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Forord 

Denne rapporten avslutter prosjektet «Alternativ sporskadeoppretting».  

Prosjektet er ledet av NORSKOG, som også står bak rapporten. Arbeidet er finansiert av 

Utviklingsfondet for skogbruk og Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond, i tillegg til egenandel fra 

NORSKOG.  

 

Oslo, januar 2017  

 

Sammendrag 

Kjøreskader i forbindelse med skogsdrift kan være vanskelig å unngå i dagens marked med behov for 

tømmer hele året. Mye kan gjøres i planlegging- og gjennomføringsfasen for å redusere skader, men 

det er urealistisk å fjerne sporskader totalt i det praktiske skogbruket. Vi ønsket å se på om det fantes 

alternative metoder for å rette opp sporskader og søkte derfor om midler til et prosjekt som skulle se 

på mulighetene for å redusere bruk av gravemaskin til sporoppretting etter skogsdrift.  

 

Utgangspunktet er en antakelse om at det i en del situasjoner bør være mulig å utbedre sporskader til 

akseptable nivåer ved bruk av enklere metoder enn bruk av gravemaskin. Hovedpoenget er å benytte 

eksisterende maskinkapasitet som allerede er i skogen ved sporskadene, og prøve ut om lassbæreren 

kan benyttes enten selvstendig eller med påmontert utstyr for å rette opp sporskadene. Et av 

delmålene som viste seg å gi best resultat var å prøve ut om lassbærer kan påmonteres utstyr, 

eksempelvis en (modifisert) Drammenslodd, for å sikre hensiktsmessig oppretting av kjøreskader.  

 

I prosjektet har vi sett at slodden fungerer overaskende bra og at den i mange tilfeller vil være et 

fullgodt alternativ til å rette sporskader med gravemaskin. Når det er sagt vil slodden aldri kunne 

overta fullstendig for gravemaskinen, men i mange tilfeller er det verdt å prøve ut slodden. Vi ser at på 

bløt mark med mye finstoff i jorden gir slodden gode resultater, mens på tørrere marktyper med mer 

stein vil slodden slite med å rette opp dype kjøreskader. Kvist, stein, stubber og andre hindringer ser 

heller ikke ut til å være spesielt begrensende for fremkommeligheten, da slodden kommer seg enten 

over eller rundt hindringen på en grei måte.   

 

Prismessig vil tiltaket være vesentlig rimeligere enn å bruke gravemaskin, men utfordringene er å finne 

en modell som både sikrer at entreprenøren får betalt for jobben og som samtidig ivaretar en god 

driftspris til skogeier. En mulig løsning er at det er entreprenøren sin oppgave å levere et sluttprodukt 

uten sporskader og så får det bli opp til entreprenøren om han skal bruke lassbærer eller gravemaskin 

til oppretting av skadene, eller andre tiltak for å redusere sporskadeomfanget.  
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1. Bakgrunn 

 

Kjøreskader i forbindelse med skogsdrift kan være vanskelig å unngå i dagens marked med behov for 

tømmer hele året. Mye kan gjøres i planlegging- og gjennomføringsfasen for å redusere skader, men 

det er ikke realistisk å fjerne sporskader totalt i det praktiske skogbruket. Selv med god planlegging og 

detaljerte kart over vannveier og bæreevne, vil væromslag under drift og andre faktorer som 

planlegger ikke rår over kunne medføre sporskader med behov for oppretting. Sporoppretting vil 

derfor også i fremtiden stå for en vesentlig del av driftskostnadene i enkelte driftsområder. 

Det er flere utfordringer i forhold til å redusere kjøreskader, men når de først har oppstått er det 

kostbart å rette opp skadene. I dag brukes hovedsakelig gravemaskin til oppretting av kjøreskader og 

siden gravemaskinen ikke er en naturlig del av en skogsdrift er flytte- og driftskostnadene vesentlige. 

En mindre sporskadeoppretting koster rundt kr 5000,- for oppretting og flytting av maskinen. Dersom 

man tar utgangspunkt i at gjennomsnittsdriften i Norge er på 600 m3 tilsvarer det rundt 8-10 kr/m3, for 

sporskadeoppretting. 

 

Dette prosjektet har derfor sett på mulighetene for å redusere bruk av gravemaskin til sporoppretting 

etter skogsdrift. Utgangspunktet er en antakelse om at det i en del situasjoner bør være mulig å 

utbedre sporskader til akseptable nivåer ved bruk av alternative metoder. Hovedpoenget er å benytte 

eksisterende maskinkapasitet som allerede er i skogen ved sporskadene og prøve ut om lassbæreren 

kan benyttes enten selvstendig eller med påmontert utstyr for å rette opp sporskadene. Dersom 

tiltaket fungerer vil det kunne være med på å raskt forhindre avrenning, bidra til et bedre omdømme 

og være et kostnadseffektivt tiltak i forhold til å bruke en gravemaskin i etterkant av driften. Lassbærer 

er allerede på driften og har maskinkraft og muligheter som i liten grad benyttes til slike tiltak.  

  

 

1.1.   Prosjektmål 

Prosjektet har hatt følgende hovedmål:  

Avklare muligheter for rimeligere sporoppretting uten bruk av gravemaskin.  

Vi ønsker å se om tenkte metoder er tilstrekkelig for å rette opp skadene tilfredsstillende og forsøke å 

definere hvor disse metodene er gjennomførbare. 

 

 

 

 

 



 

NORSKOG Rapport 2017 - 1 • Alternativ sporskadeoppretting - 3 - 

1.2. Delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene 

1. Prøve ut om kranarmen på lassbærer kan brukes direkte eller med påmontert utstyr for å rette 

opp kjøreskader på de siste turene ut av driftsområdet.  

2.  Prøve ut om lassbærer kan påmonteres utstyr, eksempelvis en (modifisert) Drammenslodd for 

å sikre hensiktsmessig oppretting av kjøreskader. 

3.  Prøve ut ulike metoder i forskjellige driftsområder for å kunne dokumentere effekt på ulike 

grunn- og terrengforhold.  

4.  Avklare under hvilke forhold dette evt. kan fungere.  

 

 

2. Fremgangsmåte 

NORSKOG søkte i 2015 om midler til prosjektet og fikk tilsagn fra både Utviklingsfondet for skogbruk og 

Skogbrukets verdiskapingsfond om å gjennomføre prosjektet i samarbeid med utvalgte entreprenører.   

 

Prosjektet er finansiert på følgende måte:  

Utgifter Totalt 

Utviklingsfondet for skogbruk Kr 60 000 

Skogbrukets verdiskapingsfond Kr 60 000 

Egeninnsats Kr 21 950 

Sum Kr 141 950 

 

Faktiske kostnader i prosjektet skiller seg ikke vesentlig fra budsjetterte.  

 

Fremdriftsplanen til prosjektet var som følger:  

  2015 2016 

Tidsplan 3.kv 4. 1. 2. 3. 4. 

Søknad om finansiering x x     

Oppstart av prosjekt, avtale med samarbeidspartnere   X    

Avtale om bruk og evt. modifikasjon av utstyr   x x   

Teste utstyr i felt     X x  

Rapportskriving og sluttrapport      X 
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NORSKOG tok tidlig kontakt med noen aktuelle større skogeiendommer for både å innhente erfaringer 

med sporskadeoppretting og for å avklare mulighetene for å gjennomføre test av løsningene. 

Produsenten av Drammenslodden ble også tidlig kontaktet for å bistå med testutstyr og uvurderlige 

erfaringer med bruk av utstyret.  

 

Det viste seg å være vanskeligere enn forventet å finne entreprenører som hadde tilstrekkelig tro på 

løsningene til å være villige til å teste ut tiltaket. Prosjektet ble nødt til å bruke en del mer tid enn først 

antatt på å finne aktuelle entreprenører og eiendommer med aktuelle drifter til forsøket. 

Opprinnelig ble eiendommer forespurt om en lengre driftsvei uten alt for mye bar i driftsveien. 

Grunnen til denne spesifikasjonen var fordi vi antok at kvist og steiner ville skape problemer med å få 

slodden til å passere denne type hindringer.  

 

Flere var skeptiske til hvorvidt en slodd vil fungere i skog med stubber og steiner i veien. Trolig er det 

også grunnen til at entreprenører ikke var interessert i å teste ut tiltaket. I en tidlig fase i prosjektet var 

tanken å modifisere slodden noe, slik at den fikk en skimatte (skitupp) i forkant for å bedre takle møte 

med hindringer som stubber og røtter. Produsenten av Drammenslodden så ikke for seg hvordan 

dette kunne løses på en hensiktsmessig måte. Produsenten kunne heller ikke se behovet for en slik 

anordning på matten med de erfaringene de har med slodden. Det ble derfor naturlig å lytte til disse 

rådene og prøve ut en standard hyllevare.  

 

Bruken av utstyret til både slodd og kranarm er utenfor normalt bruksområde og det er dermed en 

risiko for uønsket slitasje. Delmål 1 ble derfor relativt raskt forkastet etter samtale med flere 

entreprenører i form av å bruke kranarm som festepunkt for slepeutstyr. Men kranarmen er meget 

aktuell å bruke til mindre punktutbedringer der den brukes som en form for gravemaskinarm.  

I løpet av prosjektet har vi funnet ut at det er en del entreprenører som har prøvd ut forskjellige 

metoder for å rette opp sporskader. Derimot er det få eller ingen som har dokumentert hva som 

fungerer og erfaringene forblir i den enkelte bedrift eller hos entreprenøren. 

 

Flere entreprenører har forsøkt å dra ulikt utstyr etter lassbæreren som; Drammenslodden uten stål, 

sprengmatter, H-bjelker påmontert kjettinger, gamle lassbærerdekk. Andre entreprenører har brukt 

Drammenslodd til å pakke driftsveier vinterstid med gode resultater. Noen få entreprenører har også 

prøvd Drammenslodden til å rette opp sporskader, med gode resultater enkelte steder, men ikke 

tilfredsstillende på andre områder. Det er tydelig at flere entreprenører allerede benytter 

Drammenslodd til å rette opp på veiene rundt velteplassen og ved forflytting mellom driftsobjekter på 

skogsbilvei.  

 

Av andre aktuelle prosjekter har prosjektet "Sporløs kjøring" sett på muligheter for å hovedsakelig 

redusere sporskader ved bedre planlegging og forebyggende løsninger. Det pågår også andre 

prosjekter for å kartlegge bæreevne i marka, større prosjekter på maskinutvikling og skånsomme 

metoder for å få frem tømmer. Dette prosjektet er alene om å dokumentere de mulighetene som 

finnes for enklere oppretting av sporskader og med praktisk utprøving av aktuelle metoder.  
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3. Første praktiske gjennomføring med Drammenslodden.  

3.1. Beskrivelse av forsøksområde 

Første test av slodden ble gjennomført 9. mai 2016 på eiendommen til Løvenskiold Fossum, i Skien 

kommune i Telemark. Været var klart med blå himmel, sol og 20 grader, noe det også hadde vært 

gjennom hele helgen. Bakken hadde derfor tørket relativt godt opp i de første 10-15 cm, men under 

dette laget var bakken fuktig/bløt.  

Driften ble gjennomført i en vestvendt liside, øst for vannet «Økteren». Velteplassen ligger på rundt 

520 moh. og driftsområdet strekker seg opp mot 600 moh.  Området har relativt grunne jordforhold 

og kort vei ned til fjell 0,5 til 1 meter. Det er hogget ca. 2000 m3 og det kjøres ut tømmer med to 

lassbærere. En John Deere 1210 med belter og en John Deere 1510 med kun kjetting.  

 

 

 

Bilde 1 – Første forsøksområde med Drammenslodd hos Løvenskiold Fossum i Telemark. 

 

 

 

Driften er på testtidspunktet pågående og med sporskader tidvis med varierende dybde fra 10-15 cm 

til 40-50 cm, men generelt grunne sporskader som er på kanten av å ha behov for å rettes opp. 

Driftsansvarlig opplyser om at det ville blitt brukt graver uansett da det er felter som har dypere skader 

som må rettes opp, og behov for å renske opp i grøfter langs veien og i basveien. De største 

sporskadene befinner seg inne på driftsområdet med rundt 1 km kjøring på basvei.  
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Jorden er godt omdannet og det er kort vei ned til mineraljorden. I følge kartverket (se bilde 3) er 

løsmassene i driftsområdet dominert av morene med innslag, torv (organisk materiale) og bart fjell. 

Hellingsgraden i terrenget gjør at det er få fuktige områder med stillestående vann, men det finnes 

enkelte bekkedrag og forsenkninger med fuktigere partier. Dette stemmer også overens med vårt 

inntrykk på befaringen.   

Bilde 2 – Jordsmonnet på forsøksområdet der det var 

dype sporskader 
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Bilde 3 – Kart over forsøksområdet som viser inndeling etter «Norges geologiske undersøkelse» 

(kilde – skogportalen - NIBIO) 
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3.2. Gjennomføring av testen: 

3.2.1. Ulike oppsettinger av Drammenslodden 

Når det gjelder løfting av slodden med kranarmen på lassbærer, klarer de fleste maskinstørrelser å 

løfte slodden nært på maskinen, men det er kun de større lassbærerne som f.eks. John Deere 1510 

som klarer å løfte slodden på lenger arm f.eks. rett bak maskinen. Senere forsøk har vist at John Deere 

1110e klarer å løfte slodden på siden av maskinen, men ikke rett bak maskinen. I forsøket så vi raskt at 

slodden bør modifiseres med 

gripeanordning for enklere håndtering av 

slodden med kranarmen.   

 

Drammenslodden kan leveres med 

pallegaffel til montasje på traktor. Lengden 

på festetau varieres slik at slodden blir noe 

skråstilt for å dra grusen inn igjen i veien 

mot midten og skape tverrfall på veien. 

Festeanordningen er også normalt på hver 

sin side av en pallegaffel dvs. ca. 1 meter 

mellom festepunktene. Det var derfor noe 

usikkerhet til hvordan slodden ville fungere 

med kun et samlet festepunkt (hengerfeste) 

for begge kjettinger.  

 

Vi startet med å feste slodden i hengerfestet 

på lassbæreren og vi ønsket å prøve 

festeanordningen på skogsbilveien først, for 

å høste noen erfaringer med hvor langt bak 

og med hvilken vinkling slodden burde 

festes. Det er fornuftig å bruke nylontau til å 

feste slodden, da kjetting kan slite i stykker 

vaieren på slodden. 

 

Første oppsett startet med relativt kort 

avstand mellom slodd og maskin. En halv 

kjettinglengde og et gult nylontau (3 tonn) på 

en side og en hel kjettinglengde og gult nylontau på andre siden, men lengden ble raskt forlenget, da 

dette oppsettet ga for mye løft på slodden til å fungere på vei. Forlenget oppsett er som følger: et helt 

gult nylontau, en hel kjettinglengde og et helt gult nylontau, på begge sider.  

Bilde 4 – Drammenslodden løftes av de fleste 

lassbærerstørrelser nære maskinen, men kun av 

de største lassbærere på lengre kranarm. 
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Bilde 5 – Fungerende oppsett og lengde mellom maskin og slodd til bruk på vei.  

 

Det viste seg raskt og som forventet at slodden ga gode resultater på vei. Lassbærer fungerer godt 

som trekkvogn med slodden festet på hengerfeste/kroken, og slodden følger greit etter kjørelinjen til 

lassbæreren. 

3.2.2. Første test på basvei i skog.  

Neste steg var å teste ut slodden i skogen. Det var stor skepsis til å gjennomføre dette, men poenget 

med prosjektet var nettopp å teste ut om tiltaket kunne fungere. 

Avstanden til maskinen ble nå kortet inn slik at det var et nylontau på den ene siden og to nylontau på 

den andre siden for å få tilstrekkelig skråstilling på slodden. Stålet i slodden ble nå lagt opp, da vi 

antok at stålet skulle dra med seg mye kvist og stoppe opp i røtter og stein.  
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Bilde 6 – Hensiktsmessig lengde og vinkling på slodden til bruk i skog/basvei. 

 

Lassbærer med slodd bak 

tok seg meget godt frem og 

slodden ble ikke nevneverdig 

hindret av kvist og steiner. 

Slodden «danser» seg enten 

over eller rundt hindringer, 

noe som ser ut til å komme 

av at den kun er festet i et 

punkt på lassbæreren. 

Senere tester med kjetting 

som vander rundt 

hengefestebolten bekreftet 

også dette inntrykket. 

  

 

Bilde 7- Kvist og steiner forseres uten problemer. 
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Med stålet vendt opp, var det kun de våteste partiene som reelt hadde effekt av slodden etter en 

«slodding». Der det var tørr jord eller hard bakke, var bakken tilnærmet upåvirket etter en overfart, 

men senere forsøk har også vist at det trengs gjerne fire til fem turer med slodden før det gir 

resultater. Det kan tyde på at bakken må mørnes litt før slodden tar tilstrekkelig tak i bakken. 

 

Slodden kom seg meget greit over hindringer og vi så raskt at skjæret på slodden bør vendes ned for 

at den skal ta tak. Spørsmålet er da om dette vil medføre at kvist og stener setter en stopper for 

slodden. Den opprinnelige ideen var å teste ut om slodden kunne brukes på et område uten alt for 

mye hindringer og et plantefelt ble derfor valgt ut til å være første testobjekt for oppretting.  

 

 

  

 

Bilde 8- Testfelt: eldre plantefelt med lite kvist og stein. 
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Bilde 9 – Viser at slodden tar lite «tak» på første turen, spesielt med stålet vendt oppover, det 

må legges til at bakken i øverste del her er relativt tørr og hard.  

 

Maskinen kjørte så en tredje tur over feltet, men denne gangen kjørte maskinen utenfor kjøresporene 

og prøvde å knuse midtranden og kanten på høyre side med hjulene og maskintyngden. Ved å gjøre 

dette ble bakken såpass mørnet at slodden tok tak og kunne jevne ut sporene etter maskinen.  
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Bilde 10 Før/etter og nærbilde av resultatet etter kun fire turer med lassbærer og 

Drammenslodd.  
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Bilde 11 – samme sted som på bilde 10, 3 mnd. etter at driften var ferdig og hele driften ble 

rettet opp med Drammenslodd.  

 

Som vi ser av bildene er det ingen tvil om at tiltaket fungerer og vi bestemte oss for å teste hvordan 

Drammenslodden med stålet ned ville takle kvist, stubber og stener i basveien ut av driften. Slodden 

hadde få/ingen problemer med å komme seg frem og kvist som ble dratt med ble «lagt» igjen ved 

første forsenkning eller forsering av annen hindring.  
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4. Andre praktiske gjennomføring med Drammenslodden  

4.1. Beskrivelse av forsøksområde 

Andre test med Drammenslodden ble gjennomført 25. august 2016 på eiendommen til Stangeskovene 

i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Været var tåkete og rundt 18 grader, regn i luften og det 

hadde regnet noe de siste 30 døgn (100 mm), men ellers var snitt-temperaturen som normalt. Bakken 

var fuktig, men det var ikke noe unormalt fuktighet i området eller bakken på tidspunktet for testen.   

Det ble i dette området gjennomført to tester denne dagen. Testene ble gjennomført i tilknytning til 

veiaksen mellom Blekketjennet og Tallhorn i nærheten av Mangen. Veien ligger på rundt 300 moh. i en 

svakt hellende vestvendt li.  

 

 

Bilde 12 – Forsøksområde hos Stangeskovene i Akershus. 

 

Den første testen ble gjennomført på en eldre driftsvei/traktorvei med mye stein i bakken og god 

bæreevne. Driftsveien gikk i kupert terreng og det var få områder med stående vann i veilinjen. Den 

andre testen ble gjennomført på et noe flatere parti med mer finstoff i bakken (leire). På den andre 

testen var det naturlig nok dypere sporskader og noe mer stillestående vann.  
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Bilde 13 – Løsmassene i testområdet består i hovedsak av tykk morene 

 

 

4.2. Gjennomføring av testen 

4.2.1. Andre test på traktorvei/basvei  

Produsenten av Drammenslodden hadde til denne testen modifisert slodden noe til å enklere kunne 

håndteres av lassbærer, ved å montere en gripekabel på motsatt side av skjæret, da vi allerede har 

testet og funnet ut at slodden kan brukes med skjæret ned stort sett overalt. Det vil derfor ikke være 

behov for å snu slodden like ofte som først antatt. Gripekabelen gir også muligheter til å «styre» 

slodden i større grad bak maskinen, da fører kan tvinge slodden til riktig posisjon bak maskinen, for å 

f.eks. kunne ta mer på en av sidene, eller holde den stabilt rett bak. 

 

Slodd ble festet med kjetting rundt bolt på hengerfeste og tre grønne nylonstropper (2 tonn) på en 

side og to grønne nylon stropper på den andre siden. Dvs. at slodden lå ca. 2 meter bak maskinen og 

relativt godt nedpå bakken. Festes slodden nærmere maskinen vil slodden løftes for mye grunnet 

høyden på lassbærer. Fordelen med kjetting rundt bolten er at det ikke blir et fastpunkt, men gir heller 

mulighet til å vandre og automatisk justere slodden underveis og rundt hindringer. Vi så klare fordeler 

med at den kunne henge etter på denne måten, da den kom seg greit rundt hindringer. Ulempen er at 

slodden i hellende terreng kan dra seg noe ut og kreve kranarbeid for å få dratt den inn på veien igjen.  
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Bilde 14 – Modifisert Drammenslodd med gripekabel for kloen på lassbærer. Her løftes slodden 

greit av en John Deere 1110 e. Maskinen er for svak til å løfte slodden på lang arm, men større 

lassbærere har løfteevne til det. 

 

Slodden ble testet på en eldre traktorvei som hadde tørket godt opp/satt seg etter en drift som var 

avsluttet for en god stund siden. Veien hadde enkelte fuktige partier, men midtrenna var relativt tørr 

og hard, med andre ord ikke optimalt å forsøke å rette opp skader med Drammenslodd. Normalt vil 

hovedbruksområdet være samtidig som driften pågår, før bakken får «satt» seg. Slik sett ble dette 

ekstremtesting av slodden, der det vil kreve vesentlig flere turer for å oppnå gode resultater.  

 

Under testen spekulerte også produsenten av slodden på om en slodd for kun skogtiltak kanskje 

burde ha stålet enda fem cm dypere slik at det er enda mer å jobbe med. Det ble aldri testet ut, men 

siden poenget er å ta tak, trenger man ikke å være like redd for at stålet spiser for mye av veien.  

På testveien var det tidvis smalt og trangt slik at maskinen måtte kjøre i sporene og ikke kunne variere 

kjøresporet å klemme ned hjulsporene med maskintyngden. 

 

Etter hvert så vi varierende resultater på veien og tiltaket funger naturlig nok best der det er fuktig i 

bakken. Det betyr at slodd til å rette opp eldre driftsveier/kjøreskader ikke er veldig aktuelt, av flere 

grunner. Bakken er ofte for tørr og hard til at slodden skal få nok tak og rette ut massene, i tillegg er 
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heller ikke maskinkapasiteten tilgjengelig på driften lenger. Etter 6 runder med slodden begynte det 

imidlertid å se relativt bra ut på veien og selv en såpass steinete vei ser ut til å kunne rettes opp.  

 

 

Bilde 15 – viser en eldre driftsvei/traktorvei som har satt seg, men selv om veien var hard og 

steinete viser testen at etter 6 turer og litt kreativ bruk av kranarmen til å styre slodden, 

begynte vi å se resultater.  
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4.3. Forsøk med Drammenslodd i tradisjonelt skogsterreng.  

Forsøksområdet for denne 

testen var på et noe flatere 

terreng over en eldre 

hogstflate med tidvis mye 

røtter i basveien. I basveien 

var det ganske dype 

kjøreskader spesielt på de 

bløteste partiene og enkelte 

høye stubber. Jorden her 

inneholdt en større andel 

finstoff/leire og var tidvis bløt.  

 

Slodden kom seg fint over 

stubber, steiner og røtter. Den 

drar seg greit enten rundt eller 

over hindringer.  

 

Grunnen/bakken inneholdt en 

del jord/leire og var derfor 

enklere å arbeide med og få et 

godt resultat, enn jord med 

grovere og tørrere 

sammensetning. 

  

  

Bilde 16 – Viser sporskader før, under og etter 4 runder med 

Drammenslodden. 
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Bilde 17 – Viser en relativt høy stubbe som slodden hadde litt utfordringer med, men kom seg 

over på en god måte. Selv om det går greit å komme over stubben, vil man trolig forlenge 

levetiden på slodden ved å bruke kranarmen mer aktivt i slike tilfeller for å dra den til siden. Det 

nederste bildet viser at kvist og mindre stubber ikke er en utfordring for slodden, og at slodden 

har en viss markberedende effekt.  
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 Bilde 18 – viser drenering av vannhull med kranarmen. Kloa på lassbærer kan 

utmerket godt brukes til gravearbeider ved mindre punktutbedringer og der 

det er langt til bilvei/tilgang på graver.  
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  Bilde 19 – Terreng er ingen begrensning for Drammenslodden. Det nederste bildet 

viser at fuktig, finstoffrik jord er klart enklest å rette ut med slodden. 
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  Bilde 20 - Drammenslodden har rettet opp kjøreskadene etter kun 4 turer, og 

resultatet er overaskende godt. Denne jobben tok totalt 10-15 min for en 

strekning på ca. 200 meter 
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5. Lassbærer som «gravemaskin» 

På driftsområder vil det forekomme enkelte bløte områder der det kan bli sporskader. Dersom dette er 

eneste sporskader og det i tillegg er langt til vei, vil det være uforholdsmessig dyrt å belte inn en 

gravemaskin for å rette opp slike spor. For slike kortere strekninger med kjøreskader kan det være 

aktuelt å bruke lassbæreren til å rette opp sporene med kranarmen.  

 

Prosjektet kontaktet derfor en entreprenør som har mye erfaring med å etterlate seg drifter uten 

synlige kjøreskader uten å bruke gravemaskin.  

 

Hele poenget med en slik fremgangsmåte er ikke nødvendigvis å slette sporene jevnt med bakken, 

men å klype av side- og midtranden tilstrekkelig til å fylle igjen sporene. Dette gjøres ved å kombinere 

«graving» med kranarmen og det å fylle igjen hull med kvist og røtter. Kjøreskadene blir ikke 

nødvendigvis like godt jevnet ut som med graver, men heller kamuflert og stykket opp tilstrekkelig til 

at kravpunktet i standarden overholdes. Det er viktig å huske på at heller ikke bakken kommer ferdig 

planert fra naturens side.  

 

Under vises flere bilder av denne type oppretting for å illustrere at tiltaket har god effekt. 

«Opprettingen/tildekkingen» under er gjort i forbindelse med at maskinen henter tømmeret i 

driftsområdet. Tømmer lastes på lassbærer og på vei ut med kranen for å hente neste tømmerstokk 

gjennomfører lassbærerfører opprettingen med kloa. Merarbeidet med kranen blir da vesentlig 

redusert og hele sporrettingsjobben inklusive henting av tømmerstokker for en strekning på 30 meter 

ble utført på ca. fem minutter.  
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Bilde 21- før og etter "sporretting" med kloa på lassbærer. Legg merke til høystubbe markert 

med rødt som et referansepunkt. 
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Bilde 22 - "Sporretting" eller sporskjuling med kloa på lassbærer. 
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6. Videre testing og tanker om fremtiden.  

Prosjektet har ikke hatt anledning til å foreta langtidstester av slodden for å se hvor lenge en slodd vil 

holde under slik bruk. Langtidseffektene av opprettingen av sporskader er heller ikke undersøkt, men 

det er lite som tyder på at den er dårligere enn ved vanlig graving. Prosjektet har fått høre fra 

entreprenører som har testet ut Drammenslodd til formålet tidligere at det ikke fungerer og at slodden 

ryker i vaieren. Det er mye som tyder at en slodd uten skjær har lite å gjøre i skogen. Vi anser at 

skjæret er det som utgjør den store forskjellen på om det blir sporretting eller bare en lett pussing av 

bakken. Nye typer Drammenslodd har også økt vaiertykkelsen fra 13 mm til 16 mm, noe som ifølge 

produsenten gjør at det skal mye til at vaiere ryker. Hvis man i tillegg bruker nylon stropp til feste i 

slodden vil denne ryke før selve slodden og kostnaden med å skifte en nylon stropp er trolig 

overkommelig for de fleste. Drammenslodden opplyser også at de kan skreddersy sloddene etter 

behov fra brukere, som f.eks. bredere skjær, lengre slodd, osv.  

 

Et annet element som må nevnes med denne type oppretting er at vannet fra større vannveier må 

ledes bort fra veien. Det er mulig å gjøre noe av denne jobben med kloa på lassbærer, men det skal 

ikke så mye graving til før det lønner seg å ta inn en gravemaskin. Denne type vurderinger må tas av 

den enkelte fra gang til gang og fra sted til sted.  

 

En slodd vil også kunne brukes fortløpende for å holde velteplassen fri for kvist og alt for dype 

sporskader. 

 

Det er klart at entreprenørene ikke gjør denne jobben gratis, og hvem som skal betale for slodden og 

arbeidstimene er noe som må avklares. For å få en slik løsning til å fungere er en mulig metodikk at 

det er entreprenøren sin oppgave å levere et sluttprodukt uten sporskader og så får det bli opp til 

entreprenøren om han skal bruke lassbærer eller gravemaskin. Ulempen med en slik modell er 

selvfølgelig at drifter uten sporskader kan bli priset vesentlig høyere enn de burde. Dersom det i større 

grad blir opp til entreprenørene å vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig, vil det også kunne 

medføre at forebyggende tiltak som; å bruke tid på tilstrekkelig kavling, valg av tidspunkt for 

gjennomføring av drift, snakke med naboer om alternativ utkjøringsvei dersom det er en bedre 

løsning, er alle tiltak som kan bidra til å redusere sporskadeomfanget.  

 

Det er utenfor dette prosjektet å finne frem til fungerende betalingsmodeller for sporoppretting, da 

det er mange interessenter som må enes om modellene.  Det er både den enkelte oppdragsgiver og 

entreprenørbedrift som må bli enige om hensiktsmessige løsninger. Det er en kjent problemstilling at 

det i enkelte tilfeller ikke er entreprenørene som selv setter prisen på driftene. I tilfeller der marginene 

er små vil det være utenkelig at entreprenører gjør denne type tilpasninger.  

 

Oppdragsgivere i skogbruket bør vurdere å innføre større krav til «bestillerkompetanse» slik at man 

unngår at tiltak som kunne vært rimelig ender opp med et sluttresultat langt ifra det som ble bestilt. 

En entreprenør som er vant med å lage gangveier i sentrum vil levere et annet resultat enn en 

entreprenør som er vant til å rette sporskader i skogen, både rent graveteknisk og økonomisk.  
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Slodden var i utgangspunktet tenkt å henge bak maskinen de siste turene på en drift for å redusere 

merkostnadene. Imidlertid ser vi i prosjektet at det kan være en ide at maskinen er lettest mulig og 

kjører med tom lastekasse for å kunne se slodden og samtidig kunne håndtere slodden med kranen 

ved behov. Vi vil derfor anbefale at slodden som hovedregel benyttes som et sporettingsverktøy uten 

lass på lassbærer der det er mulig. 

 

 

 

7. Konklusjon/oppsummering  

 

I prosjektet har vi sett at slodden fungerer overaskende bra og at den i mange tilfeller vil være et 

fullgodt alternativ til å rette sporskader med gravemaskin. Når det er sagt vil slodden aldri kunne 

overta fullstendig for gravemaskinen, men i mange tilfeller er det verdt å prøve ut slodden. 

 

Hovedbruksområdet til slodden er på lengre strekker med sporskader, spesielt der det er langt til vei. 

Jorden bør bestå av hovedsakelig finere masser som sand, silt og leire. Sporskadene bør ikke være for 

omfattende, men dype sporskader vil også kunne rettes opp med slodden. I prosjektet har vi også sett 

at fuktig bakke er fordelaktig for at slodden skal kunne få godt nok «tak» i massen. Det vil også som 

regel være en sammenheng mellom fuktighet i bakken og omfanget av kjøreskader. Kvist, stein, 

stubber og andre hindringer ser heller ikke ut til å være spesielt begrensende for fremkommeligheten, 

da slodden kommer seg enten over eller rundt hindringen på en grei måte.  

 

I de tilfellene der alternative metoder i form av oppretting med en Drammenslodd er aktuelt og 

gjennomførbart vil det være vesentlig rimeligere enn gravemaskin. Enkelt kalkulert ut ifra tidsforbruket 

vil oppretting med slodd kunne gjøres til en kostand tilsvarende 50 % av hva det ville kostet å bruke 

gravemaskin. Utfordringen er å finne en modell som både sikrer at entreprenøren får betalt for jobben 

og som samtidig ivaretar en god driftspris til skogeier. 

 

Eks. dersom det er en strekning på ca. 300 meter med behov for oppretting. En slodd vil kunne rette 

opp skadene på et sted mellom fire og seks turer med lassbærer. Kjører lassbærer i snitt 2,5 km/t gir 

det en kjøretid på under en time, og med en sats på ca. 800 kr for lassbæreren og noe avskriving av 

slodden så kommer man langt under bare flyttekostnaden for en gravemaskin.  
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Takk til følgende aktører:  

Prosjektet må takke følgende aktører for uvurderlig hjelp og bistand til gjennomføring av prosjektet.  

 

 Entreprenørfirmaet Tveitan & Bagn Tynningslag AS 

 Skogforvalter Sten Roger Thorstensen hos Løvenskiold Fossum 

 Asbjørn Berge hos Drammenslodden/ Gummi-Industri AS 

 Tore Rambøl og Ole Ringsby hos Stangeskovene 

 Entreprenørfirmaet Brødrene Haneborg  

 Entreprenørfirmaet Krogsrud Sag AS 
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