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1. Timeplan for kurset 

 Testkurs / Produksjonsplanlegging Ansvar Kl 

 
Velkomst Narve 09:00 

Presentasjon av kurset og plan for dagen Mikael  

Intro I Dagens varianter på arbeidsform, inkl. film Mikael  

Øvinger 

1.Skape produksjonsprognose/drift Mikael  

                                      PAUSE                                                                                            10:15 

2. Legge manuell produksjonsplan – Måned 1 (Vinter) 

     Sammenligning av resultater 
Dag   

Intro II Sødras ulike arbeidsformer Dag  

                                                                  LUNCH                                                                                             12:00       

Øvinger 

3. Kjøre manuell produksjonsplan - Måned 2 (Vinter) 

med bæreevne og 2 ulike arbeidsform 

     Sammenligning av resultater 

Dag  

                                       PAUSE                                                                                           14:00 

4. Kjøre manuell produksjonsplan – Måned 3 

teleløsning) + etterfølgende optimering 

    Sammenligning av resultater  

Dag  

Avslutning Kursdeltagernes konklusjoner   

                                                                   HJEMREISE                                                                                     16:00 
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2. Innledning 

Skogbrukets verdikjede består av mange aktører. Effektiviteten på tømmerets «flyt» gjennom 

systemet avhenger av god planlegging og koordinering. Produksjonsstyring består av 

koordinering av avvirkningsproduksjon mot kunders leveranseplaner. Dette kan gjøres på en 

rekke forskjellige måter, avhengig av antall avvirkningslag, kunder og de respektive kunders 

servicemål (f.eks. leveransepresisjon). 

I Norge er dette en oppgave som ofte utføres av skogbruksleder/produksjonsplanlegger eller 

tilsvarende stilling i tømmeromsetningsorganisasjonene. Det finns mange ulike programvarer 

for å hente informasjon om tilgjengelige drifter og sammenstille de ferdige planer, men 

beslutninger om valg av drifter, fordeling til avvirkningslag og skjemalegging av disse er 

fremdeles avhengig av en manuell prøve-og-feil prosess. 

Hensikten med testkurset er å gi ansatt i tømmeromsetningsorganisasjonene muligheter å   

 teste, diskutere og utvikle arbeidsform 

 teste verktøy for å optimalisere produksjonsplanleggingen 

 

 

  

Foto: Jon Eivind Vollen 
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3. Roller, begrep og aktiviteter 

Roller 
? Tømmeromsetningsorganisasjon – Et selskap eller firma som kjøper tømmer fra 

skogeierne for å selge det videre til industrien. Eksempler på slike kan være 

skogeierandelslag som Allskog og Mjøsen, eller selvstendige aksjeselskap som 

Nortømmer og SB-Skog.   

? Tømmersjef eller virkessjef – Den i tømmeromsetningsorganisasjonen som har 

ansvaret for å avtale priser og leveranseplaner med industrien. Sitter normalt også 

med ansvaret, sammen med skogsjefen, for å lage årsbudsjett for tømmeromsetning 

og produksjon.  

? Regionleder – En mellomleder i tømmeromsetningsorganisasjonen. Har, som ordet 

sier, ansvaret for koordinering mellom distrikter i en region. Regionleder er i noen 

tilfeller produksjonsplanlegger. 

? Produksjonsplanlegger – En ansatt i tømmeromsetningsorganisasjonen som 

koordinerer tømmerkjøp, avvirkning og oppfylling av levereringsavtaler med 

industrien. Dette er ofte en person som har flere skogbruksledere, virkeskjøpere 

og/eller driftsplanleggere under seg. Produksjonsplanleggingen forgår hos de fleste 

tømmeromsetningsorganisasjoner på regionnivå, men kan også foregå på distriktsnivå. 

? Skogbruksleder – En ansatt i tømmeromsetningsorganisasjonen som ofte har flere 

oppgaver. Det kan være innkjøp av tømmer, driftsplanlegging, organisering av 

skogkultur mm. Jobben innbefatter ofte også å sette bort driftsoppdragene til en eller 

flere skogsentreprenører. 

Begrep 
? Leveranseplan – Avtale med industrien om volum og kvalitet som skal levereres i neste 

perioden. En periode er vanligvis en kalendermåned, men det kan også være lengre 

perioder, f.eks. en periode på 3-4 måneder der tømmerprisen ligger fast.  

? Produksjonsmål – organisasjonens egne mål per geografi for volum og kvalitet som 

skal avvirkes under kommende periode for å oppfylle leveranseplanen  

? Grøntlager / driftslager– Tilgjengelige drifter som kan hogges når 

tømmeromsetningsorganisasjon bestemmer det. Tømmeret kan være kjøpt og betalt 

på rot, eller det kan være gjort avtale om at skogeier skal få gjeldende pris på det 

tidspunktet drifta hogges. 

? Prosesskart – En prinsippskisse eller flytdiagram som viser dagens arbeidsform i 

produksjonsplanleggingen. Det kan også lages prosesskart som viser en annen 

arbeidsform, gjerne som et alternativ til dagens. 
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Aktiviteter 
? Virkeskjøp –Virkeskjøp kan gjerne være kombinert med andre arbeidsoppgaver, f.eks 

driftsplanlegging.  

? Driftsplanlegging – Når en ansatt i tømmeromsetningsorganisasjonen gjør klart  

skogsdrifter til entreprenøren(-e). 

? Skjemalegging – Et begrep som vi i skogbruket ikke er vant til å bruke. Handler om å 

tildele ressurser og optimalisere tidsbruken. F.eks.; - sjonglere med driftslag og 

reiseruter slik at produksjonstiden blir størst mulig og flyttetiden minst mulig.  

? Reiseruteplanlegging – Planlegge tidspunkt og reiserute for neste måned eller ukes 

produksjon. Det tas hensyn til tilgang på drifter med rett skogtype, flytteavstand for 

entreprenøren, framkommelighet og bæreevne i skogen og på vegnettet og 

produksjonsmål.  

? Produksjonsstyring - Overvåking av de faktiske utfall av driftene og revidering av 

kunders leveransplaner. Periodisk re-planlegging for å ta høyde for disse endringene. 

 

 

  

Foto: Johan Heurgren 
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4. Prognoseberegning for skogsdrifter 

Produksjonsplanlegging og styring forutsetter at vi vet hvor lang tid vil det ta å gjennomføre 

skogsdrifta.  

Tid per drift er avhengig av totalvolum og tidsbruken pr m³. Tidsforbruk pr m³ kan variere mye 

fra område til område, avhengig av 

 Middeldimensjon 

 Terrengforhold 

 Driftsveglengde  

 Antall sortiment 

 m.m. 

Vi skal nå gjøre 3 beregninger, basert på svenske produksjonsnormer. Produksjonsnormene er 

delvis justering for norske forhold.  Øvingene gjøres i Excel med filnavn Norske 

produksjonsnormer.xlsx . 

 

ØVINGSOPPGAVE 1 
Denne skogsdrifta er på 500 m³. Det står 80 trær pr dekar 20 m³ pr dekar. Tømmeret skal 

sorteres i 3 gransortiment og 2 furusortiment. Det er ikke lauv i bestandet. Det er svært lite 

stein på feltet, og hellingen er i snitt 5 %. 

Lassbæreren har en framkjøringsvei på 300 meter, alt i terrenget. Det brukes stor lassbærer 

med lasteevne 20 m³. 

Bestandet har vært tynnet tidligere. Det er derfor ingen ryddetrær (småtrær som må ryddes 

unna med hogstaggregatet for å komme til tømmertrærne.) 

I regneark-fanen Hogstmaskin kan de satte verdiene S, K og Ø holdes uendret. 

Oppgave: Beregn produktiviteten pr maskin (m³ pr G15 time) og hvor mange timer du kan 

forventer henholdsvis hogstmaskinen og lassbæreren vil bruke på drifta.  

Skriv resultatet inn i tabellen på neste side. 

 

ØVINGSOPPGAVE 2 
Driftsstørrelse, middeldimensjon og m³ pr dekar er det samme som i forrige eksempel. 

Derimot er det nå 100 ryddetrær pr dekar. Dessuten er det 1000 meter kjørelengde hvorav 

700 er på traktorvei. 

Oppgave: Gjør samme beregning som i oppgave 1. Skriv resultatet inn i tabellen. 

file://192.168.0.10/ski/61%20Andre%20skogprosjekter/611051%20Produksjonsplanlegging/Testkurs/Norske%20produksjonsnormer.xlsx
file://192.168.0.10/ski/61%20Andre%20skogprosjekter/611051%20Produksjonsplanlegging/Testkurs/Norske%20produksjonsnormer.xlsx


Kurshefte – Produksjonsplanlegging  2016 

8 
 

ØVINGSOPPGAVE 3 
Driftsstørrelse og m³ pr dekar er det samme som i forrige eksempel. Middelstammen har gått 

ned ved at kubikkmassen nå er fordelt på 125 trær pr dekar mot tidligere 80. Antall ryddetrær 

pr dekar er fortsatt 100.  

Kjørelengden er nå redusert til 500 meter, men alt er terrengkjøring. Det er svært mange små 

terrenghindre og mange mellomstore og store hindre. Hinder på over 50 cm kan forekomme. 

Helningsgraden er 35 %. I tillegg til sortimentene i de forrige oppgavene skal det nå sorteres 

ut bjørk. 

Oppgave: Gjør samme beregning som i Oppgave 1 og 2. Skriv resultatet inn i tabellen. 

 

RESULTATTABELL  

Prognoseberegning for 
driftstid 

Produktivitet                                                        
m³ pr G15 time 

Timeforbruk på drifta                            
(totalt antall timer) 

Hogstmaskin Lassbærer Hogstmaskin Lassbærer 

Oppgave 1     

Oppgave 2     

Oppgave 3     
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5. Produksjonsplanlegging (3 måneder) 

Målet med øvelsene er å sammenligne metoder for produksjonsplanlegging. 

Øvingssituasjon: 
Du arbeider som produksjonsplanlegger for en tømmeromsetningsorganisasjon, med ansvar 

for tre innleide hogstlag. Det skal planlegges for tre måneder (januar, februar, mars). Hver 

måned planlegges i to trinn, slik det blir beskrevet nedenfor.  

Oppgaven din i øvelsen er å nå månedens produksjonsmål (+/- 10% per sortiment), samt å 

utnytte tilgjengelige maskintimer (totalt 600 timer +/- 10% for tre lag).  

Etter at hver månedsplan er lagt, tar vi en felles gjennomgang av resultatene og diskusjon før 

vi går videre til neste måned. 

Som hjelpemiddel har du 2 Excel-filer:  

 Nortømmer_PP1manuell for å planlegge de to første månedene (trinn 1 utvalg og 

trinn 2 ruteplanlegging)  

 Nortømmer_PP12medSolver for å planlegge den tredje måneden. 

Hver av Excel-filene har to ark: 

- Driftslager - hvor du velger hogstoppdrag (1 = avvirke, 0 = ikke avvirke) 

- Kart - hvor de valgte hogstoppdragene vises på et kart  

Som kartet viser, ligger hogstfeltene innenfor tre områder: Gjøvik/Toten, Ringsaker og 

Sør-Gudbrandsdalen. Tilgjengelig driftsvolum er ca. 38 000 m³. 

 

For hver drift er det oppgitt følgende data: 

 Totalt volum (kontrahert og innmålt)  

 volum per sortiment   

o GT = sagtømmer gran  

o FT = sagtømmer furu 

o BMV = massevirke gran og furu  

o LMV = massevirke lauv 

 Middelstamme (m³ / tre) og  

 Gjennomsnittlig driftsveglengde 

 Beregnet produktivitet for hogst og kjøring (m³ / time), i tillegg til total tid per 

operasjon (t) 

 Flyttetid mellom driftene er DELVIS avhengig av rekkefølgen (planlagt reiserute), 

avstander mellom driftene og transportmetode (hjulkjøring vs. flyttebil). 
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Produksjonsplan for januar, trinn 1– velge drifter  
Når du velger å gjennomføre ei drift (avvirke = 1) blir produksjonsvolum per sortiment og 

maskintimer automatisk summert i bunnen av tabellen. Du må prøve deg fram med å velge 

forskjellige drifter for å finne hvilken sammensetning som best oppfyller produksjonsmål og 

tilgjengelige maskintimer. 

Bonus og trekk: 

 Dersom du treffer på produksjonsplanen (+/- 10%) får 

tømmeromsetningsorganisasjonen din en bonus på 10 kr per produsert m³.  

 Dersom du ikke greier å sysselsette maskinene (+/- 10%) koster det organisasjonen 

200 kr pr time for de timene over eller under intervallet (540-660 timer) som er lovet 

entreprenøren.  

 

Produksjonsmål for januar er vist nedenfor: 

 GT FT BMV LMV 

Januar 7500 800 6000 200 

 

MERK: Avvik du får i forhold til målene ovenfor, vil du måtte kompensere for i 

produksjonsplanen for neste måned!   

 

Produksjonsplan for januar, trinn 2 – ruteplanlegging  
Når du har valgt drifter for kommende måned, gå til kartet og se hvordan de ligger fordelt i de 

tre arbeidsområdene (Gjøvik/Toten, Ringsaker og Sør-Gudbrandsdalen).  

 Velg ett av områdene og foreslå en rute mellom driftene som gir minst total 

flytteavstand for driftslaget.  

 Skriv inn ditt forslag til reiserute i planleggingsmodulen slik at du fyller 20 virkedager 

(10 timer / dag)  

 Estimerte bevegelige avstander per operasjon, finn faktiske flyttetid i diagrammet for 

valgt transportmetode, og fylle den i modulen. 

 Når du har valgt enheter og reiserute for januar måned, fyller du inn resultatene i 

tabellene 1 og 2 (side 12 og 13). 
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Produksjonsplan februar 

 Før du starter neste måned endrer du fargen på de valgte driftene. Dette for å unngå å 

velge samme enhet en gang til. Deretter tilbakestiller du kolonnen «avvirke» til 0. 

 Før du starter den månedlig planlegging for februar velges ett av to prioriterte mål: 

o minimere avvik mellom produksjonsplan og måloppfyllelse 

o maksimere maskinutnyttelsen ved å minimere flyttetid 

 Planlegg februar under forutsetning av dyp tele (kan gjennomføres med 

bæreevneklasse 3).  

 

Produksjonsmål for februar og mars er vist nedenfor: 

 GT FT BMV LMV Bæreevne 

Februar 8000 700 5500 250 Tela mark 

Mars 8500 750 5500 250 Vårløsning 

 

Igjen; - husk at produksjonsplanen for påfølgende måned må justeres for forrige måneds avvik. 

 
 

Produksjonsplan mars 

 Når vi nå skal planlegge for mars, vil vi bruke en automatisk funksjon i Excel for å velge 

ut driftene. Det vil samtidig bli lagt inn en kostnad med utbedring av kjøreskader. 

Framgangsmåten vil bli forklart i plenum. 

  I denne øvelsen bruker vi det andre regnearket; Nortømmer_PP12medSolver. 
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RESULTATTABELLER  
 

Januar tabell 1. Nøkkeltal for alle 3 driftslag 

Drift nr 

Produksjon (m3) Maskinutnyttelse Bæreevne-

klasse 

(1/2/3) 

 

GT FT BMV LMV Hogst (t) Kjøring (t) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

SUM    

Mål        

 

  

Differanse       

Bonus/trekk       

 Sum bonus = 

KR: 

Sum trekk =  

KR: 

Netto (bonus – trekk) = KR 
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Januar Tabell 2. Januar - reiserute for driftslag X i område: _____________________________ 

Reiserute (drifter nr i 

rekkefølge) 

Flytteavstand 

(km) 

Flyttemetode 

(hjul/henger/bil) 

Flyttetid 

(t) 

Sum tid 

Hogst Kjøring 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sum flytteavstand (ca. km)  

 

Sum flyttetid (t) 

Flyttetid/sum tid (%) 
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Februar tabell 1. Nøkkeltal for alle 3 driftslag 

Drift nr 

Produksjon (m3) Maskinutnyttelse Bæreevne-

klasse 

(1/2/3) 

 

GT FT BMV LMV Hogst (t) Kjøring (t) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

SUM    

Mål        

  Differanse       

Bonus/trekk       

 Sum bonus = 

KR: 

Sum trekk =  

KR: 

Netto (bonus – trekk) = KR 
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Februar tabell 2. Reiserute for driftslag X i område: _____________________________ 

Reiserute (drifter nr i 

rekkefølge) 

Flytteavstand 

(km) 

Flyttemetode 

(hjul/henger/bil) 

Flyttetid 

(t) 

Sum tid 

Hogst Kjøring 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sum flytteavstand (ca. km)  

 

Sum flyttetid (t) 

Flyttetid/sum tid (%) 
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Mars tabell 1. Nøkkeltal for alle 3 driftslag 

Drift nr 

Produksjon (m3) Maskinutnyttelse Bæreevne-

klasse 

(1/2/3) 

Reparasjon  

sporskade 

(kr) GT FT BMV LMV Hogst (t) Kjøring (t) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

SUM    

Mål        

 

Sum reparasjonskostnader 

= 

KR:  

Differanse       

Bonus/trekk       

 Sum bonus = 

KR: 

Sum trekk =  

KR: 

Netto (bonus – trekk - reparasjon) = KR 
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Mars tabell 2. Reiserute for driftslag X i område: _____________________________ 

Reiserute (drifter nr i 

rekkefølge) 

Flytteavstand 

(km) 

Flyttemetode 

(hjul/henger/bil) 

Flyttetid 

(t) 

Sum tid 

Hogst Kjøring 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sum flytteavstand (ca. km)  

 

Sum flyttetid (t) 

Flyttetid/sum tid (%) 
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6. Kursutviklingen 

FAGLIG ANSVARLIGE 
Dette Kurset er utviklet gjennom prosjektet «Produksjonsstyring: Utvikling av arbeidsmetodikk- 

og kurstilbud».  

Prosjektet har vært ledet av NIBIO med Dag Fjeld som prosjektleder. Samarbeidspartnere i 

prosjektet har vært Nortømmer og Skogkurs. Prosjektet har hatt som mål å kartlegge, 

sammenligne og videreutvikle metoder for produksjonsstyring, samt utvikle ett kursopplegg 

for formidling og trening av disse ferdighetene. Prosjektet startet opp i 2015 og ble avsluttet 

høsten 2016. 

BIDRAGSYTERE  
Gaute Nøkleholm, assisterende direktør NORSKOG 

Narve Opsahl, tømmermegler NORTØMMER 

Dag Fjeld, Seniorforsker NIBIO 

Birger Vennesland, forsker NIBIO 

Eva Skagestad, tidligere prosjektkoordinator SKOGKURS 

Mikael Fønhus, prosjektleder SKOGKURS 

 

Prosjektet har blitt støttet økonomisk av Skogbrukets Verdiskapingsfond. 
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VEDLEGG – flytdiagram for noen svenske arbeidsmåter (Wildmark 2014) 
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