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Lämplig avvägning mellan investeringar i CTI-teknik och lagerhållning av virke

Johanna Enström

Denna rapport är resultatet av en studie som utförts på initiativ av Holmen Skog och Stora Enso. Syftet
har varit att analysera i vilken utsträckning man med hjälp av CTI-teknik (Central Tyre Inflation, som
innebär varierbart lufttryck i däcken på lastbilar), på ett kostnadseffektivt sätt, kan öka tillgängligheten
på virke under de perioder då vägarnas bärighet är nedsatt. 

Dåliga vägar skapar stora problem för skogsindustrin främst under perioder av tjällossning eller rikligt
regn. Studier visar att med CTI på lastbilar minskar påfrestningarna på vägarna och vägar som normalt
inte är framkomliga under tjällossningsperioden kan bli körbara. På så vis förhindras att virke ligger
oåtkomligt vid avstängda vägar och lagerhållningen av virke inför tjällossningsperioderna kan minskas. 

Studien har utförts i tre steg och ett skogsdistrikt i Ludvikatrakten har valts som försöksområde. Först
har en analys gjorts av hur mycket virke som trots allt finns tillgängligt under tjällossningsperioderna
och hur långt det räcker för att täcka industrins efterfrågan. Sedan har en optimeringsmodell byggts för
att ta reda på hur många CTI-bilar som behövs för att köra ut en viss mängd virke till industrierna.
Slutligen har resultatet jämförts med kostnaderna för lagerhållning av motsvarande volym. Bearbetning
av data har skett i GIS (Geografiska informationsystem).

Resultaten visar att p.g.a. höga kostnader för lagerhållning jämfört med investerings- och driftskostnader
för CTI-teknik är det klart mer lönsamt att köra ut virke med CTI-bilar än att lagerhålla. Detta gäller
även med viss överkapacitet i antalet CTI-bilar. Med liknande förutsättningar som för studieområdet
visar studien att det är lämpligt att CTI-utrusta 30%-40% av lastbilsflottan.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Holmen Skog och Stora Enso driver tillsammans med Skogsforsk, Vägverket, Scania, 
Volvo och andra skogsföretag ett projekt för att med hjälp av CTI-teknik i lastbilar öka 
framkomligheten under perioder då vägarnas bärighet är nedsatt. CTI står för Central Tyre 
Inflation och tekniken innebär att man genom att variera lufttrycket i däcken kan få en 
större anläggningsyta mot vägen. På så sätt belastas vägen mindre och vägar som tidigare 
varit oframkomliga under perioder av tjällossning eller mycket regn kan med denna teknik 
bli körbara.  
 
Avstängda vägar under tjällossningen är ett stort problem som bedöms kosta skogsnäringen 
ca 400 miljoner kr per år i form av ökade lagerkostnader och kvalitetsförluster på virket 
(Granlund och Andersson, 1998). Idag ställer industrin allt högre kvalitetskrav på virket. 
Då kvaliteten påverkas av lagring innebär det större krav på att kunna nå avverkade 
volymer under hela året för att slippa lagerhålla.  
 
Problemen med bristande bärighet på vägarna gäller så väl det statliga vägnätet som de 
enskilda vägar skogsbolagen ansvarar för. För att få ut maximal nytta av CTI-tekniken 
krävs därför förståelse och medverkan hos berörda myndigheter. Genom 
överenskommelser med Vägverket hoppas man få tillåtelse att köra med CTI-bilar på vägar 
som annars är nedklassade.   
 
CTI-tekniken används idag i praktisk drift i Nordamerika, men finns i Sverige på 
försöksstadiet genom ett projekt som startade 2003. Projektet är ännu inte fullt utvärderat. Att 
använda amerikanska system i Sverige skapar en del problem då man använder andra 
fordonstyper, lastvikter och väghastigheter (Granlund och Andersson, 1998). För att kunna 
använda tekniken i Sverige krävs därför ett samarbete mellan fordonstillverkare, åkare och 
skogsägare. I det projekt som nu pågår finns 10 CTI-utrustade lastbilar i drift. Resultaten från 
försök med CTI-bilar i Sverige är hittills mycket goda.   
 
Tidigare gjorda studier har inriktat sig på vilka kostnader som brister i det statliga vägnätet 
medför skogsbolagen och hur stor del av det statliga vägnätet som skulle vara lönsamt att 
tjälsäkra. Att hela vägnätet skulle kunna bli tjälsäkrat inom överskådlig framtid är dock inte 
troligt utan tjällossningar kommer även i framtiden att ställa till kostnader för skogsbruket.    
 
För att säkra tillgången på virke under vägarnas förfallsperioder kan man gå tillväga på flera 
sätt. Förutom att bygga lager kan man rusta upp vägar, skota virke till bärig väg, importera 
och numera, är det tänkt, även använda sig av CTI-bilar. Skogsföretagen vill därför hitta en 
kostnadseffektiv avvägning mellan dessa alternativ. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att analysera i vilken utsträckning man med hjälp av CTI-teknik, på 
ett kostnadseffektivt sätt, kan öka tillgängligheten på virke under de perioder då vägarnas 
bärighet är nedsatt. 
 
Arbetet ska ge svar på hur många CTI-bilar som behövs för att få önskad effekt på virkets 
tillgänglighet. Det ska också ge en bild av hur relationen ser ut mellan antal CTI-bilar och 
tillgänglig virkesvolym samt vad den ökade tillgängligheten är värd. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer att omfatta ett skogsdistrikt i Ludvikatrakten som kallas Hagge. För delar av 
studien kommer området att begränsas ytterligare.  
 
En lösningsmetod som använts har varit skapandet av en optimeringsmodell. I det arbetet har 
förenklingar gjorts vilket tas upp under kapitel 8.  
 
När det gäller frågan om vad en ökad åtkomst av virke är värd så jämförs kostnaderna för 
CTI-bilar med vad lagerhållning kostar. Man skulle även kunna tänka sig en jämförelse av 
andra alternativkostnader, främst upprustning av vägar, men detta ryms tyvärr inte inom 
tidsramen för det här arbetet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Virkesflödet 
Förloppet vid skogsavverkning går i korthet till så att en skördare fäller, kvistar och kapar 
träden. Sedan plockas virket upp av en skotare. Det sorteras och transporteras i terrängen fram 
till en bilväg. Vid bilvägen sker ofta en viss lagring av virket. Det plockas sedan upp på lastbil 
och transporteras normalt direkt till industrin. Omlastningar är kostsamma och undviks därför 
(Forsberg 2004). Det rör sig ofta om långa avstånd till industrierna. Ibland sker så kallade 
uppsamlingsturer för att plocka upp virke som blivit över vid olika uppsamlingsplatser när 
man inte kunnat fylla en lastbil. Det är dock inte fler än ca 5 % av turerna mellan skog och 
industri som är uppsamlingsturer (Forsberg 2004). Det sker inga direkta returtransporter utan 
bilarna går tomma mellan industrin och skogen. Man försöker dock lägga upp rutter så att 
bilarna inte behöver gå tomma så långt utan kan hämta upp virke vid ett avverkningsområde 
som ligger nära industrin. På så sätt kan man få ner de tomma transporterna till lite under 
hälften av de totala.  
 
Stora Enso äger inte själva skogen utan den ägs av privata skogsägare. En övergripande 
planering av avverkningen görs först för en 5 eller 10 års period. Sedan görs en mer detaljerad 
planering för vad som ska avverkas varje år. Hänsyn tas vid planeringen till att lämna 
tillgängliga områden till tjällossningsperioderna, men pga. bl.a. transporthänsyn är det bara ca 
50 % av det som skulle kunna vara tillgängligt vid tjällossning som lämnats kvar. 

 
För transporterna mellan skog och 
industri anlitar skogsföretagen 
transportföretag som i sin tur anlitar 
åkerier som äger bilarna. Skogsåkarna är 
det största enskilda transportföretaget i 
Mellansverige och det ägs av 97 åkerier. 
Skogsåkarna sköter alla kontakter med 
kunder för åkerierna och leder också 
transportarbetet. En annan vanlig 
lösning är att transportföretaget endast 
står för kundkontakter och att 
transportledningen sköts av 
skogsföretagen. (Staland 2005) 
 
 Bilarna är oftast s.k. gruppbilar (se figur 
1) d.v.s. vanliga lastbilar med släp. Vid 
lastningen används då en separat lastare. 
Till varje grupp om ca 8 bilar hör en 
lastare. Den operativa transport-

ledningen på plats sköts av lastarföraren som ska förhindra att det blir kaos när flera lastbilar 
ska komma in och lasta på ett litet skogsbilvägsområde. Det finns också en transportledare 
som talar om till vilket område varje bil ska åka och vad den ska lasta. Ibland kan även bilar 
med inbyggd kran användas, då behövs ingen lastare. Dessa kan inte lasta lika stora volymer 
och är därför effektivast på korta transportavstånd och där vägarna är så dåliga att det ändå 
inte är möjligt att lasta fulla bilar (Skogsåkarna i Mellansveriges transporthandledning, se 
Skogsåkarnas hemsida).  

Figur 1. Lastning av gruppbil med separat lastare. 
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En vanlig lastbil kan lasta 40 m3 virke åt gången och kör i genomsnitt 450 mil per vecka 
(Forsberg 2004). Detta är dock beroende av medelavstånd mellan skog och industri och 
vägarnas status. Det går vanligen 2 ½ chaufför på en bil. Varje bil är stationerad någon stans 
men vid behov kan bilarna köra på andra områden än där de är stationerade, några fasta 
distriktsgränser finns inte (Staland 2005).  
 
De industrier som virket levereras till är främst sågverk, som efterfrågar timmer, och 
pappersbruk som efterfrågar massaved. Efterfrågan från industrierna är relativt jämt fördelad 
över året. Det krävs att virket är färskt för olika typer av maskinell bearbetning. Med färskhet 
menas tidsåtgång från avverkning till leverans och färskhetskrav ställs för att garantera ett 
antal egenskaper hos virket. På massaved ställs tex krav på egenskaper som barkbarhet och 
fukthalt. Barkbarheten försämras starkt när kambiet (tunnt skikt innanför barken) torkar. En 
bra barkning är avgörande i de flesta massaindustrier. Vedens fukthalt är viktig i 
industriprocesserna för flisning och flisimpregnering. Kraven på råvarans färskhet har på 
senare år ökat både genom de ökade kvalitetskraven på slutprodukterna och på de mer 
miljöskonsamma processer som numera används. (Berg et a, 1995)
 

2.2 Bärighetsklasser, tillgänglighetsklasser – tjällossningsperioderna 
Skog är bland det tyngsta som transporteras på svenska vägar och alla vägar är inte anpassade 
för tunga transporter. Framför allt uppstår problem under tjällossningsperioden på våren. 
Vägverket har delat in det statliga vägnätet i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3 där 
BK1 är den högsta bärighetsklassen som tillåter tunga transporter enligt EG:s bestämmelser. 
Ca 92 % av det allmänna vägnätet är BK1 klassat (Vägverket: Lasta lagligt 2005). På BK2 
och BK3 vägar är begränsningarna större. Exakta viktgränser beror på bilarnas utformning 
(avstånd mellan hjulaxlar mm) men maximalt gäller för BK1 vägar en bruttovikt på 60 ton, 
för BK2 vägar 51,4 ton och för BK3 vägar 37 ton. På vissa vägar gäller olika bestämmelser 
under olika delar av året. 
 
Privata skogsbilvägar är inte uppdelade efter bärighetsklasser utan efter fyra 
tillgänglighetsklasser som anger när vägarna är körbara för skogstransporter. Uppdelningen är 
följande: 
Klass A: Körbar året runt. 
Klass B: Körbar alla perioder utom under tjällossningen på våren. 
Klass C: Ej körbar under perioder med tjällossning eller kraftigt regn. 
Klass D: Endast körbar på vintern när det är tjäle i marken. 
 
Hur långa perioderna med tjällossning eller rikligt regn är varierar från år till år. Det gör också 
när perioderna inträffar. Detta försvårar naturligtvis planeringen av avverkningen. Man räknar 
dock med perioder om 4-6 veckor på våren och 1-2 veckor på hösten med nedsatt bärighet 
(Forsberg 2004). Eftersom tjällossningen drabbar skogsvägarna före skogsmarkerna som ska 
avverkas kan skotarna fortsätta att arbeta även om vägarna förfaller, men det förutsätter att 
skotarna finns på plats eftersom de körs ut med lastbil.  
 

2.3 CTI-projektet och tekniken som används 
Det forskningsprojekt kring CTI-teknik som startade i februari 2003 leds av Skogforsk, 
stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut, men är ett samarbete mellan skogsföretag, 

  7



   

lastbilstillverkare, Vägverket och kommunförbundet. Tio åkare är inblandade i projektet som 
ska pågå till år 2006. Syftet med projektet är att utvärdera teknikens tillförlitlighet, följa upp 
effekter på fordon, däck, miljö, säkerhet och ekonomi samt se hur olika typer av vägar 
påverkas (Skogforsk informationsblad om CTI-projektet 2005). Erfarenheter från 
Nordamerika är att förarmiljön förbättras eftersom fordonet alltid kan köra med rätt däcktryck 
för aktuell vägstandard och last, då fungerar däcken som effektiva stötdämpare. Däcksslitaget 
blir också mindre och dragkraften ökar vilket t.ex. kan göra att man kommer loss då man kört 
fast. 
 

 
Figur 2. Lufttrycket i drivhjulen regleras med utvändiga luftslangar. (Bild från Skogforsks 
informationsblad om CTI-projektet) 

Den konstruktion som används är att lufttrycket i drivhjulen regleras genom utvändiga 
luftslangar som Figur 2 visar. På styr- och släpaxlar kommer luften istället genom 
axeländarna. Från en kontrollpanel i hytten kan föraren snabbt anpassa däcktrycket efter 
vägförhållandena. På en svag väg med dålig bärighet kan föraren sänka trycket. Då ökar 
däckens anliggningsyta och marktrycket minskar markant. När fordonet kommer ut på en 
bättre väg kan föraren pumpa upp däcken igen, och fordonet kan köra med normal fart. 
(Skogforsks informationsblad om CTI-projektet) 
 

2.4 Studier inom skogslogistik 
Transporter och lagringskostnader utgör en betydande andel av kostnaderna i svenskt 
skogsbruk. Det pågår idag flera projekt inom skogsindustrin för att analysera, effektivisera 
och utveckla skogsbrukets lastbilstransporter. Likaså pågår ett projekt med syfte att utveckla 
ett beslutsstöd för att identifiera de vägar som är mest lönsamma att rusta upp och tjälsäkra 
(VägRust-projektet). I dessa projekt utnyttjas geografisk data. SkogForsk är en stiftelse som 
arbetar med forskning och utveckling inom skogsnäringen. De driver bl.a. VägRust-projektet. 
Skogforsk har tidigare samarbetat med Linköpings universitet för utveckling av modeller som 
framgångsrikt använts för att analysera, effektivisera och utveckla skogsbrukets 
lastbilstransporter (SkogForsks hemsida). T.ex. har man utvecklat stöd för den operativa 
planeringen av en fordonsflottas dagliga arbete som bygger på optimeringsalgoritmer. Ett 
annat planeringsstöd har tagits fram för att planera och analysera virkesflöden på 
tidshorisonter från några veckor till några år. Det kallas Flow Opt och utvecklades i samarbete 
mellan Skogforsk, Linköpings Universitet, referenser från skogsnäringen och Vinnova.    
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2.5 Geografiska informationssystem  
Ett geografiskt informationssystem kan definieras som ”Ett datoriserat informationssystem för 
hantering och analys av geografiska data” (Lars Eklundh, 2001). Geografiska data innebär att 
varje objekt i databasen har koordinatangivelser som anger dess position på jorden. Ett GIS är 
därför inte endast ett grafikprogram som kan läsa in och behandla kartbilder utan den 
geografiska anknytningen är viktig. 
 
En stor fördel med GIS är att kartor av olika slag kan läggas som skikt på varandra och visas 
samtidigt. T ex kan man lägga ett skikt som visar ett vägnät ovanpå ett som visar 
skogsavverkningsområden och få en komplett bild av både vägar och 
skogsavverkningsområden.  
 
Data i GIS kan ha vektor- eller rasterstruktur. En vägkarta har te.x. oftast vektorstruktur. Det 
innebär att objekten, t.ex. en linje, lagras som ordnade par av koordinater som uttrycker 
positionen i ett plan (Eklundh 2001). Varje objekt lagras för sig och det är lätt att knyta data 
till ett objekt. Med en rasterstruktur delas ytan som ska repressenteras in i ett antal rutor eller 
celler. Varje cell i rastret tilldelas ett värde som motsvarar den yta som ska repressenteras. 
Cellstorleken avgör upplösningen. Digitala flygbilder och satellitdata lagras normalt som 
raster.    
 
Det finns ett flertal programvaror för GIS på marknaden. ESRI:s programvaror ArcView och 
ArcMap är några av de mest använda.  
 

2.6 Kartdatabaser 
I dag finns geografiska data på olika detaljnivå över hela jorden. I Sverige håller 
Lantmäteriverket i en stor del av insamlandet av data. Nationell Vägdatabas, NVDB är en 
rikstäckande databas som innehåller alla statliga, kommunala och enskilda vägar. Där ingår 
även skogsbilvägarna. En mängd information finns också tillgänglig kopplat till vägarna, så 
kallade attribut. Däribland finns information om vägarnas tillgänglighetsklass eller 
bärighetsklass (Skogforsk hemsida om NVDB). NVDB drivs av Vägverket i samverkan med 
Lantmäteriverket, Svenska Kommunförbundet och skogsnäringen. Inom skogsnäringen finns 
många tillämpningsområden för geografiska informationssystem och geografisk data, tex. vid 
ruttplanering. Skogsnäringen har därför länge bidragit till datainsamlingen.  
 
Vägdata i NVDB är uppbyggd som länkar och noder, se Figur 3. Till varje väglänk hör ett 
antal egenskaper eller attribut. Tex. bärighetsklass, hastighetsbegränsning och vem som 
ansvarar för vägen. När data överförs till GIS hamnar dessa egenskaper i en s.k attributtabell.  
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Figur 3. Vägnätets uppbyggnad med länkar och noder. 

 

2.7 Optimering som lösningsmetod  
Optimeringslära är en gren av den tillämpade matematiken som omfattar användning av 
matematiska modeller och metoder för att finna bästa handlingsalternativ i olika 
beslutssituationer. En förutsättning för att använda optimering är att problemet kan ses som ett 
mål med ett antal begränsningar som kan uttryckas kvantitativt i form av matematiska 
funktioner (Lundgren m.fl., 2001).  
 
Att ta fram en optimeringsmodell sker i flera steg. Utgångspunkten är det verkliga problemet, 
i det här fallet beskrivet under rubrikerna problembeskrivning och syfte i rapporten. Då det så 
gott som aldrig finns möjlighet att ta hänsyn till alla verkliga faktorer är det viktigt att 
identifiera det väsentliga i problemställningen och göra lämpliga avgränsningar och 
förenklingar. Sedan kan problemet formuleras matematiskt som en optimeringsmodell. Det 
gäller då att ge en rimlig beskrivning av problemet som samtidigt ger hög lösbarhet. Både 
storlek och struktur på modellen påverkar lösbarheten.  
 
När förenklingar görs och när modellen skapas utifrån det förenklade problemet är det hela 
tiden viktigt att återkoppla till verkligheten och fråga sig om modellen beskriver verkligheten 
tillräckligt väl för att resultaten ska vara pålitliga. Även resultaten måste ifrågasättas om de är 
rimliga och representativa för det verkliga systemet. Denna process kallas för validering. Ett 
annat begrepp som berör modellens korrekthet är verifiering. Det innebär att kontrollera att 
modellen verkligen beter sig som man tror att den ska gör, dvs. att felsöka modellen.    
 
Inom optimeringsläran skiljer man på linjärprogrammeringsproblem (LP-problem) och 
heltalsprogrammeringsproblem (HP-problem). Hos linjära problem kan variablerna anta alla 
värden inom givna intervall medan minst en variabel hos heltalsproblem är låst till just heltal. 
De linjära problemen är normalt lättare att lösa. Om man slopar heltalskravet i ett HP-problem 
kan man lösa det som ett LP-problem (så kallad LP-relaxation) men det är inte säkert att den 
avrundade lösningen (till närmsta heltal) är den optimala lösningen till HP-problemet. För 
stora värden på variablerna kan det dock vara rimligt att göra det antagandet. Lundgren m.fl. 
(2001) menar att siffran 10 kan användas som en tumregel för den minsta storleken på 
variabelvärde när det kan vara rimligt att avrunda LP-lösningens värden. 
 
Modelleringsspråket svarar för integreringen mellan modell, datafiler och olika 
optimeringsrutiner. För att lösa problemet krävs även att man använder ett program för detta, 
en så kallad lösare. Vanliga kommersiella lösare är tex. CPLEX och Minos.  
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3 Metod 

3.1 Datainsamling 
Då jag sedan tidigare inte var insatt i skogsnäringen och dess förhållanden var det viktigt att 
från början få en bild av denna. Mycket sådan information har jag fått muntligen av Daniel 
Forsberg och Jonas Eriksson, men jag har även studerat litteratur t.ex. genom tidigare studier 
och avhandlingar kring ämnet. Ytterligare insikter om viktiga proportioner i flöden fick jag 
när jag började studera indata.  
 
Jag har studerat ett av Stora Ensos skogsdistrikt nämligen Hagge distrikt som ligger i 
Ludvikatrakten. Distriktet är på 115 000 Ha skog och levererar virke till ett 20-tal industrier i 
Mellansverige. Idag är 10 lastbilar knutna till Hagge (Forsberg 2004). Just nu provkörs också 
en CTI-bil på distriktet.  
 
I Hagge distrikt är drygt 10 % av vägarna tjälsäkra, dvs. av högsta tillgänglighetsklass eller 
bärighetsklass (en siffra som jag tagit fram genom att studera data över Hagge). Distriktet tros 
vara ett ganska typiskt distrikt i Mellansverige när det gäller vägnätets standard och tillgången 
på virke (Forsberg 2005). Hur vägnätet i skogarna ser ut skiljer sig en del mellan norra och 
södra Sverige. I Norr är vägarna över lag mer anpassade för skogsbruk medan det i söder inte 
i samma utsträckning är dimensionerat för tunga skogstransporter. Även i norra Sverige finns 
dock som tidigare nämnts stora problem med vägarnas bärighet. Ju längre norrut man kommer 
desto mer karaktär av fiskbensmönster får vägnätet. I södra halvan av landet liknar det mer ett 
rutmönster. 
 
Att få tillgång till indata över vägar, avverkningsområden, industrier och efterfrågan på virke 
var initialt inget problem eftersom Stora Enso tillhandahöll det som behövdes via Skogforsk. 
Vägdata på lämpligt format (shp-filer med nod- länkstruktur) fanns att tillgå från en tidigare 
studie som SkogForsk gjort över ett skogsdistrikt. Dessa data hade ursprungligen hämtats från 
NVDB. Efterhand upptäckts vissa brister i vägskiktet som krävde komplettering av data. 
 
En nedbrytning av syftet till tre steg har gjorts i samarbete med uppdragsgivarna. Varje steg 
i utredningen ger underlag till de kommande. 
 

3.2 Steg 1 – Analys av hur stor del av industrins virkesbehov som kan 
levereras direkt utan CTI 

Genom att jämföra tillgång längs tjälsäkra vägar och industrins efterfrågan på virke under 
tjällossningsperioderna (benämns i fortsättningen bara efterfrågan) får man hur stor del av 
efterfrågan som teoretiskt sätt skulle kunna direktlevereras utan CTI.  
 
Under tjällossningsperioderna är det bara vägar med högsta bärighetsklass (BK1) eller högsta 
tillgänglighetsklass (A) som är körbara med normalt lastade bilar. Hur mycket virke som finns 
längs sådana vägar kan lätt tas fram i ArcView. För att virket ska kunna direktlevereras med 
vanliga bilar krävs körbarhet hela vägen från upplägg till industri. Vid en studie av vägnätet 
framkom att de tjälsäkra vägarna inom Hagge var väl sammankopplade därför uppstod inga 
problem med att räkna in allt virke längs tjälsäkra vägar i den här analysen. 
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Den summa som tas fram här är dock rent teoretisk och skulle förutsätta en planering så att 
virke längs tjälsäker väg aldrig hämtas upp annat än just under tjällossningsperioderna. På 
Stora Enso uppskattar man idag att 50 % av det tjälsäkra virket tas upp under andra delar av 
året. Den teoretiska siffra som tas fram bör därför halveras om man utgår från hur planeringen 
ser ut idag.    
 
Det skulle vara intressant att se hur tillgängligheten påverkas, både med och utan CTI-bilar, 
om planeringen kunde förbättras. Därför undersökte jag också hur tillgängligheten skulle se ut 
om 80 % av virket längs tjälsäker väg verkligen fanns tillgängligt under tjällossningsperioden.    
 

3.3 Steg 2 – Analys av hur mycket av det återstående virkesbehovet som kan 
levereras med olika antal CTI-bilar 

Då problemställningen var klar och jag visste vilka data som fanns att tillgå återstod att välja 
lösningsmetod för den andra, mer komplexa frågeställningen. Möjligheten att lösa problemet 
helt i något GIS-program undersöktes men avfärdades då det skulle ha inneburit manuellt 
arbete vilket var omöjligt på grund av den stora datamängden. Ett alternativ var från början att 
använda något av de ruttplaneringsverktyg som finns på marknaden men där uppstod problem 
när det gällde att läsa in data. För att på bästa sätt ta reda på hur mycket virke som blev 
tillgängligt med olika antal CTI-bilar valde jag istället att använda mig av optimering. 
Optimeringsverktyget ger ett exakt svar på det problem som formuleras i 
optimeringsmodellen vilket är en stor fördel. Ett annat möjligt angreppssätt kunde ha varit att 
göra en mer översiktlig uppskattning av hur många bilar som behövs (utan att bygga någon 
optimeringsmodell) och istället hinna med att behandla fler alternativkostnader i steg 3, som 
tex. upprustning av vägar. Optimeringsmodellen valdes framför detta alternativ eftersom den 
kunde ge ett exaktare svar på steg 2, som i sig är intressant. 
 
Syftet med optimeringen var att maximera den virkesvolym som ett visst antal CTI-utrustade 
bilar kan leverera till industrierna. Genom att köra optimeringen med skiftande antal CTI-bilar 
var tanken att en graf för sambandet mellan antal CTI-bilar och tillgänglig virkesvolym skulle 
kunna ritas upp. 
 
För att formulera optimeringsproblemet användes modelleringsspråket Ampl eftersom jag 
sedan tidigare var bekant med det. Jag har använt CPLEX som lösare.  
 
Det vägnät och de avverkningsområden som fanns som indata i GIS kunde inte omedelbart 
användas i modellen i Ampl utan mycket bearbetning skulle krävas. Först bearbetades dessa 
data i ett GIS-program och sedan vidare i Excel. För bearbetningen i GIS valdes 
programvaran ArcView 3.2 trots att det finns nyare programvaror. Detta eftersom vissa 
operationer som behövdes var smidigast att utföra i det programmet. 
 

3.4 Steg 3 – Hur mycket är den ökade åtkomsten värd? 
Steg tre innebär att kostnader för lagerhållning och kostnader för CTI-bilar samlas in och 
jämförs. Detta för att få en bild av vad som skulle kunna vara en rimlig avvägning mellan hur 
mycket virke som ska transporteras ut med CTI-bilar och hur mycket som ska lagerhållas. 
Det ryms inte inom tidsramen att gå in allt för djupgående på alla alternativkostnader till 
investeringar i CTI. Därför görs inga beräkningar på vad upprustning av vägar skulle kosta i 
jämförelse. Idag är situationen sån att det som inte kan direktlevereras till industrin pga. 
dåliga vägar lagerhålls. 
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3.5 Stickspår och problem i arbetet 
Under arbetets gång kom jag vid ett par tillfällen att stöta på problem som krävde ytterligare 
arbete än vad som var beräknat. Det gällde först bearbetningen av data. Indata över Hagge 
distrikt bestod bl.a. av ett vektorskikt med vägnätet i området. Med vägskiktet följde en 
attributtabell där vägarnas tillgänglighetsklasser ingick. För ca hälften av vägarna saknades 
värde i detta fält, p.g.a. ofullständiga data. Jag fick därför gå tillbaka till vägverket, som 
ursprungligen genererat data åt Skogforsk och be om nyare och mer komplett data från 
NVDB. De nya data kunde tyvärr inte fås på samma format som de gamla från Skogforsk. 
Vägverkets data bestod visserligen av länkar och noder men i attributtabellen var fälten 
hopslagna så att varje länks start- och slutnod samt ett datum fanns i samma kolumn, istället 
för att utgöra var sin kolumn. Detta gjorde att kompletteringen av tillgänglighetsklasser fick 
ske manuellt. Genom att låta vägar med olika tillgänglighetsklasser visas med olika färger 
kunde jag lätt se vilka vägar som hade vilken tillgänglighetsklass eller helt saknade 
tillgänglighetsklass. Genom att växla mellan vägskikten och editera i det gamla skiktet lade 
jag till bärighetsklass för de vägar som saknade det. 
 
Ett annat stickspår var att den optimeringsmodell som först togs fram inte var lämplig för att 
lösa uppgiften eftersom den utgick från att lastbilarna i huvudsak körde uppsamlingsturer. Det 
visade sig vid närmare efterforskning att endast ca 5 % av turerna var uppsamlingsturer. 
Därför byggdes en ny modell som istället var anpassad efter de 95 % av turerna som gick 
direkt mellan upphämtningsplats och industri. Den optimeringsmodell som först togs fram 
förkastades när den var så gott som färdig och detta försenade arbetet. 
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Analys 

3.6 Steg 1 – Analys av hur stor del av industrins virkesbehov som kan 
levereras direkt utan CTI 

3.6.1 Indata och grundläggande bearbetning i GIS 
Indata över Hagge bestod av fyra polygonskikt (shp-filer) med planerade 
avverkningsområden för två femårsperioder (åren 2003-2007 och 2008-2012). Dessa data var 
framtagna för att planera avverkning och hade även använts i tidigare studier av Skogforsk.  
 
Med dessa data följde även ett vektorskikt med vägnätet i området. Endast en mindre del av 
vägnätet innefattade alla små skogsvägar. Det syntes tydligt som en rektangel i kartan där 
vägnätet var förtätat. Med vägskiktet, liksom med de övriga skikten följde en attributtabell där 
bl.a. vägarnas tillgänglighetsklasser ingick. Dessa kompletterades senare med nyare och mer 
fullständig data från NVDB. Att arbeta med så färsk data som möjligt var viktigt eftersom 
databasen uppdateras kontinuerligt och mycket har hänt i det arbetet de senaste åren. 
  
Innan något annat kunde göras behövdes en första strukturering av indata. Alla 
avverkningsområden under en tioårsperiod kopplades till närmsta väg. Detta gjordes i 
följande steg. Utifrån avverkningsområdena, som från början var polygoner, skapades ett 
punktskikt där centrumkoordinaterna från varje polygon representerades av en punkt med alla 
de attribut som polygonen haft. Från början fanns fyra skikt med avverkningsområden som 
representerade slutavverkning eller gallring under två femårsperioder. Det fanns ingen  
anledning att skilja vare sej på avverkningstyp eller på de två perioderna därför slogs alla fyra 
skikten ihop. Därefter knöts varje punkt till närmsta väg med funktionen ”spatial join”. 
Funktionen klarar inte av att hantera det förhållande att en väg har många tillhörande punkter 
(avverkningstrakter) direkt. Istället tilldelades varje punkt en väg och de punkter som tilldelats 
samma väg kunde slås ihop med funktionen ”merge based on attribute”. Därefter kunde 
vägarna tilldelas de sammanslagna avverkningstrakterna. Till varje väg hör nu volymer av 
olika slags timmer och massaved samt den sammanlagda volymen. På de flesta vägar är 
volymen dock noll. 
 
När alla avverkningsområden knutits till vägnätet användes funktionen ”Query Builder”, för 
att markera de vägar som hade högsta bärighetsklass eller tillgänglighetsklass. Med 
funktionen ”Field Statistics” gick det sedan att se hur stora volymer som finns utmed de 
markerade vägarna. Att inte ta med BK2 vägarna i detta innebar en förenkling eftersom också 
de är körbara med mindre laster. För CTI-bilar har Vägverket dock gett tillåtelse att köra med 
full last på BK2 vägar, därför kommer volymerna längs dessa vägarna istället att ingå bland 
de volymer som kan hämtas med CTI-bilar i steg 2. En tänkbar felkälla är också att virke som 
ligger längs tjälsäker väg kan vara svårt att nå eftersom det kan vara en sämre väg som leder 
fram till den tjälsäkra vägen. Genom att studera vägnätet i ArcView har jag dock kunnat 
konstatera att så inte är fallet för Hagge. Det tjälsäkra vägnätet är väl sammanlänkat.  
 
Eftersom mina tillgångsdata nu var över en 10-årsperiod måste även efterfrågedata räknas om 
till det för att en jämförelse skulle vara aktuell. Om man utgår från att tjällossningsperioderna 
är 6 veckor per år blir det intressanta hur mycket som efterfrågas under 60 veckor (10 
tjällossningsperioder).  
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Från Daniel Forsberg på Stora Enso har jag fått efterfrågedata för vad som levereras till 
industrierna per månad från Hagge distrikt (45321 m3). Denna efterfrågan multiplicerades 
med 14, (420 / 30) för att motsvara 420 dagar. Den totala efterfrågan blev då 634 494 m3.  
 

3.6.2 Resultat av steg 1 
Utmed vägar av högsta tillgänglighetsklass fanns 589282 m3 virke för avverkning. Den totala 
efterfrågan för motsvarande period och distrikt var 634494 m3 virke. De tre planerings-
alternativen ger då följande resultat på hur mycket virke som kan direktlevereras utan CTI-
bilar: 
 
Optimal planering: 589282 / 634494 = 0,93 
Dagens planering: (589282*0,5) / 634494 = 0,46 
Framtida scenario: (589282*0,8) / 634494 = 0,74 
 
Det innebär att 93 % av efterfrågan skulle kunna tillgodoses direkt utan CTI-bilar om 
planeringen var optimal med avseende på tjälsäkerhet. Med dagens planering är det endast 46 
% och i ett framtida scenario, där 80 % av virket längs tjälsäker väg finns tillgängligt under 
tjällossningen, är motsvarande siffra 74 %.  
 
Det är tydligt att planeringen har stor betydelse för virkets tillgänglighet under tjällossningen. 
Det finns dock orsaker till att inte större hänsyn till tjälsäkerhet tas vid planering av 
avverkning. Man försöker tex. att minska transporterna och om ett tjälsäkert område ligger 
nära en kund som efterfrågar mycket under en period kan det vara rationellt att ta av den 
närliggande skogen även om det inte är tjällossning. Det är också svårt att planera för 
tjällossningsperioder eftersom dessa inte har något fast datum.    
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3.7 Steg 2 – Analys av hur mycket virke som kan direktlevereras med olika 
antal CTI-bilar 

3.7.1 Arbetsgång 
Arbetet med att skapa en modell i Ampl har skett parallellt med bearbetningen av data i GIS. 
Första steget var att utforskade vilka data som fanns att tillgå och vad som kunde göras med 
dessa. Utifrån det växte en ide´ fram om hur en optimeringsmodell skulle kunna byggas.  
Figur 4 nedan illustrerar hur bearbetning av indata i olika steg lett fram till datafiler som 
kunnat användas i modellen.  
 

Tillgångsdata 
på GIS-format 

Efterfrågedata 
i Excel

Bearbetning i 
ArcView: Virket 

kopplas till vägarna 
och en gallring av 

vägarna görs. 

Bearbetning i 
ArcView: 

Industrierna läggs 
till i geografin.  

Bearbetning i 
Excel: Nodernas 

efterfrågan räknas ut 
för varje scenario 

och förs in i tabell. 

Bearbetning i Excel:  
  Dubbletter av vägar 

rensas bort.

Datafiler för 
Ampl

 
Figur 4. Funktionsmodellen visar vilka operationer som utförts i vilket program för 
genomförandet av steg 2. 

 
Den modell som började växa fram i Ampl byggdes upp så att flödet av fullastade bilar över 
varje väglänk utgjorde variabler. Målet var att maximera hur mycket virke som 
transporterades till industrierna och begränsningar var sträckan som hanns med att köras, 
tillgången samt efterfrågan på virke.  

Optimering i Ampl 
med lösaren 

CPLEX 
Modellbyggande i 

Ampl 

Visualisering av 
resultat i ArcView
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Modellen skulle kräva data på följande sätt:  
 

• En tabell innehållandes kolumner för varje väglänks id, startnod, slutnod, och längd.  
 

• En tabell med kolumner för varje nods nodnummer samt efterfrågan eller tillgång på 
virke av olika slag. Om en nod hade efterfrågan skulle det komma att anges som en 
negativ mängd och om den hade tillgång, som en positiv. Tillgångar utmed tjälsäkra 
vägar skulle inte ingå i tabellen eftersom dessa inte behöver plockas upp med CTI-
bilar. 

 
Det är med det här målet i sikte som all indata har bearbetats. 
 

3.7.2 Avgränsning för steg 2 
De visade sig under arbetet med optimeringsmodellen att även den datamängd som utgjordes 
av en liten del av Hagge distrikt var så pass stor att den skapade problem vid optimeringen. 
Det var bla med hänsyn till det som jag valde att avgränsa studieområdet till den tredjedel av 
Hagge distrikt som jag kallar för Öst.  
 
Området ”Öst” täcker cirka en tredjedel av Hagge och innehar 32 % av virkesvolymen. Just 
detta område valdes med motiveringen att det var tillräckligt stort för att studien skulle bli 
relevant (eftersom det inte fanns några stora skillnader inom Hagge vad det gäller virkesslag 
och vägnätets täthet) och det hade en tydlig geografisk avgränsning, som  nedan visar. Det 
fanns också andra praktiska problem med att studera hela Hagge. Det vägnät som jag 
ursprungligen hade att jobba med täckte inte skogsbilvägarna i hela Hagge distrikt. Vägverket 
kunde tillhandahålla ett fullständigt vägnät över distriktet men inte med den tydliga länk-
nodstruktur som de ursprungliga data hade. Det formatet var något som Skogforsk själva hade 
ordnat. En möjlighet hade varit att be Skogforsk ordna med filerna, men p.g.a. de problem 
som ett stort vägnät skulle kunna skapa vid optimeringen valdes istället det östra området som 
hade ett fullständigt vägnät på ett lättarbetat format som studieområde. 
 
I figur 5 visas vägnätet och vilka vilket område som ingår i den här delen av studien.  
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Figur 5. Hagge distrikt med omgivande vägnät. De mörkare punkterna utgör skogsområden 
för Öst och de ljusare för resten av Hagge. 

 
En fråga att ta ställning till var också vilka vägar som skulle räknas till körbara med CTI. Den 
bedömningen har gjorts utifrån erfarenheter från det CTI-projekt som pågår. Det finns vägar 
som under tjällossningen blir så dåliga att de inte är körbara ens med CTI-bilar men dessa är 
relativt få och det är ändå rimligt att anta att så pass mycket virke finns längs vägar som är 
körbara med CTI att CTI-bilarna kommer att hållas sysselsatta. Jag har därför, i samarbete 
med uppdragsgivarna för den här rapporten, kommit fram till att göra förenklingen att anta att 
alla vägar är körbara med CTI.  

3.7.3 Scenarier för optimeringen  
Förutom att variera antalet CTI-bilar var det intressant att se hur resultatet förändrades för 
olika längd på tjällossningsperioderna. En annan intressant faktor vore om skogsföretagens 
planering kunde förbättras så att mer virke längs tjälsäker väg sparades till 
tjällossningsperioderna. Tre scenarier togs fram i samarbete med uppdragsgivarna för att 
undersöka detta. Varje scenario har körts med varierande antal CTI-bilar så att varje scenario 
gett upphov till en graf för sambandet mellan antal CTI-bilar och direktlevererad volym.  
 
Scenario 1: Utgår från nuvarande planering där 50 % av det tjälsäkra virket har sparats till 
tjällossningen. Längden på tjällossningsperioderna antas vara 6 veckor per år. 
 
Scenario 2: Utgår från nuvarande planering där 50 % av det tjälsäkra virket har sparats till 
tjällossningen. Längden på tjällossningsperioderna antas vara 5 veckor per år. 
 
Scenario 3: Längden på tjällossningsperioderna antas vara 6 veckor per år. Planeringen 
förbättras så att 80 % av det tjälsäkra virket har sparats till tjällossningen. 
 

3.7.4 Bearbetning av tillgångsdata i GIS 
Tanken var från början att de nya data från Vägverket skulle ha ersatt det gamla vägnätet, men 
p.g.a. problem med strukturen på data som komplicerades detta. Då det nya vägnätet inte 
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kunde ersätta det gamla på något enkelt sätt återstod att komplettera med vägarnas 
tillgänglighetsklasser för hand där de saknades. Detta gjordes på det östra området som valts 
ut. 
 
Innan denna manuella operation hade en rensning i vägnätet gjorts där jag plockat bort vägar 
som uppenbart inte skulle komma användas (gator i städer och återvändsgränder som inte 
ledde till något virke). Denna rensning gjordes inte endast för att underlätta den manuella 
kompletteringen av tillgänglighetsklasser utan också för att det visat sig att även ett ganska 
litet studieområde var tidskrävande vid optimeringen om det innehöll ett tätt vägnät.  
 
Dessa bearbetningar resulterade i ett komplett vägnät över Hagge-Öst med en attributtabell 
som bl.a. innefattade följande attribut: Id för varje länk, startnod, slutnod, längd, volym av 
olika virkesslag, sammanlagd volym, bärighetsklass och tillgänglighetsklass. 
  
Det fanns dock fortfarande problem med att använda attributtabellen som indata till Ampl, 
exempelvis fanns dubbletter av många länkar. En del bearbetning fick därför göras i Excel 
med hjälp av makron för att slutligen få data på den form som behövdes. Vid dessa 
bearbetningar hade den geografiska anknytningen ingen betydelse, därför fanns ingen 
anledning att fortsätta jobba i ArcView när operationerna kunde utföras lättare i Excel. 
Tabellen exporterades därför till Excel för vidare bearbetning.  
 

3.7.5 Bearbetning av efterfrågedata 
Även efterfrågedata har bearbetats. I den ursprungliga Excel-filen fanns namnen på 39 
industrier och deras efterfrågan från Hagge av olika virkesslag. För att kunna lägga in 
efterfrågan som indata till modellen i Ampl behövde varje industri kopplas till en nod i 
vägnätet som stämde med industrins geografiska läge. För detta skapade jag ett skikt för i Arc 
View där industrierna lades till som punkter. I den ursprungliga filen fans endast namnet på 
industrierna vilket var ett problem eftersom deras geografiska lägen var viktigt. För att ta reda 
på var industrierna låg fick jag i många fall söka på Gulasidorna efter företagsnamn eller 
ortsnamn. Då det ofta rör sig om avstånd i storleksordningen 50 mil mellan Hagge distrikt och 
industrierna fanns inget fog för att ta reda på gatuadresser, utan om en industri kallades för 
Vansbro i förteckningen placerades den någonstans i Vansbro. Några av industrierna låg på 
samma ort och de har då slagits ihop. Några industrier efterfrågade så pass lite att de har 
försummats i geografin. De finns alltså inte med som efterfrågande noder i modellen, men 
deras efterfrågan har slagits ut på övriga industrier och den totala efterfrågan har därför inte 
påverkats. Efter dessa rationaliseringar återstod 21 platser som har markerats i Arc View.  
 
Då det rörde sig om så pass få industrier valde jag att för hand avgöra vilken nod som låg 
närmast varje industri och skriva in dessa i en tabell. Genom att manuellt lägga in noderna 
fick jag direkt en tabell med endast de fält jag önskade. Ett annat alternativ hade varit att 
lägga ihop industriskiktet med vägskiktet baserat på närmsta väg. Fördelen med det hade varit 
att programmet hade utfört operationen med större exakthet, medan jag använde ögonmått. Då 
industrierna från början var utplacerade med ögonmått fans dock redan där en större felkälla. 
 
Resultatet blev en tabell med nodnummer och efterfrågan för varje industri (utom för de som 
rationaliserats bort). Efterfrågan var angiven per månad för hela Hagge.  
 
Då tillgången var över en 10-årsperiod för Öst så behövde också efterfrågan för varje nod 
räknas om till det. Om man bara ser till virkesvolymen längs vägar med sämre 
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tillgänglighetsklass så finns 30 % av Hagges volym i Öst. Det är det förhållandet som är 
intressant eftersom optimeringsmodellen sedan kommer att bygga på att allt virke vid 
tjälsäkra vägar plockats bort (CTI-bilarna som optimeringsmodellen innefattar ska inte plocka 
upp virke som är tillgängligt för vanliga bilar).  
 
Vid beräkningen av varje nods efterfrågan har jag utgått från hur mycket av den totala 
efterfrågan som fattas när allt virke som är tillgängligt för vanliga bilar gått åt. Den summan 
har sedan multiplicerats med faktorn 0,3 för att motsvara efterfrågan endast från Öst. Siffran 
för hur mycket av efterfrågan som fattas blir olika i de olika scenarierna. För varje scenario 
motsvarar den siffran vad som sammanlagt ska efterfrågas i modellen. Denna efterfrågan 
fördelas sedan ut på industrierna (de efterfrågande noderna i modellen) så att deras 
proportioner sinsemellan bibehålls.  
 
Nedan redovisas siffrorna och vilka beräkningar som gjorts. 
 
 m3 50%( m3) 80%( m3) 
Total tillgång, 10 år, på Hagge:  5247849   
Utefter BK1 och A-vägar:  589282 294641 471425,6 
 
 
Efterfrågan från hela Hagge under..          m3

60 V 634494
50 V 528742
 
 
Scenario 1 (60 veckors tjällossning, dagens planering) :  
Hur mycket kan inte hämtas upp med vanliga bilar?  634494 – 294641 = 339853 m3 

Hur mycket av det bör tas från Öst? 339853*0,3 = 101955,9 m3

 
Scenario 2 (50 veckors tjällossning, dagens planering): 
Hur mycket kan inte hämtas upp med vanliga bilar?  528742 – 294641 =234101 m3

Hur mycket av det bör tas från Öst? 234101*0,3 = 70230,3 m3

 
Scenario 3 (60 veckors tjällossning förbättrad planering): 
Hur mycket kan inte hämtas upp med vanliga bilar? 634494 – 471425,6 =163068,4 m3

Hur mycket av det bör tas från Öst? 163068,4*0,3 = 48920,52 m3

 
Siffror på den kvarstående efterfrågan som bör tas från Öst i respektive scenario refereras 
fortsättningsvis till som scenariots totala efterfrågan. 
 
 Ett exempel på hur efterfrågan sedan fördelats ut på industrierna ges här från scenario 1: 
Total efterfrågan 101955,9 m3. Efterfrågevolymen för en månad från Hagge var 44833 m3 
(några industrier som efterfrågade lite har räknats bort). Varje industris ursprungliga 
månadsvolym multipliceras då med faktorn 101955,9/44833= 2,274.  
 
Efterfrågan för varje industri lades in manuellt i den tabell som skapades för nodernas tillgång 
och efterfrågan (hur den tabellen skapades beskrivs nedan i kapitel 8.7). Detta gjordes på nytt 
för varje scenario. 
 

  20



   

3.7.6 Bearbetningar av tillgångsdata i Excel 
I Excel sorterades tillgångsdata på det sätt som var önskvärt i två tabeller. I den ena fanns 
startnod, slutnod, längd och id. I den andra fanns startnod för varje väg, total volym för vägen 
samt volym timmer och volym massaved för vägen. På det här sättet hamnade tillgångarna 
alltid på startnoden. Lösningen att knyta volymen till startnoden skulle i verkligheten 
motsvara att uppläggen av virket vid bilväg alltid skulle ske i änden av en väglänk (inte 
nödvändigtvis i änden av en väg). Då en enskild väglänk som regel är mycket kort (några 
hundra meter) i förhållande till avståndet som virket sedan ska transporteras (ett antal mil) 
bedömdes det inte ha någon nämnvärd betydelse för resultatet till vilken nod virket knöts. 
Alla volymer utefter vägar med högsta bärighetsklass eller tillgänglighetsklass togs bort i 
tabellen eftersom de inte skulle finnas med vid optimeringen.      
 
Ett problem med den andra tabellen var att en nod oftast ingick i två eller flera väglänkar. Det 
fanns därför väldigt många dubbletter. För att kunna ta bort alla dubbletter utan att ta bort 
någon volym skapads ett script i Visual Basic som gick igenom alla rader i filen, kollade om 
de var dubbletter och om de i så fall hade någon volym. Om de inte hade det plockades de 
bort annars lades dubblettens volym till den dubblettrad som skulle bli kvar och därefter 
plockades dubbletten bort. Koden för använda script finns i bilaga 2.  
 
Det visade sig också att inte heller vägarna i den första tabellen var unika. Vissa länkar var 
dubbla och vissa länkar gick en omväg mellan punkter som Figur 6 nedan visar. Även dessa 
vägar behövde rensas bort eftersom de hade samma start- och slutnodspar. Det gjordes genom 
ett script som kollade om det fans rader med både start och slutnod identiska. Den ena raden 
plockades då bort.  
 

 
Figur 6.  De markerade vägarna är två exempel på vägar med samma start- och slutnoder.  

 
Efter dessa utrensande operationer var alla rader i tabellerna unika och kunde användas i 
optimeringsmodellen. Volymtabellen var dock inte komplett förrän efterfrågan lagts in som 
negativa volymer. Detta gick att göra manuellt eftersom det endast rörde sig om 21 
efterfrågande noder. 
 

3.7.7 Modellen 
Syftet med modellen är att ta fram hur mycket virke (av det som inte vanliga bilar kommer åt) 
som olika antal CTI-bilar kan klara av att leverera till industrin under olika förutsättningar. 
Modellen har utgått från verkligheten som den beskrivs i kapitel 2.1. I det här kapitlet 
förklaras vilka principer som modellen bygger på och vilka förenklingar som gjorts. 
 

  21



   

I modellen ingår vägnätet i form av start- och slutnod för varje väg och vägens längd. Tillgång 
och efterfrågan finns inlagt i olika noder. Den begränsande faktorn som gör att inte en CTI-bil 
kan åka runt och leverera allt virke som efterfrågas är att varje bil inte hinner köra hur långt 
som helst under den aktuella tidsperioden och inte heller lasta obegränsat mycket. Från Stora 
Enso har jag fått uppgift om att en lastbil (det gäller även för CTI-bilar) i genomsnitt kör 450 
mil per vecka. Då den ackumulerade förfallsperioden under tio år är 60 veckor innebär det att 
en CTI-bil får en begränsad körsträcka på 60*450 mil. Tre CTI-bilar innebär följaktligen en 
maximal körsträcka på 3*60*450 mil. 
  
En förenkling som gjorts i modellen är att allt virke som är planerat att avverkas under den 
aktuella tioårsperioden finns tillgängligt under de sammanslagna förfallsperioderna (utom det 
längs tjälsäkra vägar). Den orimligt stora tillgången gör att virket i första hand kommer att 
plockas från ytterområdena av distriktet för transport till industrin. Effekterna av detta 
kommer att diskuteras vidare i kapitel 3.7.10 men kortfattat kan sägas att eftersom Öst är ett 
relativt litet område i förhållande till avståndet mellan Öst och industrierna kommer 
effekterna inte att vara allt för stora.  
 
Bilarna Förekommer inte som egna variabler i modellen. Istället är tillgångarna uppdelade i 
hela billaster så att en enhet virke motsvarar vad en bil kan lasta. På samma sätt har 
efterfrågan delats upp i hela billaster. Att en enhet flödar mellan nod A och nod B innebär 
därför att en fullastad bil åker på vägen (A,B). Det sammanlagda flödet på alla vägar 
multiplicerat med vägarnas längd blir då den totala sträcka som samtliga bilar åker lastade.  
 
Som jag tagit upp i nulägesbeskrivningen går nästan hälften av skogstransporterna med 
tomma bilar. För modellen görs approximationen att hälften av transporterna går tomma. I 
modellen har detta lösts genom att den begränsande sträckan som får köras i modellen delas 
med två för att ta hänsyn till de returtransporter som inte kommer med som flöden.  
  

3.7.8 Verifiering och validering av modellen 
Verifiering av modellen har gjorts främst genom att noga gå igenom koden men också genom 
att studera utdata. Att kunna visualisera utdata i GIS har också varit användbart för att se vilka 
flöden som uppkommit och förstå modellen bättre. Detta har gjorts genom att modellen 
levererat id-nummer från alla vägar med virkesflöden. Dessa har lagts in i en tabell i dbf-
format med en kolumn för id-nummer och en kolumn för flöde. Samtliga länkar med flöde 
gavs värdet 1. Tabellen lades in i ArcView och lades ihop med tabellen över vägnätet med 
funktionen ”join”. Genom att markera alla länkar med flöde kunde dessa sedan lätt urskiljas 
på kartan.  
 
Validering har framförallt skett genom att uppdragsgivarna fått bedöma om resultaten varit 
rimliga. En aspekt som också tagits upp och undersökts är vilken detaljnivå som behövs i 
modellen.  
 
Modellen skiljer på massaved och timmer. I verkligheten finns en mycket större 
differentiering av tillgång och efterfrågan där man skiljer på olika sorts massaved och olika 
timmerslag. En modell kan dock inte ta hänsyn till det verkliga systemets alla aspekter utan 
här har jag gjort avvägningen att inte göra någon ytterligare indelning. Ett test på hur känsligt 
resultatet var för olika grader av differentiering av virkesslag gjordes genom att jag från 
början körde modellen utan att skilja på massaved och timmer. Resultatet jämfördes sedan 
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med resultatet från den uppdelade modellen och skillnaden blev då marginell (1-2 
procentenheter).  
 
Alla variabler som används i modellen är linjära. Detta är egentligen inte i enlighet med 
verkligheten eftersom flödet inte kan ske med halva bilar (visserligen kan de vara halvfulla 
men sträckan de kör halveras inte för det). Om man går efter den tumregel som togs upp i 
teorikapitlet borde det dock inte vara några problem med att lösa det här problemet som ett 
LP-problem och sedan avrunda lösningen. Flödesvariablerna är som regel större än 10. Det 
visade sig också, om man noggrant studerade lösningar från körningar av modellen, att LP-
modellen ser ut att ge heltalslösningar så när som på en enda tur mellan skog och industri. 
Detta beror troligtvis på att all tillgång och efterfrågan anges som heltal.     
 

3.7.9 Matematisk formulering av modellen 
Mängdbeteckningar. 
 
V  Alla bågar. 
N  Alla noder.  

+MN  Alla noder med positiv nodstyrka för massaved. 
−MN  Alla noder med negativ nodstyrka för massaved. 
0MN  Alla noder som varken efterfrågar eller erbjuder massaved. 
+TN  Alla noder med positiv nodstyrka för timmer. 
−TN  Alla noder med negativ nodstyrka för timmer. 
0TN  Alla noder som varken efterfrågar eller erbjuder timmer. 

 
 
Parametrar som används.  
 

ijl  Längden av väg ij. 
M Den maximala sträcka som ett visst antal bilar tillsammans åker under en tidsperiod 
 delat med 2 (m).  
 

T
iS  Den totala mängd timmer som är knuten till, eller efterfrågas av nod i (m3). 
M
iS  Den totala mängd massaved som är knuten till, eller efterfrågas av nod i (m3). 

En positiv mängd innebär tillgång medan en negativ innebär att noden har en efterfrågan. 
 
 
De variabler som används i modellen är följande. Enheten är antal lastade bilar, dvs. 40 m3. 
 

T
ijF  Flödet av timmer mellan nod i och nod j. 
M

ijF  Flödet av massaved mellan nod i och nod j. 
T
iA   Avlastning av timmer i nod i. 
M
iA  Avlastning av massaved i nod i. 

 
 
Modellen kan nu skrivas som: 
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Målfunktionen är att maximera den sammanlagda avlämnade mängden virke vid samtliga 
behovsnoder. Behovsnoder är de noder som har efterfrågan och därmed en negativ nodstyrka.  
  
Villkor (1,2) anger att det virke som lastas av i en behovsnod är lika med summan av flödet in 
till noden minus flödet ut. Genom att dela upp villkoren för massaved och timmer undviks att 
en nod som efterfrågar timmer får sitt behov uppfyllt av massaved.  
 
Villkor (3,4) talar om att för tillgångsnoder gäller att flödet ut är större än, eller lika med 
flödet in men dock aldrig större än nodens tillgång av respektive virkesslag. 
 
Villkor (5,6) säger att för efterfrågenoder är flödet ut mindre än, eller lika med flödet in men 
aldrig mindre än den negativa efterfrågan som noden har av respektive virkesslag. 
 
Villkor (7,8) gäller för de transportnoder som varken har tillgång eller efterfrågan. Här är 
flöde in av en virkessort alltid lika med flödet ut av detsamma. 
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Villkor (9) begränsar den totala sträcka som får köras. Varje enhet flöde motsvarar en full 
billast och den maximala körsträckan är framräknad för att motsvara den sträcka som ett visst 
antal bilar tillsammans åker under perioden för efterfrågan. Genom att sätta in olika värden 
här kan man se hur mycket virke som kan levereras med olika antal bilar i bruk. Som 
modellen är formulerad finns inget flöde av bilar tillbaks från industrin till skogen. Detta 
skiljer sig från verkligheten men eftersom man förenklat kan anta att bilarna åker lika långa 
sträckor tillbaks löses det genom att den maximala körsträckan per bil halveras.   
 
Villkor 10 – 13 är ickenegativitetsvillkor för flödes- och för avlastningsvariablerna. 
 

3.7.10 Resultat och analys av steg 2 
Scenario 1 
Resultatet från körningarna av scenario1 visas i Figur 7 nedan. Grafen visar att en CTI-bil på 
Öst skulle kunna leverera 94 % av den volym som vanliga bilar inte kan leverera. En 
generalisering av resultaten till hela Hagge skulle innebära att det skulle behövas 3,33 CTI-
bilar på Hagge för att nå 94 % av den kvarstående efterfrågan. Eller, mer realistiskt att man 
med 3 CTI-bilar på Hagge skulle kunna leverera ca 90 % av den kvarstående efterfrågan (då 
Öst innehar 30 % av den aktuella volymen, 3 / 3,33 = 0,9 för vilket värdet avläses i tabellen).  
 

 
Figur 7. Förhållandet mellan antal CTI-bilar på Öst och hur mycket av den kvarstående 
efterfrågan som kan levereras. 
 
Förhållandet mellan antal CTI-bilar och den volym som kan direktlevereras med dessa tycks 
kunna beskrivas som en logaritmisk funktion. Genom att visualisera resultaten i GIS fås en 
bild av optimeringen som förklarar varför. Nedan visas tre exempel på sådana visualiseringar 
av scenario1 då scenariot körs med olika antal bilar.  
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Figur 8 (a-c). Figuren visar 
vilka vägar som används i 
scenario 1 om optimeringen 
körs med olika antal bilar.   

Figur a har körts med 0,2 
bilar, figur b med 0,5 bilar 
och figur c med 1,2 bilar i.  

De svarta punkterna är 
industrier och det 
mörkgröna området i mitten 
är Öst. 

 

Figur 8 a) 
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Om utnyttjandet av CTI-bilarna optimeras innebär det, som figur 8 visar, att dessa bilar alltid i 
första hand levererar till de industrier som ligger närmast avverkningsområdena. Om 
kapaciteten i antalet CTI-bilar ökar, ökar efter hand också avståndet till de industrier som 
finns kvar att leverera till och förtjänsten av den ökade kapaciteten blir därför inte linjär utan 
en logaritmisk funktion. Att resultaten bygger på ett optimalt utnyttjande av CTI-bilarna är 
viktigt att komma ihåg eftersom det inte tillåter någon flexibilitet och kanske därför inte 
motsvarar verkliga förhållanden. Om kapaciteten i antalet bilar är så stor att all kvarstående 
efterfrågan kan levereras med CTI spelar detta förhållande dock ingen roll.  
 
Vi kan också se i figurerna a-c att effekterna av att allt virke som är planerat att avverkas 
under tioårsperioden finns tillgängligt resulterar i att virket plockas från kanterna av Öst. Med 
ett litet antal bilar (se figur 8a) får detta troligen en ganska stor effekt på modellen då sträckan 
som körs skulle vara omkring det dubbla om virket istället skulle hämtas från mitten av Öst. 
Med fler bilar som i figur 8c, ser vi att de transporter som skulle ske inne i Öst skulle vara 
små i jämförelse med transporterna utanför Öst. Effekterna av förenklingen blir då också de 
små. De är dock inte helt försumbara utan bör tas in i övervägandet av vad som är lämpligt 
antal CTI-bilar. Teoretiskt kanske det skulle vara möjligt att planera avverkningen och 
utnyttjandet av CTI-bilarna så att de verkligen kunde plocka virke från utkanterna så som det 
fungerar i modellen, men att optimera utnyttjandet av CTI-bilarna till den graden att de endast 
skulle leverera det virke som ligger närmast industrin är troligen inte realistiskt.  
 
Med tanke att optimeringen i modellen är så pass långtgående bör man anta att siffran för hur 
många CTI-bilar som skulle behövas för att fylla behovet bör ökas på för att ge utrymme för 
flexibilitet.   
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Scenario 2 
Resultaten från körningarna av scenario 2 visas i Figur 9 nedan. Utseendet på grafen är i stort 
det samma som för scenario 1 men behovet av CTI-bilar för att nå efterfrågan har minskat en 
aning. Vad som händer med indata till modellen när förfallsperioden förkortas är dels att den 
maximala sträckan som en CTI-bil hinner åka förkortas, men också att industrins efterfrågan 
minskar eftersom den blir för en kortare period. Att behovet av CTI-bilar minskar är en 
naturlig följd av att förfallsperioden kortats ner, men vi ser att skillnaden inte är särskilt 
markant vid en jämförelse med scenario 1. Med en CTI-bil på Öst kan 99 % av den 
kvarstående efterfrågan direktlevereras. Vid en generalisering till hela Hagge (då antal CTI-
bilar multipliceras med 3,33) kan man utläsa att ca 85 % av den kvarstående efterfrågan skulle 
kunna direktlevereras med 2 CTI-bilar (2 / 3,33 = 0,6 vilket avläses i diagrammet). Med 3 
CTI-bilar skulle siffran öka till 95 %. Detta förutsätter en långtgående optimering av CTI-
bilarnas användande som beskrivits under scenario 1. 
 

 
Figur 9. Resultat av scenario 2. 
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Scenario 3 
Resultaten från körningarna av scenario 3 visas i Figur 10. Även denna graf har ett liknande 
utseende som graferna för scenario 1 och 2, men här har förhållandena ändrats mer drastiskt 
vilket ger en snabbare stigning på grafen. Om Planeringen förbättras så pass att 80 % av virket 
vid tjälsäkra vägar verkligen finns tillgängligt under tjällossningen är det bara ca 8 % av 
efterfrågan som inte kan levereras direkt utan CTI (scenario 3). Med scenario 1 är 
motsvarande siffra 16 %. Den efterfrågan som CTI-bilarna ska leverera är nästan dubbelt så 
stor i scenario 1 som i scenario 3. Med 0,5 CTI-bilar på Öst kan 95 % av den kvarstående 
volymen direktlevereras. Om man generaliserar resultaten till hela Hagge så skulle 2 CTI-
bilar kunna direktleverera drygt 95 % av den kvarstående efterfrågan. 
 
 

 
Figur 10. Resultat av scenario3. 
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Sammanfattande jämförelse mellan scenarierna 
I Figur 11 nedan visas resultatet från samtliga scenarier. Som tidigare nämnts är behovet av 
CTI-bilar störst i scenario 1. Behovet skulle också minska avsevärt om planeringen kunde 
förbättras som i scenario 3. Om man vill kunna direktleverera det mesta av den kvarstående 
efterfrågan med CTI behöver man på hela Hagge 3 CTI-bilar vid dagens planering (gäller 
både scenario 1 och 2), och 2 CTI-bilar med en förbättrad planering så som i scenario 3. 
 

 
Figur 11. Resultat av samtliga scenarios. 
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3.8 Steg 3 – Hur mycket är den ökade åtkomsten värd?  

3.8.1 Merkostnader för CTI-bilar 
När det gäller kostnaden för att köpa in en CTI-bil eller montera CTI-utrustning på en vanlig 
bil så hoppas man inom skogsindustrin att den ska komma att ligga mellan 70 000 och 
100 000 kr. Detta förutsatt att systemet blir kommersiellt gångbart så att installation sker i 
större skala. Idag ligger kostnaden dock högre, ca 150 000 kr eller ända upp till 230 000 kr för 
eftermontering på vissa bilar (Granlund 2005). 
 
Hur driftkostnaden för en CTI-bil jämfört med en vanlig bil ser ut vet man ännu inte säkert. 
Stora Enso har under ett år varit involverade i ett projekt som omfattat 5 CTI-bilar. Mellan 
dessa bilar har underhållskostnaderna för CTI-systemet varierat avsevärt under detta år. Två 
bilar har inte haft någon underhållskostnad alls, en bil hade en kostnad på 2 800 kr, en annan 
på 21 000 kr och en bil fick problem som kostat hela 260 000 kr. Det statistiska underlaget är 
alltså litet och bilarna har endast varit igång i ett år. Om man ändå skulle utse medianvärde så 
hamnar det på 2 800 kr under detta år. Medelvärdet hamnar förståss mycket högre på grund 
det extrema värdet på 260 000 kr. Denna kostnad berodde på fel på en kompressor. Då 
systemet är nytt kan man anta att tillverkarna drar lärdom av sådana misstag och att just den 
typen av fel inte upprepar sig. (Granlund 2005) 
 
Hur körning med CTI påverkar bilarnas allmänna slitage kan man efter ett år inte säga något 
om. Förhoppningen är att en mjukare körning, som CTI ger ska minska slitaget på fjädring 
och andra komponenter. Man kan konstatera att förarna upplever en bättre arbetsmiljö med 
CTI på grund av att vibrationerna minskar. Dieselförbrukningen per km är något högre med 
CTI men beroende på hur landskapet ser ut kan förbrukningen per transporterad kubikmeter 
virke mycket väl vara lägre. Om det är mycket BK2 vägar så får CTI-bilarna lasta fullt, till 
skillnad från vanliga bilar vilket gör att förbrukningen per transporterad kubikmeter blir lägre. 
   

3.8.2 Kostnader för lagerhållning 
Lagerhållning för tjällossningsperioden kan ske på flera sätt. Cirka 1/3 av det som lagerhålls 
samlas på en terminal och ca 2/3 lagerhålls vid de olika industrierna (Forsberg 2004). Det 
finns också möjlighet att lägga upp lager vid tjälsäkra vägar men den möjligheten utnyttjas 
mycket sparsamt och kommer därför att försummas i beräkningarna.  
 
Vid terminal är kostnaden för att lagerhålla 30 kr/m3 (Forsberg 2005) och vid industrierna 6 
kr/m3 (Arvidsson & Holmgren 1993, nr433). Det är till stor del hanteringskostnader. 
 
Det finns också kostnader för kvalitetsförluster i samband med lagring. Dessa skiljer sig för 
olika virkesslag. Se tabellen i Figur 12. Kostnaderna grundar sig på färskhetskrav från 
industrierna (se kapitel 2.1). Kostnaderna är inte definitiva utan det skiljer sig till viss del hur 
olika industrier värdesätter färskhet. Siffrorna i tabellen kommer från en studie av Skogforsk 
(Arvidsson & Holmgren 1993, nr433) och innefattar utöver rena kvalitetsförluster även 
kostnader för produktionsförluster, rensning, och marknadseffekter.   
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Kvalitetskostnad / m3   
Veckor Timmer Granmassa Barrmassa

1 6,7 10 1,7
2 13 20 3,3
3 23,3 20 5
4 23,3 Övergår till 34
5 23,3 barrmassa 63
6 23,3   92
7 23,3   92
8 23,3   92

Figur 12. Kvalitetskostnader vid lagring. 

 
I samband med tjällossning sker normalt lagring av virke under ca 9 veckor. Detta på grund 
av att virke ibland blir liggand utan att gå åt och att man inte vet några fasta start- och 
slutdatum för perioden.  
 
Ur data över efterfrågan från Hagge kan utläsas att 58 % av virket som efterfrågas är timmer, 
22 % är granmassa och 20 % barrmassa. Eftersom virket lagerhålls under en så pass lång tid 
antas till en början all granmassa övergå till att räknas som barrmassa. Barrmassan utgör då 
42 % av virket. Eftersom kostnaderna inte är definitiva, och eftersom det också är möjligt att 
kostnadsläget kan ha förändrats något de senaste åren görs en känslighetsanalys för att se hur 
höga lagerhållningskostnaderna egentligen måste vara för att CTI-bilar ska löna sig.   
 

3.8.3 Analys av steg 3 
Antag att vägstandarden förblir på samma nivå som idag. Hela den volym som tidigare 
betecknats som kvarstående efterfrågan måste då lagerhållas om CTI inte används. Med 
scenario 1 innebär det för hela Hagge 33985 m3 virke per tjällossningsperiod.  
 
Mängden timmer blir då: 0,58 * 33 985 = 19 711 m3. 
Kvalitetskostnaden för timmer: 23,3 * 19 711 = 459 266 kr. 
 
Mängden massa blir: 0,42 * 33 985 = 14 274 m3. 
Kvalitetskostnaden för massa: 92 * 14 274 = 1 313 180 kr. 
 
Sammanlagt blir då kvalitetskostnaden vid lagring under en tjällossningsperiod för Hagge ca 
1,77 miljoner kr. 
 
Lagringskostnaden för att lagra 33985 m3 virke varav 1/3 vid terminal och 2/3 vid 
industrierna blir som följer: 
0,33 * 33985 * 30 = 339 850 kr för lagring vid terminal. 
0,66 * 33985 * 6 = 33 985 kr för lagring vid industri. 
Sammanlagt blir det 373 835 kr.  
 
Kvalitetskostnader och övriga lagerhållningskostnader tillsammans blir då 2,15 miljoner kr 
för lagring under en tjällossningsperiod för Hagge.  
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Då scenario 1 får ligga till grund för analysen görs här en jämförelse med vad merkostnaden 
för tre CTI-bilar kan tänkas vara. Tre CTI-bilar skulle, enligt det generaliserade resultatet av 
fråga 2 scenario 1, kunna leverera 90 % av den kvarstående efterfrågan på Hagge.  
 
Anskaffning 150 000 / bil 
Underhåll 20 000 / bil och år. 
Med en jämn avskrivningstakt på 5 år blir avskrivningskostnaden på CTI-utrustningen 30 000 
kr per bil och år. 
 
Kalkylen för ett år: 3 * (30 000 +20 000) = 150 000 kr.  
En minskning av lagerhållningskostnaderna med 90 % skulle innebära en besparing på 1,9 
miljoner kronor för en tjällossningsperiod enligt ovan nämnda siffror. Tre CTI-bilar på Hagge 
skulle enligt den kalkylen uppnå lönsamhet redan första året och där finns god marginal för 
ökade underhållskostnader eller mindre optimalt utnyttjande av CTI-bilarna. 
 
Med ett mindre optimalt utnyttjande av CTI-bilarna skulle man kunna tänka sig att fyra CTI-
bilar skulle leverera hela den kvarstående efterfrågan från Hagge. Kostnaden för dessa kan då 
uppskattas till 4 * (30 000 + 20 000) = 200 000 kr under det första året. Besparingen i 
lagerhållningskostnader är då 2,15 miljoner kronor. Även här uppnås lönsamhet redan under 
första året och det finns ett stort utrymme för ökade kostnader för CTI-bilarna. Den ökade 
besparingen i lagerhållningskostnader per år med fyra CTI-bilar jämfört med tre är ca 250 000 
kr. Då en CTI-bil kan uppskattas ha en årskostnad på ca 50 000 kr är det tydligt att fyra CTI 
bilar skulle vara lönsamma. En sänkning av investeringskostnaden för CTI skulle ytterligare 
öka lönsamheten.  
 
Vad händer då om kvalitetskostnaderna vid lagring minskar? Kostnaden för fyra CTI-bilar 
med investeringskostnader på 150 000 per bil utslaget på fem år kostar 200 000 kr per år (med 
en inräknad underhållningskostnad på 20 000 kr per bil och år). De fasta lagringskostnaderna 
för att lagra hela volymen (33985 m3  virke) är 373 835 kr. Även med kvalitetskostnaderna 
borträknade tycks det alltså vara mer lönsamt att transportera ut virke med CTI än att 
lagerhålla.   
 
  
 

  33



   

4 Slutsatser 

Som slutsats av jämförelsen mellan investeringar i CTI-bilar och lagerhållning kan sägas att 
CTI-bilar är lönsamma även med en viss överkapacitet. Därför skulle, under dagens 
förutsättningar, fyra CTI-bilar kunna vara ett rimligt antal på Hagge om man vill ha viss 
flexibilitet i utnyttjandet av dem. Tre CTI-bilar skulle dock räcka för att leverera ca 90 % av 
den kvarstående efterfrågan om de utnyttjades optimalt.  
 
Vid förändrade förutsättningar som att planeringen förbättras sjunker antalet CTI-bilar som är 
lönsamma att investera i. Med en förbättrad planering så att 80 % av virket längs tjälsäker väg 
finns sparat till tjällossningsperioden skulle två CTI-bilar räcka för att så gott som all 
efterfrågan skulle kunna direktlevereras till industrin. Planeringen är alltså avgörande i 
sammanhanget. Det är lätt att tänka sig att förbättringar av vägstandarden skulle få samma 
effekt på behovet av CTI-bilar som förbättrad planering. På samma sätt som en förbättrad 
planering ökar mängden virke som finns tillgängligt under tjällossningsperioden gör också 
förbättringar av vägnätet det. 
 
Då Hagge distrikt kan anses vara ett typiskt distrikt i Mellansverige kan man anta att 
resultaten i stora drag går att generalisera till andra distrikt. Då ca 10 ”heltidsbilar” är 
verksamma på Hagge innebär det att drygt 30 % av flottan skulle vara rimligt att CTI-utrusta. 
Med ett sämre vägnät borde behovet av CTI-bilar var än större. 
 
Det skulle vara intressant att göra en avvägning där även kostnaderna för förbättringar av 
vägar och kostnaden för en bättre planering (ur tjällossningssynpunkt) vägdes mot 
kostnaderna för CTI. Detta har inte rymts inom tidsramen för denna studie men kan var en idé 
till fortsatta studier inom ämnet. Troligen kommer man i framtiden inom skogsindustrin att 
arbeta med så väl förbättrad planering, förbättring av vägar som med CTI-teknik. Viss 
lagerhållning kan kanske också i framtiden behövas även om resultatet av denna studie visar 
att utkörning med CTI-bilar är att föredra framför lagerhållning.  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 - Kod i Ampl  
Modellfilen 
set noder; 
set vagar within (noder cross noder); 
set VAGAR within (noder cross noder); 
 
param nodstyrka{noder}; 
param Timmer{noder};  
param Massa{noder};   
 
param vaglangd{vagar}; 
param ID{vagar};  
 
var AvlastningT{noder}>=0; 
var AvlastningM{noder}>=0; 
var FlodeT{vagar}>=0; 
var FlodeM{vagar}>=0;      
 
#MÅLFUNKTION. 
maximize Avlamning: 
sum{j in noder: Timmer[j] < 0}AvlastningT[j] + sum{j in noder: Massa[j] < 
0}AvlastningM[j]; 
 
subject to Max_BehovT{j in noder: Timmer[j] < 0}:  
sum{(i,j) in vagar}FlodeT[i,j] - sum{(j,k) in vagar}FlodeT[j,k] = AvlastningT[j]; 
 
subject to Max_BehovM{j in noder: Massa[j] < 0}:  
sum{(i,j) in vagar}FlodeM[i,j] - sum{(j,k) in vagar}FlodeM[j,k] = AvlastningM[j]; 
 
 
# FLÖDESVILLKOR 
subject to FlodeTillgangM{j in noder: Massa[j] > 0}: 
0 <= sum{(j,k) in vagar}FlodeM[j,k]- sum{(i,j) in vagar}FlodeM[i,j]<= Massa[j]; 
 
subject to FlodeTillgangT{j in noder: Timmer[j] > 0}: 
0 <= sum{(j,k) in vagar}FlodeT[j,k]- sum{(i,j) in vagar}FlodeT[i,j]<= Timmer[j]; 
 
 
subject to FlödeBehovM{j in noder: Massa[j] < 0}: 
0 >= sum{(j,k) in vagar}FlodeM[j,k]- sum{(i,j) in vagar}FlodeM[i,j] >= Massa[j]; 
 
subject to FlödeBehovT{j in noder: Timmer[j] < 0}: 
0 >= sum{(j,k) in vagar}FlodeT[j,k]- sum{(i,j) in vagar}FlodeT[i,j] >= Timmer[j]; 
 
subject to FlödeTranspnodM{j in noder: Massa[j] = 0}: 
sum{(i,j) in vagar}FlodeM[i,j]- sum{(j,k) in vagar}FlodeM[j,k] = 0; 
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subject to FlödeTranspnodT{j in noder: Timmer[j] = 0}: 
sum{(i,j) in vagar}FlodeT[i,j]- sum{(j,k) in vagar}FlodeT[j,k] = 0; 
 
#Begränsning av den totala körsträckan. 
subject to Maxlangd: 
sum{(i,j) in vagar}((FlodeM[i,j] + FlodeT[i,j])*vaglangd[i,j]) <= 108000000  ; #I meter : 
Detta motsvarar x CTI-bilar. 
 
 
Datafiler 
 
#Datafil Nodstyrka  
  
param: noder:  nodstyrka  Timmer Massa:= 
1  0  0  0 
2  0  0  0 
3  0  0  0 
4  0  0  0 
5  0  0  0 
6  0  0  0 
7  0  0  0 
.  .  .  . 
.  .  .  . 
.  .  .  . 
24671  0  0  0 ; 
 
 
# Datafil Länkdata  
param: vagar: vaglangd  ID :=   
1 2 446.046594051267 1 
1 25658 91.270498261531 59016 
2 1 446.046594051267 2 
2 5077 481.459915715136 11419 
3 4 460.75763302248 3 
3 5559 81.436829685521 127872 
3 5 88.741600542341 130743 
4 3 460.75763302248 4 
4 5668 502.289932863229 127909 
5 5562 225.928253282383 21901 
5 3 88.741600542341 121732 
. . .  . 
. . .  . 
 
 
Run fil 
reset; 
#option solver cplex; 
option gutter_width 10; 
option display_width 110; 
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option show_stats 1; 
option omit_zero_cols 1; 
option omit_zero_rows 1; 
option presolve_eps 1.0e-8; 
option cplex_options 
' feasibility = 1.0e-8 '  
' mipdisplay = 3       ' 
' mipinterval = 100    ' 
' probe = 3            ' 
#' varselect = 3        ' 
#' heuristicfreq = 2    ' 
' boundstr = 1         ' 
' cliquecuts = 2       ' 
' covercuts = 2        ' 
' flowcuts = 2         ' 
' flowpathcuts = 2     ' 
' fraccuts = 2         ' 
' gubcuts = 2          ' 
' mircuts = 2          ' 
; 
 
model Modellfil.run; 
data Nodstyrka_Scenariox.dat;  #Här har data ändrats för varje scenario. 
data Lankdata; 
 
objective Avlamning; 
solve; 
 
printf"\nTOTAL LEVERERAD MÄNGD\n"; 
 printf " %.2f enheter\n", (sum{j in noder: Timmer[j] < 0}AvlastningT[j] + 
sum{j in noder: Massa[j] < 0}AvlastningM[j]); 
 
printf"\nLEVERERAD MÄNGD TIMMER PER NOD\n"; 
for {j in noder: Timmer[j] < 0} {  
  printf " %6i ", j; 
  printf "  Efterfrågar %6i ", Timmer[j]; 
  printf "  Får %.2f enheter\n", sum{(j,k) in vagar}FlodeT[j,k]- 
sum{(i,j) in vagar}FlodeT[i,j]; 
 } 
  
printf"\nLEVERERAD MÄNGD MASSA PER NOD\n"; 
for {j in noder: Massa[j] < 0} {  
  printf " %6i ", j; 
  printf "  Efterfrågar %6i ", Massa[j]; 

printf "  Får %.2f enheter\n", sum{(j,k) in vagar}FlodeM[j,k]- 
sum{(i,j) in vagar}FlodeM[i,j]; 

 }  
    
printf"\nTOTAL UPPHÄMTAD MÄNGD TIMMER\n"; 
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printf " %.2f enheter\n", sum{j in noder: Timmer[j]>0} (sum{(j,k) in vagar}FlodeT[j,k]- 
sum{(i,j) in vagar}FlodeT[i,j]); 
 
printf"\nTOTAL UPPHÄMTAD MÄNGD MASSA\n"; 
printf " %.2f enheter\n", sum{j in noder: Massa[j]>0} (sum{(j,k) in vagar}FlodeM[j,k]- 
sum{(i,j) in vagar}FlodeM[i,j]); 
 
 
printf"\n ID\n" > Till_GIS_x.txt; #En fil för varje körning i varje scenario. 
for{(i,j) in vagar: FlodeT[i,j] > 0 || FlodeM[i,j] > 0}{ 
 printf"\ %6i\n", ID[i,j] > Till_GIS_x.txt; 
 } 
close Till_GIS_x.txt; 
 
 

6.2 Bilaga 2 - Kod i Visual Basic  
Koden ”DeleteDuplicateRowsVolym()” tar bort dubbletter bland noderna i tabellen som anger 
vilken volym som är knuten till varje nod (se tabellen dedan). 
 

Nod ID 
Summa 
virke Timmer  Massaved

15001 0 0 0
15004 0 0 0
15004 453,600006 294,84 158,76
15004 0 0 0
15004 300 0 300
15005 0 0 0
15005 232 32,1 199,9
15007 0 0 0
15007 0 0 0

Figur 13. Volymtabell 
 
Public Sub DeleteDuplicateRowsVolym() 
' 
' This macro deletes duplicate rows in the selection. Duplicates are 
' counted in the COLUMN of the active cell. 
 
Dim Col As Integer 
Dim a As Single 
Dim b As Single 
Dim d As Single 
Dim r As Long 
Dim t As Long 
Dim C As Range 
Dim N As Long 
Dim V As Variant 
Dim X As Single 
Dim y As Single 
Dim z As Single 
Dim Rng As Range 
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On Error GoTo EndMacro 
Application.ScreenUpdating = False 
Application.Calculation = xlCalculationManual 
 
Col = ActiveCell.Column 
 
If Selection.Rows.Count > 1 Then 
    Set Rng = Selection 
Else 
    Set Rng = ActiveSheet.UsedRange.Rows 
End If 
 
N = 0 
For r = Rng.Rows.Count To 9 Step -1            'Börja nerifrån. 
    V = Rng.Cells(r, 1).Value 
     
For t = r - 1 To r - 9 Step -1  'Tabellen är sorterad så endast de 9 

närmsta raderna underifrån behöver 
kollas. 

        If Rng.Cells(t, 1).Value = V Then      
            a = Rng.Cells(t, 2).Value          
            b = Rng.Cells(t, 3).Value 
            d = Rng.Cells(t, 4).Value 
            X = Rng.Cells(t + 1, 2).Value        
            y = Rng.Cells(t + 1, 3).Value 
            z = Rng.Cells(t + 1, 4).Value 
 Rng.Cells(t, 2).Value = X + a  'Lägg ihop eventuella volymer till cellen som sparas. 
            Rng.Cells(t, 3).Value = y + b 
            Rng.Cells(t, 4).Value = z + d 
             
            Rng.Rows(t + 1).EntireRow.Delete     'Ta bort den kollade cellens rad. 
        End If 
        Next t 
    Next r 
 
EndMacro: 
 
Application.ScreenUpdating = True 
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 
 
End Sub 
 
 
 
Koden ”DeleteDuplicateLank()” tar bort länkar i tabellen för väglänkarna och deras längd (se 
tabellen nedan). Om två rader är lika i den första kolumnen kollar programmet om även 
raderna i den andra kolumnen är lika. I så fall tas den översta raden bort. Även här är tabellen 
sorterad. 
 

  41



   

Startnod Slutnod Längd Nod ID 
1 2 446.046594051267 1
1 25658 91.270498261531 59016
2 1 446.046594051267 2
2 5077 481.459915715136 11418
2 5077 481.459915715136 11419
3 4 460.75763302248 3

Figur 14. Länktabell 
 
Public Sub DeleteDuplicateLank() 
' 
' This macro deletes duplicate rows in the selection. Duplicates are 
' counted in the COLUMN of the active cell. 
 
Dim Col As Integer 
Dim U As Variant 
Dim r As Long 
Dim t As Long 
Dim C As Range 
Dim N As Long 
Dim V As Variant 
Dim Rng As Range 
 
On Error GoTo EndMacro 
Application.ScreenUpdating = False 
Application.Calculation = xlCalculationManual 
Col = ActiveCell.Column 
 
If Selection.Rows.Count > 1 Then 
    Set Rng = Selection 
Else 
    Set Rng = ActiveSheet.UsedRange.Rows 
End If 
 
N = 0 
For r = Rng.Rows.Count To 9 Step -1 
    V = Rng.Cells(r, 1).Value 
    U = Rng.Cells(r, 2).Value 
    For t = r - 1 To r - 9 Step -1 
        If Rng.Cells(t, 1).Value = V And Rng.Cells(t, 2).Value = U Then 
            Rng.Rows(t).EntireRow.Delete 
        End If 
        Next t 
    Next r 
 
EndMacro: 
 
Application.ScreenUpdating = True 
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 
End Sub 
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