timberjack 1270. 
 

3.5 Dieselförbrukning per G15 -tim för skotare 
 
Skotare i den stora klassen (över 150 kW) är enkelfärgade och skotare i 
mellanklassen är mönstrade i diagrammet. Modellerna på skotarna var: 
 

• En Timberjack 1410 med maxlast 14 ton och 93 körda G15 -tim. 
 

• En Timberjack 1110 med maxlast 12 ton som gått 159 G15 -tim. 
 

• Två Valmet 890 med maxlast 18 ton som sammanlagt kört 163 
            G15 -tim ihop.   
 

• Två Timberjack 1710 med maxlast 17 ton som ihop har gått 189 G15 -tim.  
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Liter per G15
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Figur 4.  Skillnaden i bränsleförbrukning per G15 -tim mellan olika skotare i 
mellanstora och stora klassen. 
 

3.6  Avverkade m3fub per G15 -timme 
 
Syftet med denna studie var att se om man kunde skilja på kapaciteten när det 
gäller antalet avverkade kubikmeter per G15 -tim mellan de två modellerna Valmet 
921 och Timberjack 1270. Sex stycken maskiner ingick i studien: 
 

• En Valmet 921 som under en tvåveckors period avverkade  
2131 m3fub, medelstammen var 0,21 m3fub. 

• De fem Timberjack 1270 avverkade 12 322 m3fub, medelstammen var  
      0,26 m3fub. 
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Figur 5. Avverkade kubikmeter per G15 -tim. 
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3.7 Skotade m3fub per G15 -timme 
 
Tanken med denna jämförelse av skotare är att se hur mycket transport avståndet 
påverkar kapaciteten. Medelavståndet för de olika maskinerna var: 
 

• Timberjack 1410 var 365 meter. 
• Valmet 890 var 737 meter. 
• Timberjack 1710 var 534 meter. 
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Figur 6.  Antalet körda kubikmeter per G15 -tim. 
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3.8 Bränsleförbrukning per avverkad m3fub. 
 
Figur 7 visar bränsleförbrukningen per avverkad och upparbetad m3fub med 
medelstam 0,21 m3fub. 

Liter per m3fub

0,8
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M
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1270

 
Figur 7. Bränsleförbrukning, l/m3fub, för avverkning och upparbetning. 
Medelstam 0,21 m3fub. 
 

3.9 Jämförelse mellan resultat för skördare 
 
Nedan jämförs studiens resultat med Skogforsk (Brunberg, 2005). Både 
tankjournaler och enkätundersökning har använts vid denna jämförelse. 
Maskinerna som användes i tankjournaler och enkätundersökning var: 
 

• Timberjack 870 i mellanklassen (445 h). 
• Timberjack 1270, 1470 och Valmet 921 ingick i stora klassen (7812 h). 
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Figur 8. Genomsnittlig bränsleförbrukning, l/G15 –tim, hos skördare fördelat på 
storleksklass. 

3.10 Jämförelse mellan resultat för skotare 
 
Nedan jämförs studiens resultat med Skogforsk (Brunberg, 2005). Både 
tankjournaler och enkätundersökning har använts till denna jämförelse. 
Maskinerna som användes i tankjournaler och enkätundersökning var: 
 

• Timberjack 1110, 1410 och Valmet 860 i mellanklassen(2901 h). 
• Timberjack 1710 och Valmet 890 i den stora klassen (6237 h). 
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Figur 9. Genomsnittlig bränsleförbrukning, l/G15 –tim, hos skotare fördelat på 
storleksklass. 
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3.11 Sammanställning – bränsleförbrukning  per G15 -timme 
 
För att få fram den genomsnittliga bränsleförbrukningen per G15 -tim oavsett 
maskintyp (skördare eller skotare) vägdes snittvärdena mot varandra.  
Tankjournaler, enkätundersökning samt Torbjörn Brunbergs studier värderades 
lika. Brunbergs värde är ett medeltal från stora och medelstora maskiner.  
 
 
 

 

 
Enkätunder- 

sökningen 
 

14,87 

Torbjörn 
Brunberg 

         
       12,45 

Tank- 
journaler 

 
12,74 

Totalt 
medelvärde 

liter/G15 
13,35 

 
 

Figur 10. Bränsle åtgång per G15 -tim enligt samtliga ingående undersökningar av 
skördare och skotare.   
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka bränsleförbrukningen på 
Holmens skördare och skotare samt att göra en jämförelse med Skogforsks studier 
av bränsleförbrukning (Brunberg, 2005).  

Undersökningen har baserat sig på uppgifter som vi fått in via tankjournaler och 
en enkätundersökning. Enkätunderökningen gjordes för att få in fler parametrar 
(m3fub, medelstam, varvtal mm) som påverkar bränsleförbrukningen i förhållande 
till arbetskapaciteten.   

4.1 Prestation 

De prestationer som redovisas i detta arbete måste tas med en nypa salt. Olyckliga 
omständigheter i samband med insamlingen av enkäterna gjorde att vi fick lite 
tunt underlag att jobba med. Tidåtgången för enkätunderökningen blev alldeles för 
utdraget och vi blev tvungna att sammanställa de enkäter vi fått in. 

En enkät ifylldes bristfälligt (m3fub saknades) och därför blev det ett bortfall i 
resultaten på Timberjack 1110 när det gäller figur 7 (m3fub per G15 -tim). En 
annan negativ sak var att vi fick stor spridning i antalet maskintimmar mellan de 
olika maskinmodellerna.    

Den enskilda föraren och terrängförhållandena är variabler som i högsta grad 
påverkat resultatet men som vi inte tagit någon hänsyn till p.g.a. att arbetets 
omfattning då skulle ha blivit för stort. 

Maskinförarna har under hela studien arbetat mot samma uppdragsgivare vilket 
borde innebära att förarna håller en viss standard och kvalitet i arbetet. Med tanke 
på antalet maskintimmar samt antalet maskiner inom samma modell bör 
terrängförhållandena bli tämligen lika vid en sammanställning. 

Samtliga maskiner i varje storleksklass har gått på samma varvtal (+ - 100). De 
som har gått på högre varvtal drar generellt något mer. Orsaken till att det är svårt 
att räkna på varvtalets inverkan på bränsleförbrukningen är att de utomstående 
faktorerna (föraren och terrängförhållanden) påverkar resultatet.  

De nyare maskinerna har så kallade visko-fläktar. Detta är ett steg i rätt riktning 
för att minska miljöpåverkan och få ner maskinernas bränsleåtgång. Fläktarna 
började användas 2003-2004. Maskinens oljetryck i hydraulslangarna styr också i 
hög grad bränsleförbrukningen. Förarna inverkar inte bara på förbrukningen när 
de kör maskinerna. Service och maskininställningarna är också väsentliga. 
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4.2 Skördarnas resultat 
 
När det gäller enkätundersökningen gick samtliga skördare (6 st) i 
slutavverkningar och båda modellerna har haft en medelstam på 0,21 m3fub. 
Valmet 921 hade betydligt högre kapacitet i m3fub per G15 -tim jämfört med  
Timberjack 1270.  
 
Bränsleförbrukningen följde mönstret och var ca 7 % högre per G15 -tim hos 
Valmet 921. Valmet 921 behöver 0,74 liter diesel för att få fram en m3fub medan 
Timberjack 1270 drar drygt 7 % mer bränsle per m3fub. Slutsatsen av denna 
enkätundersökning är att Valmet 921 både blir mer effektiv och bränslesnålare än 
Timberjack 1270.   
 
I materialet från tankningsjournalerna hade vi inte tillgång till någon Valmet 921 
(pga. trasig timräknare) eller m3fub så resultatet från denna studie redovisas 
endast i liter per G15 -tim. Timberjack 870 som utgör mellanklassen förbrukar 
nästan 40 % mindre än snittet i den stora klassen. Det hade varit intressant att haft 
m3fub för att kunna jämföra prestationen med bränsleförbrukningen. 
 
Om man jämför bränsleförbrukningen i l/G15 –tim skiljer det endast 0,1 liter per 
G15 -tim mellan våra två studier av Timberjack 1270. Med tanke på att över 7900 
maskintimmar har sammanställts tyder detta på ett rättvisande resultat. 
Timberjack 1270 drar i praktisk körning enligt våran studie drygt 16,7 liter per 
G15 -tim.  
 
Vid en sammanställning av våra undersökningar jämfört med Skogforsks studier 
av skördare har vi en större differens mellan klasserna. I mellanklassen ligger 
vårat värde 15 % under Skogforsks medan det i den stora klassen ligger 8 % 
högre. 
 

4.3 Skotarnas resultat 
 
Syftet med enkätundersökningen var i skotarnas fall att se hur mycket 
transportavståndet påverkade kapaciteten och bränsleförbrukningen. 
Enkätundersökningen baserade sig på maskinlag med två maskiner i varje lag. Det 
finns alltså lika många skotare som skördare (6 st). 
 
Valmet 890 och Timberjack 1710 som båda tillhör den stora klassen skiljer sig 
väsentligt vad gäller utkörda m3fub per G15 -tim. Valmet 890 transporterar ut över 
8 m3fub mer än Timberjack 1710 per G15 -tim samtidigt som den har drygt 200 
meters längre transportavstånd. I mellanklassen kör Timberjack 1410 ut ungefär 
lika mycket som Timberjack 1710 men har ett betydligt kortare transportavstånd. 
Med tanke på skotarnas kapacitet ser bränsleförbrukningen helt logisk ut. 
 
I materialet från tankningsjournalerna hade vi inte tillgång till varken 
transportavståndet eller m3fub så resultatet från denna studie redovisas endast i 
liter per G15 -tim. Valmet 890 drar även här mer än Timberjack 1710 men inte i 
lika stor omfattning som vid enkätundersökningen och i detta fall drar den 0,9 liter 
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mer per G15 -tim. Det kan exempelvis bero på terrängen eller transportavståndet. 
När det gäller mellanklassen sticker inte värdena ut nämnvärt. 
 
Valmet 890 har en bränsleförbrukning på 2,65 liter mer per G15 -tim i 
enkätundersökningen än i tankjournalerna. Vilket är en ökning med 18 % per 
timme. Det tyder på att förhållandena kan ha varit mer krävande under den 2 
veckors period som enkätundersökningen baseras på. 
 
När vi jämför våran undersökning med Skogforsks studier av bränsleförbrukning 
på skotare ligger vi närmare varandra än i skördarfallet. Några anledningar till det 
kan vara att utomstående faktorer spelar större roll i skördarnas fall exempelvis:  
 

 Föraren 
 Medelstammen 
 Terrängförhållandet 
 Virkets kvalité (kvistighet, röta mm) 

 

4.4 Medelvärde för skogsmaskiners bränsleförbrukning 
 
Vi har räknat fram ett totalt medelvärde för bränsleförbrukningen på samtliga 
maskiner oavsett modell eller maskintyp. Av våra två studier är det 
tankjournalerna som spänner över störst tidsperiod och därmed ger en säkrare 
bild. Värdena som vi har fått in via enkätundersökningen har genomgående varit 
över Skogforsks och tankjournalernas värden. Kontentan av detta är att det totala 
medelvärdet är något högt. Medelvärdet är dock ett kontroversiellt värde då så 
många faktorer spelar in. 
  
Slutsats våra enkäter skulle behövt vara ute under en längre tidsperiod för att bli 
mer tillförlitliga. Alternativt skulle vi ha behövt uppgifter från fler av Holmens 
maskiner. Därför blir resultatet från enkätundersökningen något bristfälligt. 
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 Bilaga 3. 

 

Hej på er alla maskinförare på Holmen Skog AB. 
 
Vi är två studenter på Skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg som ska skriva 
ett examensarbete på Bränsleförbrukning vid praktisk körning av skogsmaskiner. 
Arbetet omfattar 10 poäng (10 veckor).  
 
Skogforsk har tagit fram en standardiserad metod för mätning av 
bränsleförbrukning på skördare och skotare. Syftet med detta är att möjliggöra 
jämförelser mellan olika fabrikat och därmed driva på utvecklingen mot mer 
bränslesnåla maskiner.  
För att få fram bränsleåtgången vid praktisk körning används omräkningstal som 
grundar sig på tidigare studier och uppföljningar av bränsleåtgång vid praktisk 
körning. Dessa samband behöver dock undersökas ytterligare. 
 
Det är därför som vi skickar ut vår blankett till er, vi behöver helt enkelt lite mer 
uppgifter för att kunna dra korrekta slutsatser. På vår blankett har vi tagit med lite 
fler uppgifter än vad som finns på era vanliga tankjournaler. Hoppas inte detta 
vållar er några större problem. 
 
Om ni har några frågor angående blanketterna är det bara att ringa. Dagtid kan ni 
kontakta Olof på 0702903397 och kvällstid Petter, hans nummer är 0223-714 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Petter Karlsson och Olof Sylvén 
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