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Forord 
Denne rapporten er utarbeidet innen rammene for prosjektet «Kvalitetssikret aptering og 

virkesutnytting, et svensk- norsk samarbeid», i Sverige kalt «Kvalitetssäkrad tillredning». 

Hovedprosjektet er driftet av Skogforsk i Sverige og arbeidet har skjedd i samarbeid mellom norske 

og svenske skogorganisasjoner i begge land, samt entreprenører og maskinleverandører. I Norge har 

Skogkurs hatt prosjektledelsen.   

Prosjektet er finansiert av de svenske bedriftene AB Karl Hedin Sågverk, Bergvik Skog AB, 

BillerudKorsnäs Skog AB, Holmen Skog AB, Mellanskog ek. för., SCA Skog AB, Sveaskog Förvaltning 

AB, Södra Skogsägarna ek. för. og Vida Skog AB samt Skogforsk i Sverige. I Norge har arbeidet blitt 

finansiert av Verdiskapingsfondet og Skogkurs (LUF-midler), i tillegg til betydelig egeninnsats fra 

deltakende organisasjoner. 

Prosjektet har vært organisert med to prosjektgrupper, en i Sverige og en i Norge. Vi takker alle 

medvirkende for godt samarbeid og bidrag. 

En ekstra stor takk til Johan Möller og John Arlinger ved Skogforsk, for at de inviterte oss med i 

prosjektet. De har, sammen med sine kollegaer, gjort en enorm innsats for å imøtekomme mange 

innspill og tilse at programmet har en solid praktisk forankring både hos maskinleverandører og 

maskinførere.  

 

 

Biri 1.2.2016 

Eva Skagestad 

Prosjektleder, Skogkurs 
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Innledning 
Verdien av tømmerstokken er i stor grad avhengig av om stokken har egenskaper og mål som 

industrien etterspør. Nøyaktighet i maskinens apteringsfiler og måleutstyr, samt maskinførers 

mulighet for, og dyktighet i, å bedømme stokkenes kvalitet og hans beslutningsevne, er svært 

avgjørende for resultatet. Måten arbeidet gjennomføres på, dvs. opparbeiding/prosessering påvirker 

også stokkens kvalitet.  

Virkesutnytting og apteringsoppfølging var sterkt i fokus på 90-tallet. Programvare ble da utviklet for 

oppfølging og kontroll. Kjente program i så måte er AptUpp, og i Norge en egen variant med 

betegnelsen Apt Control. Etter tusenårsskiftet har oppfølgingen dreiet mer mot oppfølging av 

diameter- og lengdemål, og i mindre grad kvalitet. I dagens svært utfordrende situasjon for 

skogbruket, er det viktig å finne alle forbedringsmuligheter for å øke verdiutnyttelsen av hvert enkelt 

tre og hver enkelt stokk. God kunnskap om målereglement, virkesfeil og kvalitetsskiller er viktig for å 

oppnå optimal aptering. For å øke kunnskaper og egen skjønn er det viktig med oppfølging og 

veiledning både for tømmerkjøpere og maskinførere. Til dette trengs det gode pedagogiske verktøy, 

noe dette prosjektet er et resultat av. Viktige stikkord er dialog og tilbakemeldinger på en 

kostnadseffektiv måte, i stedet for kontroll. 

Norge og Sverige har svært mange felles utfordringer innenfor skogbruket. Skogforhold og 

virkesegenskaper er sammenlignbare, samtidig som også maskiner og utstyr er likt på begge sider av 

grensen. Et felles prosjekt der begge land legger penger i samme pott for finansieringen av 

utviklingsarbeidet har derfor hensiktsmessig og ressursbesparende. Videre har samarbeidet bidratt til 

grundig testing, og innspill fra et bredt spekter av brukere. 

Samarbeid med Skogforsk - Sverige 
Dette prosjektet startet opp etter et initiativ fra Skogforsk i Sverige om å videreutvikle og nyutviklet 

dataprogram for apteringsoppfølging. Gammel programvare bygger på foreldede Windows-

versjoner, og det var ikke lenger mulig å få en god og kvalitetsmessig forsvarlig «flikking» av gammel 

programvare.  

Målet i dette prosjektet har vært å utvikle et prototypeprogram som skal brukes av bransjen som 

opplærings-/ oppfølgingsverktøy og/eller for systemutvikling. Programvaren har fått navnet 

«Virkesvärde» på Svensk og «Virkesverdi» på Norsk.  

Skogkurs har koordinere arbeidet i Norge, i tett samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av 

erfarne personer som jobber med disse problemstillingene til daglig. Både tømmerkjøper- og 

entreprenørsiden er representert. Denne rapporten redegjør for arbeidet i prosjektet, og om 

programmet som er utviklet. 
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Sammendrag - Utvikling av program for apteringsoppfølging.  
Dette prosjektet startet opp etter et initiativ fra Skogforsk i Sverige om å videreutvikle og 

forbedre/modernisere eksisterende dataprogram for apteringsoppfølging. Målet har vært å utvikle et 

prototypeprogram som skal brukes av bransjen som opplærings-/ oppfølgingsverktøy og/eller for 

systemutvikling. Programvaren har fått navnet «Virkesvärde» på Svensk og «Virkesverdi» på Norsk.  

Prosjektet har også framskaffet relevante nøkkeltall for å beskrive virkesutnytting basert på 

standardiserte hogstmaskindata /data fra digital klave. Programmet kan anvendes med filer både 

tidligere og ny (2010) StanForD standard (gammel/ny StanForD): pri/hpr, ktr/hqc og apt/oin, pin, spi.  

Programmet er ment for både for opplærings- og oppfølgingsformål. Opprinnelig var programmet 

tenkt anvendt på PC og nettbrett, og i løpet av prosjektet ble dette utvidet til også en tilpasning til 

bruk i hogstmaskiner.  

Målgrupper for anvendelse av programmet er flere. De mest aktuelle er: Personer som jobber med 

oppfølging i tømmeromsetningsorganisasjonene, entreprenører og deres maskinførere, instruktører i 

virkesutnytting/apteringsoppfølging (RECO/Aktivt Skogbruk) og skoleverket 

(elever/lærere/studenter). Forskning og utviklingsmiljø vil også ha nytte av å anvende programmet.  

Hovedprosjektleder: Skogforsk v/Johan Möller.  
Svensk arbeidsgruppe: AB Karl Hedin Sågverk, Bergvik Skog AB, BillerudKorsnäs Skog AB, Holmen 
Skog AB, Mellanskog ek. för., SCA Skog AB, Sveaskog Förvaltning AB, Södra Skogsägarna ek. för. og 
Vida Skog AB i tillegg til Virkesmätningsföreningen (VMF) og Skogsbrukets Datacentral (SDC).  
 
I Norge har Skogkurs v/ Eva Skagestad hatt det nasjonale prosjektansvaret med følgende 
arbeidsgruppe;  

 Jon Harby, Mjøsen Skog 

 Tom Erik Holmstad, Viken Skog  

 Thomas Kristiansen, AT-Skog 

 Joar Stensløkken, Silviforum 

 Ole Bertil Reistad, RECO-instruktør og framtidig apteringsoppfølgingsinstruktør 

 Terje Stubberud, RECO-instruktør og framtidig apteringsoppfølgingsinstruktør 

 Andreas Råheim, entreprenør – Valdres Skogavvirkning AS 

 Knut Finstad, tidl. Utvikler av AptControl 

 Geir Myklestad, Skogkurs 

 Eva Skagestad, Skogkurs. Prosjektleder 
 
Entreprenør og maskinfører Kjetil Røste har også deltatt under uttestingen av programmet i 
2015/2016. 
 
Selve programutviklingen har skjedd i regi av Skogforsk i Sverige. Den norske arbeidsgruppen har 

bistått med innspill og ikke minst uttesting av programmet etter hvert som funksjoner har blitt 

utviklet. Vi har også bistått med å formidle kompetanse om viktige funksjoner fra det gamle 

programmet AptControl. Knut Finstad har derfor vært delaktig i prosjektgruppa for å ha tilgang til 

tidligere arbeid og erfaring med AptControl. Alle menyer og innhold i programmet er oversatt til 

norsk, og bruker velger selv hvilke språkvariant som ønskes (norsk eller svensk). 

Funksjonalitet  
«Virkesverdi» har mange ulike analysefunksjoner. Hoveddelene av programmet vises i figuren;  
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De ulike delene av programmet gir innsyn i nøkkeltall og muligheter for analyser på grunnlag av data 

samlet inn i hogstmaskinen, samt data fra apteringsfiler og kontrollfiler fra dataklave. For omtale av 

innhold se eget kapittel i rapporten, samt vedlegg – Manual for programmet «Virkesverdi» (svensk).  

Videreføring og drifting 
Programmet vil i det videre bli vedlikeholdt og driftet fra Skogforsk i Sverige. I Norge vil Skogkurs 

opprette en brukergruppe for programmet. Se for øvrig eget avsnitt om videreføring og drifting 

lenger ut i rapporten. 
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Mål og måloppnåelse 
Det overgripende målet med prosjektet har vært (oversatt fra svensk prosjektbeskrivelse): 

 Å utvikle et prototypeprogram som etter prosjektet skal brukes av bransjen som opplærings-/ 
oppfølgingsverktøy og/eller for systemutvikling. 
Måloppnåelse: God. Programmet er tilpasset til bruk både på PC, på nettbrett (Windows) og 

direkte i hogstmaskin. Dette legger til rette for bruk både som et enklere oppfølgingsverktøy 

direkte ute i maskinen, men også for mer omfattende analyser i administrativ sammenheng.  

 Å framskaffe relevante nøkkeltall for å beskrive virkesutnyttingen basert på standardiserte 
hogstmaskindata /data fra digital klave. 
Måloppnåelse: God. Nøkkeltallanalysen er omfattende og grundig. Det ligger til rette for at den 
enkelte bruker selv kan velge (krysse av og på) ønskede nøkkeltall for analyse. Programmet er 
også konstruert slik at det er mulig å benytte eldre filtyper som pri og ktr for analyse. Disse filene 
konverteres automatisk av programmet.  

 

Prosjektet har følgende delmål 
a) Å kartlegge behovet for et kvalitetssikringssystem for virkesutnytting/aptering og beskrive 

variabler og nøkkeltall for oppfølging i samarbeid med skogbruksorganisasjonene. I tillegg skal 
kravene til oppfølgingsprogramvare spesifiseres. Systemet skal i hovedsak bygge på eksisterende 
hogstmaskindata og data fra digital klave. 
Måloppnåelse: God. Diskusjonen rundt kvalitetssikringssystem for virkesutnytting avhenger av 

bestemmelser omkring Virkesmålingen og overenstemmelser mellom partene. Det er derfor 

utenfor gruppens mandat å bestemme hva som skal etableres av slike systemer. Det som 

imidlertid har kommet fram, er at det er ønskelig med oppfølging av en upartisk tredjepart for å 

unngå at oppfølging skjer fra en part med egeninteresse for resultatet.  

b) Utvikle og teste en prototypeprogramvare for Windows nettbrett, basert på spesifiserte 
nøkkeltall. Programvaren utvikles med tanke på oppfølging av maskinlag i felt.  
Måloppnåelse: God. Programmet er tilpasset til bruk både på PC, på nettbrett (Windows) og 
direkte i hogstmaskin. Sistnevnte tilpasning førte til en utvidelse av prosjektet. Dette førte til en 
økning av budsjettet. Økt forbruk har blitt dekket opp av andre midler (egeninnsats) fra Skogkurs 
og Skogforsk, og er ikke belastet Verdiskapingsfondet utover opprinnelig omsøkt beløp. 

c) Framskaffe sammenlignbare nøkkeltall basert på hpr- og hqc-data for en spesifikk region. Disse 
skal kunne brukes for kontinuerlig oppfølging i organisasjonen/drifts-/ produksjonsmiljø. 
Måloppnåelse: Ok. Selve systemet for å framskaffe og framvise nøkkeltall er etablert. Det er ikke 
samlet inn data for å synliggjøre regionale variasjoner, men dette kan enkelt gjøres da 
systematikken for dette er utarbeidet og dokumentert.  

Målgrupper 
Virkesverdi er et program som vil ha nytteverdi for alle grupper i skogbruket som håndterer 

tømmeromsetning og avvirkning: 

 Relevante aktører i tømmeromsetningsorganisasjonene 

 Entreprenører/maskinførere 

 Instruktører i virkesutnytting/apteringsoppfølging (RECO/Aktivt Skogbruk)  

 Skoleverket (elever/lærere/studenter) 
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Gjennomføring av prosjektet 
Skogforsk i Sverige ved Johan Möller, John Arlinger og Nazmul Bhuiyan har stått for selve utviklingen 

og programmeringen av programmet. Skogforsk har også vært utviklere av tilgrensende programvare 

fra tidligere. Arbeidsgruppen i Sverige er sammensatt av ulike organisasjoner i næringen som også 

har vært bidragsyter i finansieringen. Gjennom utviklingen har det også vært tett kontakt med 

Virkesmätningsföreningen (VMF) og Skogsbrukets Datacentral (SDC), samt maskinleverandørene 

(John Deere, Komatsu Forest og Dasa Forest. Programmet er også testet i Ponsse). Sistnevnte har 

vært viktig for å få god integrasjon med øvrig software i maskinene.  

På Norsk side har arbeidsgruppen bestått av følgende aktører: 

Organisasjon Navn 

Mjøsen Skog  Jon Harby 
Viken Skog Tom Erik 

Holmstad 
AT-Skog Thomas 

Kristiansen 
Silviforum Joar Stensløkken 
Entreprenør og Skogkurs – RECO-instruktør  Ole Bertil Reistad 
Maskinfører og Skogkurs – RECO-instruktør   Terje Stubberud 
Entreprenør Andreas Råheim 
Entreprenør  Kjetil Røste 
Utvikler av AptControl (selvstendig næringsdrivende) Knut Finstad 
Skogkurs Geir Myklestad 
Skogkurs Eva Skagestad 

Mikael Fønhus, Skogkurs, har også deltatt i gruppen på siste del av perioden. 

I Sverige har prosjektgruppen bestått av følgende (i tillegg til Skogforsks utviklerteam.): 

Organisasjon Navn 

AB Karl Hedin Sågverk Stefan Ericsson 
Bergvik Skog AB Anders Norlin 
BillerudKorsnäs AB Per Nordahl 
Holmen Skog AB Mats Larsson 
Mellanskog ek. för. Stefan Bohlin 
SCA Skog AB Robert Fries 
Sveaskog Förvaltning AB Ulf Jonsson och Jonas Gustavsson 
Södra Skogsägarna ek. för. 
Vida Skog AB 

Patrik Anderchen 
Pierre Qvist 

VMF Qbera Fredrik Hansson, Maria Östlund 
VMF Syd Jonas Hemmingson 

 

Framdrift 
Prosjektet hadde i utgangspunktet som mål å ferdigstill programmet ved årsskiftet 2014/15. På grunn 

av ønsker fra arbeidsgruppene på begge sider av grensen, ble prosjektet utvidet med ett år. Årsaken 

var at det var behov for mer tid for testing, samtidig som mange nye ønsker om innhold i 

programmet var kommet til. Blant annet hadde det oppstått en mulighet for at programmet skulle 

tilpasses slik at det kunne ligge direkte som software i hogstmaskinene.  
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Hovedarbeidsoppgaver per år 
2013 

 Innledende arbeid, kravspesifikasjon 
 

2014 

 Utarbeidelse av kravspesifikasjon, inkl. beskrivelse av nøkkeltall. 

 Programmering av hovedfunksjonaliteten i programmet, med vekt på analyse av 
produksjonsdata og dimensjoner (se beskrivelses av programvare i eget kapittel) 

2015  

 Ferdigstilling av programmering, spesielt med vekt på funksjonalitet for analyse og simulering av 
aptering.  

 Testing og feilretting. 

 Oversettelse. 
 

2016 

 Testing og feilretting 

 Utarbeidelse av utkast til program for Skog og Tre 

 Avslutning av prosjektet  
 

Framdriftsplan; 
Startdato: 1.10.2013. Sluttdato for Norge: 31.1.2016. Skogforsk jobber fram til 1.3.2016. 

Delprojekt Månad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Delprojekt 1. Kravspecifikation på kvalitetssäkringssystem för tillredning av virkessortiment

Syfte: Att definiera nyckeltal som kan leda till att förbättra tillredning och öka produktvärdet vid skördaravverkning

A. Beskriva nyckeltal 

B. Specificera krav på prototypprogramvara 

C. Dokumentation

D. Beslutsmöte

Delprojekt 2.  Verktyg för nyckeltalsberäkning

Syfte: Att ta fram ett prototypprogramvara för beräkning av nyckeltal för tillredning baserat på hqr, hqc och manuell data

A. Utveckling av verktyg baserat på kravspecifikationen 

B. Dokumentaion av prototypprogramvara

C. Beslutsmöte

Delprojekt 3. Praktiskt test med verktyg

Syfte: Att testa det utvecklade verktyget tillsammans med VMF/ Skogsföretag

A. Ta fram normalvärden på nyckeltal baserat på insamlad data

B. Revisor och företag testar verktyget

C. Dokumention av erhållna resultat

D. Användarutbildning av verktyg

E. Avslutande seminarie  
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Funksjonalitet  
Ideen til å utvikle programmet «Virkesverdi» var å lage et oppfølgingsprogram / analyseverktøy for 
beslutningsstøtte på grunnlag av «output filer» fra hogstmaskin og dataklave, såkalte hpr-filer og 
kvalitetssikrings-filer, hqc. Jf. StanForD 2010 (Arlinger et al 2012). Målet var å, så langt som mulig, å 
bruke eksisterende standard data som allerede er generert i produksjonen. Figuren viser 
hoveddelene i programmet. 
 

 

Datagrunnlaget 
Store mengder data om driftene lagres og gjøres tilgjengelig, slik som produksjonsinformasjon, 

kvalitetssikring og driftsoppfølging. Det meste av dataflyt til, fra og mellom skogsmaskiner skjer etter 

StanForD "Standard for Forestry Data and Communication", skogbrukets egen standard for 

datakommunikasjon utviklet ved Skogforsk i Sverige.  

Den teknologiske utviklingen gir stadig nye muligheter, og det er nylig blitt innført en ny standard i 

maskinene. Denne kalles StanForD 2010, og er tilpasset moderne IT-løsninger og informasjonsbehov, 

og skaper nye muligheter for detaljert og fleksibel kontroll. StanForD 2010 benyttes av alle 

maskinleverandører, og i løpet av 2016 vil alle typer være i stand til å kjøre på «ren» ny standard.  

Programmet Virksverdi er utviklet for å analysere filer fra hogstmaskin og digital klave fra den nye 

StanForD 2010-standarden. 

Men i dag og flere år framover vil fortsatt en del maskiner kjører med gammel StanForD standard. 

For at filer som genereres i disse maskinene også skal kunne benyttes i programmet, er det lagt inn 

en konverteringsfunksjon som gjør dette mulig. 

Den nye standarden gir muligheter for mer informasjon, dvs. at flere parametere lagres i filene enn 

tidligere. Dette gjør at noen av tallene i analysen i programmet kun vil være tilgjengelig dersom ny 

filtype lastes inn.  

Filtypene som benyttes: 

 .hpr: Harvested production. Produksjonsrapportering. Tilsvarer filtypen .pri I gammel standard. 

 .hqc:  Harvesting quality control. Kvalitetssikring.  Tilsvarer filtypene .stm + .ktr I gammel 
standard. 
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 .pin: Product instruction – Styring av aptering (apteringsinstruksjon). Tilsvarer filtypene apt + ap1 

 .oin: Object instruction - Styring av aptering (apteringsinstruksjon). Tilsvarer filtypene apt + oai 

 .spi: Species group instruction  - Styring av aptering (apteringsinstruksjon). Tilsvarer filtypene apt 
+ ap1 

De tre sistnevnte filtypene; .pin, .oin og .spi erstatter filen for apteringsstyring (apt.) fra tidligere.  

Mer om StanForD 2010 finnes her: http://www.jobbiskogen.no/Forside/?article_id=72 

Funksjoner og analysemuligheter 
 
Viktige kriterier for funksjonaliteten: 

 Programmet kan brukes både på en frittstående datamaskin på kontor eller i sann tid under 
produksjonen. 

 Programmet skal gi informasjon om opparbeiding og aptering knyttet til manuelle kapp, andelen 
virke med feil (med sagtømmerdimensjoner), og sagtømmer basert på produksjonsdata (hpr-
filer).  

 Programmet skal analysere dimensjonsmålinger basert på hqc eller ktr-filer.  

 Programmet skal kunne foreta en apteringssimulering basert på data innsamlet i hogstmaskinen 
(hpr) og prislister/apteringsfiler (pin, spi, oin). 

 Programmet vil kunne konvertere filer av eldre standard (.pri og .ktr) til StanForD 2010 filer.  
 

«Virkesverdi» har mange ulike analysefunksjoner. Tabellen nedenfor viser hvilke nøkkeltall som vises 

og hva slags analyser som utføres for de ulike delene av programmet:  

Analyse - opparbeiding Analyse - Dimensjoner Analyse - Aptering 

Inndata:  

Hpr (pri)  (Maskin) 

Inndata:  

hqc (ktr) (maskin, fører, 
kontrollør) 

Inndata:  

hpr (maskin) 

oin/pin/spi 

 Tømmerandel 

 Tømmer med feil, 
sagtømmerdimensjoner  

 Manuell kapp  

 Toppdiameter (Siste toppkapp, 
toppdiameter sagtømmer, 
gjenstående lengde til 50 mm, 
beregnet volum til 50 mm) 

 Trehåndtering (planområder, 
stammehakk, kapp i planområde 
– dette krever hpr.-fil med 
diametervektor) 

 stammeoversikt (visning per 
stamme av produkter, 
stammefeil, manuelle kapp, 
toppdiameter, 
trehåndteringsmål) 

 

 Dimensjoner og volum 
(Diameter (stdavv, middel, +/- 
4 mm), Lengde (stdavv, middel, 
+/- 2 cm), Volum pb/ub 
(stdavv, middel) 

 Overmål (alle, sagtømmer, 
rotstoker) 

 Stammevisning (visning per 
stamme av diameter, lengde, 
volum fordelt på maskin, fører 
og kontrollør. Dessuten visning 
av trehåndteringsmål, samt 
barkfunskjon og 
rotavsmalningsfunksjon) 

 Trehåndtering (planområder, 
stammehakk krever hqr (ikke 
gamle ktr)). 

 Apteringsgrad  
(opptimalt utfall og 
verdi sammenlignet 
med faktisk utfall) 

 Utfall per stamme 
(Produkt, dimensjon 
og verdi) 

 Mulighet for å 
redigere inn-data 
(produkt, kvalitet, 
manuelle kap…) 

 Muligheter for å 
justere kvalitet og 
matriser i  pin-filene. 

 

 

 

Det er vanskelig å beskrive alle funksjonene i programmet i en rapport, da skjermbilder og menyer 

varierer etter input-data. De tre ulike analysevariantene programmet er bygget opp omkring vises 

enkelt i det følgende. For øvrig vises til vedlagte manual.  

http://www.jobbiskogen.no/Forside/?article_id=72
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Kort om de tre hovedfunksjonene i programmet 
Framstilling av nøkkeltall knyttet til den enkelte drift og maskinførers aptering er vesentlig 

informasjon som kommer ut av boks 1 «Analyse av produksjonsdata».  

 

Boks 2 analyserer dimensjonene målt i maskinen (hqc), og sammenligner resultat fra maskin med 

kontrollmåling med mange valgmuligheter for hvilke parameter en vil se på (lengde og diameter, 

volum, overmål, trehåndtering etc. Man kan også gå inn på en og en stamme for å se på lengde, 

diameter og volum. 
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Boks 3 i figuren omhandler hvordan apteringen har foregått i maskinen, med visualisering av treets 

kappepunkt, sortiment og dimensjoner. Analysedelen av programmet vil så gi muligheter for å 

simulere ulike valg i apteringen for så å kunne se apteringsgrad sammenlignet med optimal aptering.  

 
 

Anvendelse og utstyr 
Programmet er Windows-basert. Dersom programmet er installert i en hogstmaskin, kan det 

kontinuerlig lese inn og analysere data mens driften foregår. Dette skyldes at det i StanForD 2010 kan 

delrapportere produksjonsfiler innenfor et prosjekt/driftsoppdrag.  

Før programmet «Virkesverdi» installeres i en hogstmaskin må følgende kriterier oppfylles: 

 Automatisk lagring av hpr-filer i en bestemt mappe må aktiveres for analyse av opparbeiding. 
Programmet kan anvende den «gamle» filtypen .pri, men da vil dette ikke foregå automatisk. Dvs 
filene må manuelt lastes inn i programmet.  

 Automatisk lagring av hqc eller ktr-filer i en bestemt mappe må aktives for analyse av 
dimensjoner.  

 Maskinen bør ha fungerende rutiner for kalibrering og tilfeldig utvalg av prøvetre for kontroll og 
generering av hqc/ktr-filer. 

 

Når programmet anvendes på en PC på kontoret eller på et Windows nettbrett, laster man manuelt 

inn hpr-filer for det aktuelle objektet/driftsoppdraget, og får en samlet analyse. Filer som kan 

anvendes er hpr eller pri, hqc eller ktr. 
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Videreføring og drifting 
Programmet vil bli vedlikeholdt og driftet fra Skogforsk i Sverige. I Norge vil Skogkurs opprette en 

brukergruppe for programmet. Ansvarlig for arbeidet hos Skogkurs vil være Mikael Fønhus. Skogkurs 

vil gjennom brukergruppen sammenfatte innspill til Skogforsk, og delta i deres brukerforum i Sverige. 

Planen er å opprette en lukket gruppe på Facebook for utveksling av erfaringer og spørsmål i Norge.  

Distribusjon og opplæring 
Programmet distribueres gjennom Skogkurs. Samtlige organisasjoner som har deltatt i prosjektet får 

programmet til fri nedlasting. For andre interesserte vil det bli tilgjengelig for salg for en 

engangsavgift (ikke fastsatt). I tillegg vil alle brukere av programmet blir registrert, og vil få tilgang på 

oppdateringer og support i programmet for en årlig lisens på kr 1000,-. Midlene vil gå til 

administrasjon av programmet, og være grunnlag for en årlig medfinansiering av vedlikehold og 

drifting av programmet hos Skogforsk.  

Opplæring vil bli tilbudt gjennom Skogkurs med egne instruktører, samt av Silviforum v/ Joar 

Stensløkken. 

Skog og tre 2016 
Arbeidsgruppen i Norge har utarbeidet et utkast til program for en sesjon på konferansen Skog og tre 

som arrangeres 2.-3. juni 2016. Arbeidsgruppen har fått aksept fra arrangør (Skogeierforbundet) for 

tema og foreløpig program.  

Arbeidsgruppen ønsker med dette å skape oppmerksomhet og interesse for tema virkesutnytting og 

aptering. Vi ønsker å fokusere på mulighetene som ligger i bedre virkesutnytting. Hvilke endringer er 

mulige, hvilke muligheter har vi for å forbedre oss i hele verdikjede? 

Målgruppe: Industrien. Spesielt blant sagbruk / trebearbeidende bedrifter, men også blant 

tillitsvalgte i skogeiersamvirket og andre. Arbeidet med sesjon for Skog og tre administreres videre av 

Skogkurs. 

Økonomi 
Opprinnelig hadde prosjektet en ramme på totalt 850.000 svenske kroner, hvorav Norge stod for 

200.000 kr. I tillegg kom en betydelig andel egeninnsats. Fra 2015 ble det bestemt at prosjektet skulle 

utvides til også å omfatte integrasjon i hogstmaskiner. Skogforsk la dermed ytterligere 400.000 kr i 

prosjektet. Den norske prosjektgruppen bestemte da å bidra med 100.000 kr for å kunne delta fult ut 

i prosjektet videre. Dette gjør at norsk innsats i midler til Skogforsk utgjør totalt 300000 svenske 

kroner, av totalt 1 350 000. Dette utgjør en andel på 22 %. I tillegg tilkommer egeninnsats for begge 

land. I Norge utgjør dette kr ca. 125 400 kr for arbeid i prosjektgruppa, i tillegg til Skogkurs sin 

egeninnsats på kr 300 000,-. 

 Budsjett (NOK) Faktisk (NOK) 
(foreløpige tall) 

Egeninnsats Skogkurs 200 000 300 000 

Egeninnsats – organisasjoner 100 000 125 400 

Verdiskapingsfondet 300 000 300 000 

Sum 600 000 725 400 

 

Regnskap og rapporter fra Svensk gruppe ettersendes.  
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Vedlegg 1 Manual (Foreløpig versjon. Svensk)  
Möller J.J; Arlinger J, Bhuyian N. 2016-02-02 

  

  

Manual programmet Virkesvärde  
    TILLREDNING, DIMENSIONER OCH APTERING 
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Bakgrund 
Under 1980- och början av 1990-talet så var det ett stort fokus på apteringsuppföljning med 
regelbundna uppföljningar av maskinlagen (Spångberg et al 1987). Under dessa uppföljningar 
kontrollerade man aptering av kvalitet, längd- och diametermätning. För dessa 
apteringsuppföljningar användes ofta programmet Aptupp. 

Idag (2015) görs apteringsuppföljning i väldigt liten utsträckning, en orsak är att man i takt med 
de förändrade industrikraven i allt mindre skala apterar efter kvistkvalitetsgränser (VMR 1-07). 
Idag är istället längdkraven i många fall en viktigare kvalitetsparameter. Då dimensionerna för 
många produkter är den viktigaste kvalitetsegenskapen så har företagens uppföljningssystem 
främst fokuserat på kvalitetssäkring av längd och diameter. För detta ändamål så finns idag ett 
fungerande system i drift(Arlinger et al 2006).  

Vad gäller virkesegenskaper så fokuserar man mest på defekter som röta, krökar och liknande. 
Samtidigt ser vi att förarens bedömningar är mycket viktigt för att virke ska styras till rätt 
sortiment och längd. För att detta ska fungera bra krävs kompetens i form av utbildning och 
feedback på utfört arbete. Detta innebär att ett system för att komplettera dagens kvalitetssäkring 
av längd- och diametervärden behöver utvecklas. 

Målet med att ta fram programmet Virkesvärde har varit att i samarbete med skogsföretag 
kartlägga behoven och ta fram ett program för att beräkna relevanta nyckeltal baserat på 
StanForD data för ett kvalitetssäkringssystem för virkestillredning och beskriva variabler och 
nyckeltal att följa upp. Systemet ska främst bygga på befintliga skördar- och klavdata. 

Viktiga nyckelord i utvecklingen är dialog och feedback på ett kostnadseffektivt sätt istället för 
kontroll.  

 

Allmänt om programmet och krav 

Allmänt 
Virkesvärde är ett uppföljningsprogram/beslutsstöd för analys av skördarnas produktionsfiler 
enligt StanForD 2010, s.k. hpr-filer och kvalitetssäkringsfiler, hqc-filer enligt enligt StanForD 
2010 eller ktr-filer enligt gammal standard. Programmet kan användas på en fristående dator på 
ex ett kontor eller i realtid i samband med skördaravverkning. Programmet ger information om 
tillredning/aptering såsom manuella kap, stamfelsved och timmerandel baserat på 
produktionsdata/ hpr-filer. Programmet analyserar även dimensionsmätning baserat på hqc eller 
ktr-filer. I den tredje program-delen ”Aptering” är det möjligt att göra en apteringssimulering 
baserat på skördarnas insamlade stammar (hpr) och prislistor (pin, spi, oin). Allmän struktur på 
indata och programdelar illustreras i figuren nedan. 
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Installerat i en skördare kan programmet tack vare delrapporterade produktionsfiler kontinuerligt 
läsa in och analysera data om avverkade stammar uppdelat på virkesordernummer. På kontoret 
kan man manuellt läsa in alla hpr-filer för aktuellt objekt och få en samlad analys. 

Följande analysdelar ingår i programmet: Tillredning, Dimensioner och Aptering. I tabell 1 
nedan så beskrivs de resultat och nyckeltal som programmet kan presentera i de olika 
analysdelarna. 
 

Tabell 1. Övergripande beskrivning av möjliga  nyckeltal/ analyser 

Analys Tillredning Analys Dimensioner Analys Aptering 

Indata:  

Hpr (pri)  (Maskin) 

Indata:  

hqc (ktr) (maskin, förare, revisor) 

Indata:  

hpr (maskin) 

oin/pin/spi 

 Timmerandel 

 Stamfelsvedandel ( Totalt, timmer, 
rotstock) 

 Manuell kap (Totalt, timmer, rotstock) 

 Toppdiameter (Sista toppkap, 
toppdiameter timmer, Återstånde längd 
till 50 mm, Beräknad volym till 50 mm) 

 Stamhållning ( planområden, stamhack, 
kap i planområde – kräver hpr med 
diametervektor) 

 Stamredovisning (redovisning per stam 
av produkter, stamfel, manuella kap, 
toppdiametrar, stamhållningsmått) 

 

 Dimensioner och volym (Diameter 
(stdavv, medel, +/- 4 mm), Längd 
(stdavv, medel, +/- 2 cm), Volym pb/ub 
(stdavv, medel) 

 Övermål (alla, timmer, rotstockar) 

 Stamredovisning (redovisning per stam 
av diameter, längd, volym uppdelat på 
maskin, förare och revisor.  

 Redovisning av barkfunktion och 
rotavsmalningsfunktion 

 Stamhållning (planområde, stamhack, 
kräver hqc-filer) 

 Apteringsgrad  (optimalt 
utfall och värde jämfört med 
aktuellt utfall) 

 Utfall per stam (Produkt, 
dimensioner, värde) 

 Möjlighet att redigera indata 
(produkt, kvalitet, manuella 
kap…) 

 Vissa möjligheter att justera 
kvaliteter och matriser i pin-
filerna 

 

 

 
 

Tekniska krav 
Innan Virkesvärde installeras i en skördare måste följande kriterier vara uppfyllda: 
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 Automatisk lagring av hpr-filer i en bestämd katalog behöver vara aktiverat för analys av 
tillredning. Programmet kan köras manuellt med pri-filer men inte helautomatiskt. 

 Automatisk lagring av hqc- eller ktr-filer i en bestämd katalog behöver vara aktiverat för 
analys av dimensioner. 

Maskinerna bör ha fungerande rutiner för kalibrering och slumpning av hqc-/ ktr-filer för 
kontroll. 

För installering på en kontors-PC eller surfplatta med Windows så kan de data som önskas 
importeras manuellt, antingen som hpr eller pri eller hqc eller ktr. Även i en skördare så kan 
programmet köras manuellt utan automatisk uppdatering. Programmet är windowsbaserat. 
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Installering av program och inställning för automatisk bevakning i 

skördare 

Installation 
Programmet kräver ingen sedvanlig installation utan programfilerna kan packas upp i och köras 
från valfri katalog. Det är dock inte lämpligt att köra programmet från samma katalog som väljs 
för bevakning nedan. Den senaste versionen av Virkesvärde finns på: 

http://download.skogforsk.se/virkes_demo/Virkesvarde.zip 

Katalog att bevaka i skördare 
Huvudprincipen för programmet vid automatisk inställning av bevakning i skördare är att en 
katalog bevakas kontinuerligt för nya filer hpr-filer och/ eller hqc/pri-filer som därefter 
analyseras.  

Först går man till Inställningar och väljer fliken Bevakning, inringat i grönt nedan.  Nästa steg är att 

gå till Katalog för automatisk inläsning av hpr-filer och/ eller hqc, inringat med rött.  

 

 

För att inte mängden hpr-filer in till analyserna ska bli för stora kan programmet automatiskt 
radera gamla filer (kryssruta inringat i gult). Här kan man också ställa max storlek på lagrad 
mängd hpr-data (i exemplet 200 MB). För hqc så kan man ställa att data inte ska visas för mer än 
de X (14)senaste dagarna. Detta görs för att inte man ska följa inaktuella mätdata, 1-2 veckor är 
att rekommendera och 14 dagar innebär de senaste 2 veckorna (se violett ring). För hqc kan man 
också ange om man vil att data äldre än 60 dagars ska raderas automatiskt. 

 

http://download.skogforsk.se/virkes_demo/Virkesvarde.zip
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Välj katalog.  Nästa steg är att spara katalognamnet som skördaren är inställd för att spara hpr 

respektive hqc i. Namnet på platsen beror på vad som är inställt i maskinen. 

 

 

Aktivering automatisk bevakning 
Sista inställningen är att gå till fliken Filer och aktivera Automatisk bevakning genom att dra den vita 

rektangeln åt höger (röd ring), se figur nedan. 

 

 

Maskinen skapar automatisk i bevakningskatalogen, en underkatalog som alla hqc-filer sparas i (röd 

ring), och en katalog för varje Virkesordernummer/ objektkey som tillhörande hpr-filerna lagras i 

(grön ring). Programmet presenterar automatiskt resultaten för senast lagrad hpr-fil/ Virkesorder 

(endast ett objekt/ virkesorder i taget) under fliken Nyckeltal tillredning och resultat för alla sparade 
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hqc-filer för definerad tidsperiod 1-99 dagar (alla filer oberoende virkesorder) under fliken Nyckeltal 

dimensioner. 

 

 

Alternativ aktivering av automatisk bevakning och val av katalog 
Man kan också välja att aktivera automatisk bevakning genom att gå direkt till fliken Filer, se 
grön ruta. Välj sedan Automatisk bevakning för Tillredning maskin och Dimensioner 
genom att dra kvadraten i den gula rutan åt höger. Sedan väljer du katalog att bevaka i 
filhanteraren som öppnas, se röd markering nedan.

 

 

Om du sedan vill ställa in lagring av max antal dagar så måste du gå till fliken Inställningar, se 
avsnitt ovan.  
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Inställningar 
När programmets startats så kommer man direkt till fliken filer för att importera StanForD data 
om man kör programmet manuellt. Vid automatisk uppdatering så redovisar programmet 
automatiskt nyckeltal under fliken Analys när programmet startas.  

Under fliken Inställningar, se grön ring så kan man ställa in och definiera olika parametrar. Till 
fliken finns fem olika under-flikar (gul ring) för inställning av definitioner, gränsvärden och 
nyckeltal. Vid start av programmet så finns default-inställningar inlagda. 

 

Produkter 
Under fliken produkter så definieras vilka sortiment/ produkter som definieras som timmer 
respektive stamfelsved. Dessa inställningar används för att programmet ska kunna beräkna 
timmerandel respektive stamfelsvedsandel. Programmet kan även analysera t.ex toppdiameter på 
timmer vilket kräver inställning av produktgruppstillhörighet. 

Inställningen görs per trädslag.  Programmet tittar på de tre första positionerna i 
sortimentskoden/ ProductInfo.  

Alla koder som är definierade under Timmer kommer att ligga till grund för att beräkna total 
timmervolym. 

Dyker en ny sortimentskod eller t.ex 0 upp så får man en fråga vilken typ av produkt det är. Då 
får man med hjälp av piltangenterna flytta produkten till rätt grupp. Den nya koden kan sparas i 
befintlig inställning genom att välja spara inställningar till fil (se röd ring).  

Om någon vill lägga in helt nya koder som inte finns definierat i default inställningarna eller 
använts i någon hpr-fil så måste ändringen göras i befintlig XML-fil eller så måste man importera 
en hpr-/prifil med aktuell kod i.  

Stamfelsved är ved som är apterad i timmerdelen av trädet men inte definieras som timmer. 
Programmet analyserar först stockens toppdiametern, om den överstiger definierad mindiameter 
för stamfelsved, se figur nedan (150 mm) så räknas stocken som en timmerdimension. 
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Om stockens kod är definierad som stamfelsved (dvs ej timmer) så kommer volymen att bli 
stamdelsved. I figuren nedan så är stock nummer 2 stamfelsved (blå ring). Programmet kommer 
att kunna identifiera stocken som stamfelsved då sortimentskoden/ Product info är 100 (enligt 
aktuell inställning av produkter, se ovan). Stockar med kod 100 kommer att bli stamfelsved om 
toppdiametern är större än 150 mm. I exemplet nedan så är toppdiametern ub 191 mm (röd 
kvadrat). Stamfelsveden går att ställa per trädslag. 

 

 

 

Tillredning maskin 
Under fliken Tillredning maskin så ställs gränsvärden in för olika nyckeltal baserade på 
skördarens hpr-data in (se blåa ringar). Vilka nyckeltal som ska presenteras under fliken Analys 
nyckeltal bestäms genom att önskade nyckeltalen markeras med en bock (se grön ring). I figuren 
under visas ett exempel på resultat.  
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Beroende på utfall så kommer en cirkel färgas grön, röd eller gul. Vilken färg det blir bestäms av 
hur inställningen för nyckeltalet är gjort. I exemplet ovan är (se röda ringar) timmerandel, tall 
med medelstam 0,4-0,5 m3fub markerad. I detta fall kommer timmerandel 66 procent eller 
lägre visa röd färg, timmerandel mellan 67-76 procent visa gul färg och timmerandel över 77 
procent visar grön färg. I programmet finns default-inställningar gjorda för ett medel av ett stort 
antal avverkningar i Sverige, variationen kan dock vara stor pga rötfrekvens, frodvuxenhet, 
höjdlägen etc. 

Om man själv vill ändra inställning så kan man justera med pilarna längst ut till höger i figuren 
ovan. De förändrade inställningarna kan sparas genom att välja Spara inställningar till fil (se 
röd ring nedan )och skriva in valfritt filnamn. Default-inställningarna är sparade i SWE default… 
För att inställningen ska aktiveras så måste programmet startas om. 

 

Under fliken övrigt så kan man också ställa in mindiameter för att beräkna möjlig extra längd eller 
volym att ta ut från ett träd. Inställningen nedan 50 mm innebär att programmet beräkna volym 
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som finns mellan apterad toppdiameter, t.ex 90 mm och prognostiserad 50 mm. Området 
illustreras med blå färg i figuren under. 

 

 

 

 

Dimensioner 
För Dimensioner  (gul ring) går det att ställa in vilka nyckeltal som ska visas genom att bocka för 
önskade nyckeltal, se grön ring i figurerna nedan. Inställningarna fungerar på samma sätt som för 
tillredning, en skillnad är dock att nyckeltalen inte ställs per medelstam utan är samma oberoende 
stamstorlek. En annan skillnad är att vissa nyckeltal ska vara höga. 
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Aptering 
För aptering finns inte så många direkta inställningar. Det finns dock många möjliga inställningar 
i själva programmet där stammar kan korrigeras och prislistor ändras och justeras. Nedan följer 
dock de inställningar som kan göras 1) Man kan välja att simulera på mätdata för träden som 
mätts upp med skördare (hpr-filer) . 

 

eller man kan välja att simulera med hqc-data (skördardata eller manuellt uppmätta data, se figur 
nedan. I hqc-filen kan man välja om simuleringen ska ske på manuellt mätta data eller 
maskinmätta data. 

Vid apteringssimulering kan man även ställa på hur många stammar simuleringen ska göras. Vi 
rekommenderar att man inte simulerar på mer än 5 stammar per omgång då det ofta krävs många 
manuella anpassningar på stammarna. 

 

 

Bevakning  
Se beskrivning under stycket installering av program ovan. 
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Filer – Indata 
Filer kan läsas in på två olika sätt. Dels genom att använda programmets filhanterare (se grön ring 
nedan)som är anpassad för surfplattor, men även genom att använda Windows filhanterare och 
dra filer till den analys modul som önskas. 

Vid användning av programmets filhanterare så ska önskade filer väljas genom att kryssa för dem 
och trycker OK, se exempel blå ring nedan. 

 

 

Enklast vid användning av PC på kontoret är att använda den vanliga filhanteraren, markera 
filer och dra dem till programmet, enligt figur nedan. 
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hpr-/ pri-filer dras till rutan Tillredning maskin och hqc-/ ktr till rutan Dimensioner.  

Programmet är utvecklat för StanForD 2010-filer. Om man istället importerar pri- eller ktr-filer 
enligt gammal standard så kommer programmet att konvertera dessa filer till hpr-/ respektive 
hqc-filer. Innan analys görs på hpr-filer så kommer också hprCM bearbeta varje enskild stam och 
lägga på toppar och göra vissa kontroller.  
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Analys av StanForD data 
Under analysfliken finns resultat för de olika delarna Tillredning (hpr-/ pri-filer), Dimensioner 
(hqc-/ ktr-filer) och aptering (simulering med hpr, oin, pin och spi). 

Tillredning 
Vid inläsning av hpr-data manuellt eller automatiskt så kommer programmet analysera data och 
öppna fliken Nyckeltal. I den fliken så kommer resultat, från de under inställningar markerade 
nyckeltalen, redovisas. Beroende på inställningar så kommer färgen rött, gult eller rött också att 
visas. OBS! VÄRDENA PÅ BRA OCH DÅLIGT RESULTAT KAN TROLIGTVIS 
VARIERA MYCKET LOKALT, detta innebär att resultatet ska tolkas utifrån skog och lokala 
normalvärden. Efterhand bör även lokala inställningar tas fram.   

 

 

Genom att välja fliken Urval så kan resultat analyseras per förare eller objekt/ delobjekt om olika 
sådana finns redovisade i filerna. 

 

 

Under Analys/ Tillredning maskin (orange ring) finns förutom en Översikt (se blå ring nedan) 
även flikarna Toppdiameter, Längder, Manuella kap, Stamfelsvd, Stamhållning och 
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Stamredovisning flera figurer och valmöjligheter för mer djupgående analyser (se grön ring 
nedan). Dessutom finns en Logg- och filinformations-flik om använda filer och bearbetningar. 

 

 

I figuren nedan så visas olika data kring toppdiametrar. De blå cirklarna i figuren visar trädens 
toppdiametrar (sista kap) och de gula cirklarna visar den klenaste apterade timmerstocken i 
respektive stam (timmerdefinition enligt produktinställning). I figuren nedan så redovisas 
objektets alla tallar. I figuren illustreras medelvärden per träd-DBH-klass som en linje. Resultat 
går att välja per trädslag. 
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Nästa fördjupningsflik är Manuella kap, här redovisas olika nyckeltal om manuell kapfrekvens. 
De går att välja på trädslag och stocktyp. I figuren nedan så visas manuellkapsfrekvensen för 
rotstockar som är timmer. 

 



Vedlegg Sluttrapport - Kvalitetssikret aptering og virkesutnytting – utvikling av programmet «Virkesverdi» 33 

 
Tredje förjupningsfliken är Stamfelsved. I figuren nedan visas andel stamfelsved av 
timmerdimensioner per träd-DBH-klass. I figuren är resultatet uppdelat på rotstock och övriga 
timmerstockar. I exemplet är endast Gran valt. 

 

 

Fliken stamhållning kräver hpr-filer med diametervektor, dvs att diametern är registrerad var 10 
cm längs stammen. Detta är idag ganska ovanligt dessutom så är nyckeltalen idag inte testade så 
hur man ska jobba med dessa data är ännu osäkert. 

 

I figuren ovan visas en stam med 3 planområde. Programmet visar att första stocken kapats i ett 
planområde (violett ring). Dessutom har stammen ytterligare 2 planområde, röda sträck. I 
tabellen nedan visas fler nyckeltal kopplat till stamhållning. 
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Sista fliken med resultat under Analys Tillredning är Stammar. Här kan man granska data för 
varje enskild stam, t.ex vilka sortiment som apterats och om det blivit stamfelsved (se grön ring) 
eller manuella kap (se röd ring). Även ser man diametern på sista kapet (blå pil). Bilden är bra när 
man diskuterar aptering mellan förare och en utbildare varför det blivit på olika sätt. Ex varför 
gjordes stamfelsved på bit 1 och varför är toppdiametern 136 mm? 

 

 

 

Under fliken logg- och filinformation så framgår vilka filer som används vid analysen. Dessutom 

redovisas t.ex vilka data som korrigerats och vilken maskinmodell som använts.  
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Dimensioner 
Om man importerar en hqc eller ktr istället för en hpr-fil så kommer Analys-fliken Dimensioner 
att öppnas när analysen är klar. 

 

 

Under fliken Längd & diameter, se nedan, visas varje enskilt kontrollerat mätvärde för diameter 
och längd på stocknivå. Resultaten kan jämföras för enskilt trädslag, för olika stocktyper och för 
alla kontrollmätta stammar eller bara slumpade stammar, se grön ring. För att valet timme ska 
fungera så måste en hqc-fil användas. 

Jämförelse kan göras mellan maskin-M1 och förare-M2 eller mellan M1 och revisor-M3 eller 
mellan M2 och M3 (se gul ring).  

Diagrammet i exemplet nedan visar skillnaden mellan M1 och M2.  

 

Under fliken Volym, se nedan, visas varje enskilt kontrollerat volymvärde på stocknivå med 
samma urvalsmöjligheter som i föregående flik. Dessutom kan man utläsa vilken barkfunktion 
och rotavsmalningsfunktion som använts enligt hqc-filen (vid användning av ktr kan 
rotavsmalningen anges felaktigt om klaven inte är korrket uppdaterad). 
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I fliken Övermål så kan övermålet analyseras på lite olika sätt. För att det ska fungera bra så bör 
en hqc-fil användas eftersom sortiment och klasslängd enligt prislistan alltid finns redovisat alltid 
finns inkluderat där.  

 

 

 

I fliken Per stam så kan man studera varje enskild stam mer noggrant. I exemplet med en 
stamvektor från hqwc-filen så ser man hur skördaren mätt diametern (grön linje i grön ring). Det 
gröna krysset visar sedan, i det här fallet förarens, kontrollmätning. I stamprofilen så redovisas 
även ev planområden och stamhack med röd färg (områden där mätningen troligtvis inte funkat 
helt bra. Dessa områden kan i visa fall också bero på stora kvistar, dubbeltoppar eller likande. 

I tabellen till vänster (röd ring) så finns data från skördaren om den enskilda stockens mätvärden 
på diameter, längd och volym i jämförelse med kontrollerade värden. 
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Sista fliken beskriver mått på Stamhållningen. Denna flik är fortfarande under utveckling. 
Under denna flik så lagras resultat som beräknas utifrån skördarens stamprofil. Exempel på mått 
är stamhack, planområden och kap i planområden. För att måtten ska kunna beräknas så krävs 
hqc-filer. 
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Aptering 
För apteringssimulering ska fungera bra så bör samma apteringsinstruktioner som använts i 
skördaren användas. Systemet är anpassat för StanForD 2010 och kräver därför indata i form av 
hpr eller hqc för stammar och apteringsinstruktioner i form av oin, spi och pin. 

Indata och korrigering av stammar 
Vid en apteringsuppföljning måste både hpr och oin (eller env) anges samtidigt enligt figur nedan: 

 

Den första fliken som därefter visas presenterar indata från hpr-filen. Observera att detta även 
gäller produkterna. I figuren nedan så visas en stam. Den röda linjen visar skördarens 
diametervärden på olika höjd längs stammen. Sedan finns de apterade stockarna redovisade i 
exemplet nedan med gula sträck. 

Under stamvektorn så finns en stapel som visar de kvaliteter som registrerats i skördaren längs 
stammen. I exemplet nedan så har kvalitet 1 registrerats upp till 1489 cm, där finns 10 cm klass 6 
registreras, vilket programmet automatiskt registrerar när föraren gör ett manuellt kap. Även på 
höjden 1892 cm finns 10 cm klas 6 registrerat pga manuellt kap. 
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Redigering av stammar 
I indatafliken kan enbart de röd-markerade kolumnerna redigeras. 

 

Följande dialogrutor kan användas för att redigera stammens kvaliteter och stockarnas längder 
om man klickar på ett värde som ska redigeras. 

   

Apteringssimulering 
För att genomföra apteringssimuleringen klickar användaren på den röd-markerade knappen. 

 

 

Resultat 
När den optimala apteringen beräknats presenteras en Resultat-flik där man i röd-markerade 
tabeller kan jämföra verklig mot optimal aptering. 
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Redigering av apteringsinstruktioner 
I fliken Resultat kan kvaliteter och matriser i pin-filen redigeras enligt figurerna nedan. 
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Efter en redigering av pin-filen krävs att man klickar på röd-markerade knappen. 

 

För norska behov har knappen ”Lägg till bult/lump-matris” inkluderats i både fliken Indata och 
Resultat. Detta innebär att en default-produkt med följande utseende läggs till varje trädslag: 

 

 

 

  


