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Förord 
Föreliggande rapport är en redovisning av projektet ̂ rZ^e/e / utomhustruckar på sågverk 
som finansierats av den del av RALF, Rådet för arbetslivsforskning, som sedan den 1 
januari 2001 ingår i VINNOVA, Verket för innovationssystem. Projektet är ett av två 
delprojekt som tillsammans utgör huvudprojektet Säkra och effektiva arbetsplatser i 
trä- och sågverksindustrin. Det andra delprojektet, som kommer att redovisas i en sepa
rat rapport, har titeln Säkerhet och organisation vid CNC-maskiner i träindustrin och 
behandlar hur arbetsorganisation, arbetssätt och kringutrustning påverkar säkerheten vid 
arbete med denna typ av maskiner. 

Projektet Arbete i utomhustruckar på sågverk har inriktats på att studera möjligheterna 
att med hjälp av kameror och bildmonitorer i sågverkstruckar förbättra den fysiska och 
psykiska arbetsmiljön för truckförama. I första hand har det handlat om att undersöka 
om belastningen på truckföramas nacke och skuldror kan minskas med hjälp av kamera-
och monitorstöd. 

Följande företag har deltagit i projektet: 

Sågverk: 
• ATA Timber, Moheda 
• Alex Trä, Marhult 
• Orrefors Sågverk, Orrefors 

Trucktillverkare: 
• Svetruck, Ljungby 
• Kalmar LMV, Ljungby 
• SMV, Markaryd 

Leverantör av kameror och bildmonitorer: 
• Telemedia Jacobson, Traryd 

Mätningar av belastning på truckförarnas nacke och axlar har utförts av Tony Ceder-
qvist och Bo Magnusson, Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation, 
Linköpings universitet. Cederqvist och Magnusson har även medverkat som medför-
fattare till rapporten. 

Från Trätek har Göran Karlsson och Jan Oscarsson (projektledare) deltagit. 
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Sammanfattning 
Ett stort antal arbetsvetenskapliga studier visar att truckförare är utsatta för en ökad risk 
att fa besvär i främst nacke och skuldror jämfört med andra yrkeskategorier. Frekventa 
huvudrörelser samt långvariga framåt- eller bakåtböjningar av huvudet, ibland även 
kombinerat med rotation av detsamma, är de arbetsrörelser och arbetsställningar som 
orsakar flest belastningsskador hos truckförare. Dåliga siktförhållanden utgör direkt 
eller indirekt en av de viktigaste orsakerna till att truckförare intar dåliga arbetsställ
ningar för främst nacken. 

Föreliggande rapport är en redovisning av projektet Arbete i utomhustruckar på såg
verk. Syftet med detta projekt har varit att utvärdera möjlighetema att med hjälp av 
kamera och bildmonitor på sågverkstruckar underlätta truckföramas fysiska och 
psykiska arbetssituation. 

Höga och låga trucklyft 
I ett första skede av projektet utvärderades användningen av kamera och monitor under 
höga och låga trucklyft av virkespaket och vilken effekt dessa hjälpmedel har på truck-
förarnas behov av huvudrörelser framåt och bakåt. Resultatet av denna utvärdering har 
jämförts med samma truckarbete utan användning av kamera och monitor. Sju truck
förare och tre truckar medverkade i studien. Mätning av erfordrade nackrörelser, skatt
ning av upplevd belastning samt ifyllande av en enkät, se bilaga I , gjordes i omedelbar 
anslutning till genomförandet av en standardiserad körcykel som innebar att virkespaket 
lyftes till och från markhöjd respektive till och från 3,5 m höjd sammanlagt fyra gånger. 
För mätning av nackrörelser användes en Nickometer®. Resultaten visar att vid använd
ning av kamera och monitor vid höga lyfthöjder minskar behovet av den genomsnittliga 
bakåtböjningen i nacken signifikant med 25 %. De mest uttalade bakåtböjningama vid 
höga lyft minskade vid användning av kamera och monitor med ca en tredjedel. Truck-
förarna skattade en signifikant minskad upplevd belastning på nacken vid användning 
av kamera och monitor. Vid låga lyft noterades däremot ingen skillnad i nackrörelser 
oavsett användning av kamera och monitor. 

När det gäller skador på virket upplevde tre av de sju deltagande truckförarna att antalet 
virkesskador minskade vid användning av kamera och monitor. 

Fasta kameror i den yttre miljön 
I projektets andra skede installerades en fast kamera vid virkesintaget t i l l hyvellinjen på 
ett av de i projektet deltagande sågverken. Med denna kamera överförs bilder trådlöst 
till truckens monitor, vilket innebär att oberoende av var på sågverket som trucken be
finner sig kan truckföraren bevaka om och när nya virkespaket behöver fyllas på vid 
virkesintaget. Utan tillgång till fast kamera och monitor måste truckföraren med jämna 
mellanrum avbryta sitt arbete och köra fram med trucken till hyvellinjen för att med 
egna ögon kontrollera om virkesintaget behöver fyllas på. 

Enligt truckföramas subjektiva bedömning har möjligheten att bevaka hyvellinjen med 
hjälp av fast kamera och monitor medfört att truckens körtid för övervakning minskat 



med närmare 30 minuter per dag vilket direkt påverkar truckförarens stressbelastning, 
slitaget på trucken och förbmkningen av drivmedel. 

Slutsatser 
Projektresultaten visar att kamera- och monitorstöd utgör ett både billigt och effektivt 
hjälpmedel i förhållande till andra integrerade ergonomiska designlösningar i truckar. 

Summary 
In the literature there is evidence supporting the view that driving a forklift truck 
increases the risk of developing musculoskeletal disorders particularly in the neck and 
shoulders. Frequent movements of the head and sustained driver neck forward and 
backward inclination, sometimes in combination with rotation of the head, are the 
motions and posmres that cause the main part of the musculoskeletal disorders 
mentioned. One very important determinant of the postures adapted by the driver durini 
work is restraints in visibility. 

This report contains the results of a project named "Work in sawmill forklift trucks ". 
The aim of the project has been to improve the forklift truck driver working conditions 
by using camera and monitor support and to evaluate the effects of the improvement. 

Lifting manoeuvres at high and low levels 
During the first phase of the project the effect on driver neck forward and backward 
inclination by using camera and monitor support during lifting maneouvers at low and 
high levels was evaluated and the differences in results between using and not using 
camera and monitor support were compared. Seven drivers and three forklift trucks 
were engaged in the evaluation. The measurements of driver neck joint motions were 
performed during the performance of a standardised forklift work task including lifting 
board packages to and from ground level and 3,5 m in height, respectively. For 
measurement of driver neck joint motions a Nickometer® was used. Each of the 
participating drivers rated the perceived exertion both when using and not using camera 
and monitor support. The drivers also answered a questionnaire. 

The resuhs show that the use of camera and monitor at the high lifting level decreased 
driver average neck backward inclination significantly by 25 %. The peak neck joint 
backward inclination decreased significantly by 1/3 when using camera and monitor. 
The drivers rated that the perceived exertions in the neck were significantly reduced 
when using camera and monitor. Lifting to and from ground level did not show any 
differences in results between using and not using camera and monitor. 

Regarding damaging and marking of the planks and boards due to the handling with the 
forklift trucks three out of seven participating drivers were of the opinion that the 
number was reduced by the camera and monitor support. 



Supervision equipment 
In the second phase of the project a supervision camera was set up at the intake of the 
planer mill at one of the sawmills participating in the project. Through this camera, a 
picture of the timber intake is transmitted to the monitor in the forklift truck. Thus it is 
possible for the driver to supervise the supply of board packages at the timber intake, 
irrepective of where on the sawmill the forklift truck is located. Without the supervision 
camera the forklift truck driver has to drive to the planer several times a day to check i f 
new board packages are needed at the timber intake. 

According to the forklift truck drivers, the set up of the supervision camera has reduced 
the amount of unnecessary truck driving by almost 30 minutes per day. This has a 
positive effect on the psychological stress of the driver, the wear on the forklift truck 
and the consumption of fiiel. 

Conclusions 
The results of this project show that using camera and monitor support in sawmill 
forklift trucks is an effective way of reducing driver neck load, especially during high 
lifting manoeuvres. Camera and monitor support is also an effective tool for super
vision. Compared to more integrated ergonomic design solutions in forklift trucks, the 
use of camera and monitor is in comparison to other methods both cheap and effective 
for improving the ergonomic situation of the forklift truck driver as well as the product 
quality and work efficiency. 



Bakgrund 
Från det att en billast timmer lossas vid timmerintaget på ett sågverk tills dess att 
samma timmer lämnar sågverket i forni av sågade, hyvlade eller på annat sätt förädlade 
produkter har timret/virket hanterats ca 11 gånger med hjälp av olika truckar. Dessa 
utgör således en viktig del av sågverkets produktionssystem och för att det logistiska 
flödet av timmer och virke skall fungera effektivt är det av avgörande betydelse att 
truckföramas arbetssituation ägnas särskild omsorg. 

En truckförare utsätts under sitt arbete för såväl fysiska som psykiska påfrestningar. 
Belastningsskador i nacke och axlar till följd av felaktiga arbetsställningar vid dåliga 
siktförhållanden, t ex i samband med höga och låga lyft, är inte ovanliga. Dessutom 
skyms sikten ofta av stativet och ibland också av lasten. Beträffande själva körplatsens 
utfomining bör noteras att denna sällan är utfomiad för köming i två riktningar, vilket 
innebär att föraren vid backning tvingas vrida på kroppen och huvudet eller köra efter 
backspeglar. 

Eftersom virkespaket alltid staplas på varandra måste förare av virkestruckar, till skill
nad från förare av timmertruckar, ofta gå ur trucken och placera ut truckströn på ett 
undre paket för att kunna ställa nästa paket ovanpå. Dessa återkommande in- och ursteg 
innebär att föramas knän utsätts för stora påfrestningar samtidigt som skillnader mellan 
hytt- och utomhusklimat kan vara ett problem under vissa årstider. På vintem är det t ex 
varmt i hytten och kallt utomhus, medan det omvända förhållandet ofta råder under 
sommaren. 

När det gäller psykiska belastningar kan konstateras att en tmckförares arbetsplats till 
sin karaktär är såväl avskild som rörlig vilket innebär att det kan vara svårt att nå ut med 
information till tmckföraren. Dessutom skall en tmck ofta betjäna ett stort arbetsområde 
med ett flertal olika in- och utlastningsställen. Detta innebär att tmckföraren ofta har 
svårt att överblicka och planera sitt arbete, vilket leder till ökad stress. Tekniska hjälp
medel som t ex datorer i truckama skulle kunna ge möjligheter till bättre styming av 
truckföramas arbete, men detta skulle samtidigt minska behovet av mänskliga kontakter 
mellan truckföraren och omgivningen. 

Förstudie 
Projektet Arbete i utomhustruckar på sågverk inleddes under 1999 med en förstudie 
som syftade till att ta fram ett underlag för projektets fortsättning. I förstudien gjordes 
en översiktlig analys av 
• sågverkets materialflöden och organisation, 
• problem och konflikter i samband med truckarbete, och 
• relationen tmck-människa-system. 

I förstudien, vars resultat redovisas i bilaga 2, identifieras två huvudproblem: 
• Truckens utformning med lyftstativ och last placerade framför föraren begränsar 

förarens sikt. 
• Kraven på stabilitet vid lyft begränsar truckens fjädringsegenskaper vilket medför 

stötar och skakningar vid förflyttning. 



Utöver dessa två huvudproblem beskrivs även ett antal delproblem: 
• Truckförarens arbete är isolerat med få sociala kontakter. 
• Om flera förare använder samma tmck krävs enkla och bra möjligheter till indivi

duell inställning av förarstol och reglage. 
• Truckströhanteringen kräver frekventa in- och urstcg i och ur hytten, vilket kräver 

anpassning av trucken. 
• De frekventa in- och urstegen innebär problem med klimatväxlingar för föraren. 
• Den manuella materialadminstrationen för pakethantering leder till ökad förarstress. 

Förstudierapporten avslutas med förslag på ett antal konkreta aktiviteter som borde stu
deras inom ramen för projektet Arbete i utomhustruckar på sågverk. Efter ytterligare 
diskussioner med olika sågverk under våren år 2000 beslutades att projektets fortsätt
ning skulle inriktas på att undersöka möjligheterna att förbättra siktförhållandena med 
hjälp av kamerateknik. De sågverksföreträdare som Trätek i detta skede av projektet 
förde diskussioner med ansåg att kameratekniken borde vara särskilt användbar vid 
höga lyft av virkespaket eftersom föraren då tvingas arbeta i en kroppsställning som på 
sikt kan leda till förslitningar i nacke och axlar. Dessutom är det svårt för föraren att se 
var truckens gafflar befinner sig i förhållande till det virkespaket som skall lyftas, vilket 
alltför ofta medför kostsamma skador på virket. Sågverkens representanter menade att 
genom att förse trucken med en kamera som visar gafflarnas position och som sänder en 
bild till en monitor inne i hytten borde såväl den fysiska belastningen på föraren som 
mängden virkesskador minska, eftersom föraren då kan få exakt infonnation om var 
gafflarna befinner sig i förhållande till truckens last och intilliggande virkespaket. 

Sågverksföreträdama hävdade också att kamera- och monitorstöd borde kunna användas 
vid lyft av virkespaket på marken, eftersom gafflarnas position då ofta skyms av truck
ens stativ. Vidare ansågs det vara möjligt att effektivisera materialflödet med hjälp av 
kamerateknik. Genom att montera fasta kameror vid t ex lagerutrymmen och in- och 
uttagsplatser där materialflödet är svårt att överblicka borde det vara möjligt för en 
truckförare att via bildmonitom i hytten bevaka när t ex olika in- och uttagsplatser be
höver tömmas. Utan kamera- och monitorstöd tvingas truckföraren köra mellan olika 
delar av sågverket för att med egna ögon kontrollera om virkespaket eller virkesbuntar 
behöver flyttas. Genom att installera fasta bevakningskameror borde det bli väsentligt 
enklare för truckföraren att planera sitt arbete, vilket utöver effektiviseringen av mate
rialflödet även borde leda till att den psykiska belastningen på föraren minskar. 

Installation av kameror och monitorer 
I början av hösten år 2000 försågs tre sågverkstruckar vid tre olika sågverk i Småland, 
se tabell 1, med kameror placerade mellan gafflarna, se figur 1. En monitor av LCD-typ 
(Liquid Crystal Display) monterades samtidigt i förarhytten. Denna typ av monitor sak
nar konventionellt bildrör vilket innebär att monitorn är liten (ca lOx 15x3 cm) och däri
genom lätt att placera i hytten. Monitorn placerades i sittögonhöjd i höger eller vänster 
siktfält i främre delen av förarhytten. 



Tabell I. Sågverk och truckfabrikat där pilotförsök med kamera- och monitorstöd 
genomförts. 
Tabel 1. Sawmills and forklift truck manufactures where pilot tests with camera and 
monitor support have been carried out. 
Sågverk Truckfabrikat 
Orrefors Sågverk, Orrefors 
Alex Trä, Marhult 
ATA Timber, Moheda 

SM V SL I0-600A 
Kalmar DCD120-6 
Svetruck 12.60-30 

Figur 1. Vänster: Placering av kamera mellan gafflarna. Pil visar gaffelriktning. 
Höger: Placering av monitor i förarhytt på truck Kalmar DCD 120-6. 
Fig. 1. Left: Position of the camera betw^een the forks. The arrow indicates the direction 
of the forks. 
Right: Position of the monitor in the driver's cabin of a forklift Kalmar DCD 126-6. 

Ergonomiska problem vid truckanvändning 
- tidigare studier 
Gaffeltmcken är inom industrin en av de mest använda maskinerna vid materialhante
ring. Ett stort antal speciellt anpassade typer förekommer för att passa till olika mate
rialhanteringsbehov. De två vanligaste trucktypema är motviktstmcken, se figur 2, och 
skjutstativtrucken, se figur 3. På sågverk är den förstnämnda typen helt dominerande. 

I motviktstrucken sitter föraren med ansiktet vänt framåt i arbets- och körriktningen. I 
skjutstativtmcken, som är konstmerad för att användas i trånga utrymmen, sitter föraren 
däremot i sidled, vilket innebär att han/hon måste vrida huvudet åt höger vid lyft och åt 
vänster vid förflyttning framåt. Vid förflyttning befinner sig lasten således bakom 
föraren. 
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Figur 2. Motvikts t ruck. 
Fig. 2. Counterbalanced truck. 

Figur 3. Skjutstativtruck. 
Fig. 3. Reach forklift truck. 

Generellt kan sägas att de faktorer som starkast bidrar till hur föraren exponeras för 
muskel- och ledbelastningar är arbetets organisation, använd trucktyp och miljön i vil
ken trucken används. Truckförarens huvudrörelser påverkas av förarens individuella 
arbetsteknik och rörelsemönster, placering och riktning av förarstol, arbetsuppgifterna 
samt till viss del stolens utformning 111. I fiera studier har man funnit att speciellt tmck-
förare av skjutstativtruckar är utsatta för höga nackbelastningar som ökar risken för 
utveckling av nack- och skulderbesvär /2, 7, 11/. 

De sannolikt största orsakerna till att truckförare har en hög risk att drabbas av problem 
främst i nacken är direkt eller indirekt synergonomiskt relaterade. Studier av truckföra-

I I 



res huvudrörelser under ett dagligt arbetspass visade att mer än 2000 huvudrotationer 
till mer än 70 % av den maximala rörelseförmågan utfördes 111. Speciellt sidsittande 
förare av skjutstativtruckar ansågs högt exponerade för höga nackbelastningar då man 
höll huvudet roterat till > 45° under mer än halva arbetsdagen. I motviktstruckama där 
föraren sitter med stolen i arbets- och körriktningen är huvudets utsättning för obekvä
ma positioner mindre uttalade och bedömdes därför som mindre riskabla för utveckling 
av nackbesvär jämfört med förare av skjutstativtruckar 111. Trots att sågverkstmckar är 
av motviktstyp är det ändå inte ovanligt att truckförare på sågverk drabbas av belast
ningsskador i nacke och skuldror. 

Huvudets bakåtböjning (extension), som vid truckarbete är direkt relaterad till synbehov 
vid höga lyft, ansågs mindre kritiskt än huvudrotation eftersom de senare förekommer 
mer frekvent och med en längre varaktighet. Den mest skadliga huvudrörelsen vid 
tmckarbete anses vara en samtidig kombination av bakåtböjning och rotation av föra
rens huvud /7, 8, 16/. 

1 tabell 2 redovisas faktorer som anses medverka till ökad risk för utveckling av muskel-
och ledbesvär hos förare av gaffeltmckar. 

Tabell 2. Faktorer som medverkar till ökad risk för utveckling av muskel- och ledbesvär 
hos gaffeltruckförare (modifierad efter /2l/). 
Tabel 2. Elements that contribute to an increasing risk for fork I if t truck drivers to 
develop muscle and joint disorders (modified after /21/). 

Otillräckliga siktförhållanden framåt/uppåt vid hämtning/lämning av last. 
Otillräckliga siktförhållanden framåt/uppåt vid köming med last. 
Frekvent användning av ratt, handkontroller och pedaler. 
Dåligt eller otillräckligt stöd för huvudet. 
Nackens leder i ytterlägen, t ex vid backning eller höga lyft. 
Upprepade böjningar av nacke och rygg framåt, bakåt och åt sidan. 
Upprepade rotationer av nacke och rygg. 
Helkroppsvibrationer p g a ojämnt underlag och otillräcklig tjädring. 
Frekventa in- och urstigningar. 
Ojämna klimatförhållanden och drag. 
Monotona arbetsrörelser under köming. 
Statiska arbetsställningar. 
Arbete med kontinuerligt upplyfta armar. 
Dåligt utfomiade förarstolar. 
Stress p g a höga arbetskrav. 
Individrelaterade faktorer som t ex tidigare skador eller individuell muskelsvaghet. 
Brister i arbetsorganisationen. 
Riskfaktorer i den psykosociala miljön. 
Brister i truckens tekniska standard. 

Statistik över anmälda arbetsskador för svenska truckförare under 1994 avseende loka-
lisation (kroppsdel) och frekvens redovisas i tabell 3, l\5l. I studier där man använt Nor
diska Ministerrådets enkät för analys av muskel- och ledbesvär hos svenska truckförare 
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har man fiinnit en hög besvärsförekomst, se tabell 4, Av en sammanställning från 
ISA, Infonnationssystemet för arbetsskador, avseende arbetsskadestatistik för truck
förare kan utläsas att truckförare har en 2,5 gånger högre risk att drabbas av nackskador 
jämfört med andra yrkeskategorier /3/. 

Tabell 3. Lokalisation av anmälda arbetsskador i rörelse-stödjeorganen hos svenska 
truckförare 1994, uttryckt i procent av den studerade popuIationen, /15/. 
Tabel 3. Localisation of notified work injuries in the musculoskeletal system of Swedish 
forklift truck drivers, 1994, expressed in percentage of the investigated population, /15/. 

Nacke, skuldra 44.5 
Rygg 23.5 
Ami 15.0 
Höftleder, ben 8.4 
Hand, handleder 5.0 
Annat 3.6 

Tabell 4. Olika undersökningar /6, 19, 20, 24, 26, 27/, som visar förekomsten av 
muskel- och ledbesvär hos truckförare under de sista 12 månaderna, uttryckt i procent 
av den studerade populationen. 
Tabel 4. Various investigations 16, 19, 20, 24, 26, 27/, presenting the existence of 
muscle and joint disorders for forklift truck drivers during the last 12 months, expressed 
in percentage of the investigated population. 

Vänman (1993) Vannestål (1992) Sämstrand (1986) Lmidquist (1985) Lundquist (1986) Durling/Larsson (1989) 
n=47 n=40 n=55 n=48 n=285 n=67 

Nacke 62 50 25 28 38 39 
Skuldror 50 40 30 26 44 48 
Armbågar 18 23 13 8 20 21 
Handleder 10 20 20 13 21 15 
Bröstrygg 34 20 5 11 18 24 
Ländrygg 68 40 36 60 50 48 
Höftleder 15 15 27 16 13 7 
Knän 43 40 32 25 25 36 
Fotleder 11 13 11 11 10 18 

Ergonomiska designlösningar 
Ett flertal trucktillverkare, bl a tillverkare av skjutstativtruckar, har under de senaste 
åren försökt att med olika designlösningar förbättra truckens ergonomiska standard. 
Även i forskningsledet har man varit involverad i olika studier där man tillsammans 
med trucktillverkare tittat på effekten av olika designlösningar /2, 4, 12, 18, 21, 23/. I 
tabell 5 redovisas olika förslag på lösningar som provats och implementerats i skjut
stativtruckar. 

13 



Utöver rena smdier av föramas fysiska belastningar under tmckköming har man också 
velat smdera hur olika trucklösningar påverkar inlärningstid, tidsåtgång för olika kör-
moment, kvalitet och körkänsla /25/. 

Vid truckköming har kvalitetsaspekter som t ex skador på hanterat gods ett nära sam
band med belastningsergonomin för truckföraren. Arbetsmoment med besvärliga sikt-
förhållanden ger vid höga lyft stor belastning på förarens nacke. Detta innebär samtidigt 
en ökad risk för olyckor samt skador på det transporterade materialet. Skador på virke 
vid sågverk under tmckhantering på höga höjder med dåliga siktförhållanden utgör en 
hög årlig kostnad. Här skulle förbättrade siktförhållanden innebära att stora kostnader 
skulle kunna sparas in i form av minskade kassationer p g a tmckrelaterade skador på 
virket. 

Tabell 5. Exempel på ergonomiska designlösningar som testats och implementerats i 
skjutstativtruckar. 
Tabel 5. Examples ofergonomic design solutions tested and implemented in reach 

f orklift trucks. 

• Roterbar förarstol med upp till 30° rotation åt två håll 
• Servostyrda handkontroller i armstöden 
• Miniratt med diameter d= 100 mm 
• Tiltbart ryggstöd med nackstöd, styrda av gaffelhöjden 
• Tiltbar förarhytt styrd av gaffelhöjden 
• Progressiv elektronisk 360° styrning 
• Elektronisk höjdindikator 
• Elektroniskt programmerbart höjdförval 
• Individuellt inställbar förarplats (stol, kontrollpanel, reglage) 
• Joysticks och multifunktionsreglage 

Projektets syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet Arbete i utomhustruckar på sågverk har varit att utvärdera om 
kamera- och monitoranvändning vid höga och låga lyft av virkespaket med sågverks
truckar av motviktstyp har någon effekt på dels truckförarens behov av huvudrörelser 
framåt och bakåt i nacken och dels på mängden virkesskador orsakade av tmckhante
ring. I projektet har också studerats vilka effekter som installation av en fast kamera vid 
ett virkesintag har på tmckförarens psykiska arbetssituation och på materialflödet inom 
sågverket. 

Följande frågeställningar har fonnulerats: 
• Föreligger det en skillnad i förarens behov av bakåtböjning av huvudet (extension) 

vid användning av kamera och monitor under höga lyft jämfört med att inte använda 
kamera och monitor? 

• Föreligger det en skillnad i förarens behov av framåtböjning av huvudet (flexion) 
vid användning av kamera och monitor under låga lyft jämfört med att inte använda 
kamera och monitor? 
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• upplever förarna en skillnad i den subjektivt upplevda belastningen av kroppens 
muskler och leder vid användning av kamera och monitor jämfört med att inte 
använda dessa hjälpmedel? 

• Vilka är de mest positiva respektive mest negativa erfarenheterna av kamera- och 
monitoranvändning och har man märkt om skadefrekvensen på det hanterade virket 
har minskat? 

• Hur påverkas truckförarens arbetssituation och sågverkets materialadministration av 
att fasta bevakningskameror som trådlöst överför bilder till monitorn i 
sågverkstrucken installeras på sågverket? 

Hypoteserna har varit: 
• att det föreligger ett minskat behov av nackrörelser hos föraren och mindre upplevd 

ansträngning vid användning av kamera och monitor jämfört med att inte använda 
dessa hjälpmedel, 

• att användningen av kameror och monitorer medför att mängden virkesskador 
minskar, och 

• att fasta bevakningskameror minskar förarens stress och bidrar till en förbättrad 
materialadminstration på sågverket. 

Mätning av huvudrörelser vid höga och låga lyft 
Metodbeskrivning 
7 friska manliga truckförare deltog i studien. Fördelningen av dessa på respektive truck
fabrikat och arbetsplats framgår av tabell 6. Deltagande truckförare beskrivs i tabell 7. 

Tabell 6. Deltagande sågverk, antal truckförare och använda truckfabrikat. 
Tabel 6. Sawmills, number of forklift truck drivers and forklift truck manufactures 
engaged in the project. 

Sågverk Antal truckförare Truckfabrikat 
Orrefors Sågverk, Orrefors 2 SMY SL 10-600A 
Alex Trä, Marhult 2 Kalmar DCD120-6 
ATA Timber, Moheda 3 Svetruck 12.60-30 
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Tabell 7. Medelvärde, standardavvikelse samt variationsvidd av deltagande truck
förares ålder, anställningstid, erfarenhet av monitorstöd, kroppslängd och kroppsvikt. 

Tabel 7. Mean value, standard deviation and variation range for the participating truck 
drivers age, period of employment, experience of camera and monitor support, height 
and weight. 

Medelvärde Standardavvikelse Variationsvidd 
Ålder (år) 37,9 9,6 28-55 
Anställningstid (år) 14,3 12,3 1-35 
Erfarenhet av monitorstöd 2,1 2,5 0-6 
(månader) 
Kroppslängd (cm) 180,4 10,1 173-190 
Kroppsvikt (kg) 80,3 7,1 71-90 

Studien lades upp som en experimentell fältstudie i två delar; en mätstudie av föramas 
huvudrörelser vid höga och låga lyf t av virkespaket och en enkätstudie. 

Varje truckförare utförde en standardiserad arbetsuppgift i två sessioner. I en session 
utförde man den standardiserade arbetsuppgiften genom att under varje lyf t använda sig 
av kameran och monitorn. Under den andra sessionen utförde man samma arbete men 
utan att använda sig av nämnda hjälpmedel. I syfte att eliminera s k ordningseffekter 
varierades i vilken ordningen de båda sessionerna utfördes. Vissa förare inledde med att 
utföra arbetsuppgiften med hjälp av kamera och monitor, medan andra började med att 
utföra lyften utan stöd av dessa hjälpmedel. 

Den standardiserade arbetsuppgiften eller körcykeln som trucktorama utförde bestod av 
att lyfta virkespaket på två olika lyfthöjder. Dels skulle virkespaketen lyftas från och t i l l 
marknivå och dels från och t i l l f järde våningen på drygt 3,5 m lyfthöjd, se figur 4. 
Dessa lyfthöjder valdes därför att lyf t upp t i l l fyra våningar är de vanligast förekom
mande. Det bör dock observeras att högre lyf t förekommer. Sammanlagt genomförde 
varje förare två lyf t från och t i l l varje lyfthöjd under respektive session. Tiden det tog att 
genomfora hela arbetscykeln samt den tid det tog att utföra varje enskilt lyf t registre
rades. 

Eftersom kameran och monitorn i de använda truckarna syftar t i l l att användas som ett 
synhjälpmedel vid besvärande siktförhållanden, d v s när man lyfter, är samtliga mät
data från huvudets rörelser hämtade från den del av arbetscykeln där ett lyftmoment 
utförs. Denna del av arbetscykeln definieras som lyftcykeln. 
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Figur 4. Körcykel. Banan var ca 20 m. Två lyfthöjder användes för hämtning och av-
lämning av virkespaket. Låga lyfthöjder var marklyft där man hämtade (LH, Lågt 
Hämta) eller lämnade last (LL, Lågt Lämna). Höga lyfthöjder representerades av lyft av 
virkespaket på 4:e våningen, drygt 3,5 m, där hämtning (HH, Högt Hämta) och lämning 
(HL, Högt Lämna) av last utfördes. Pilar visar körriktning och siffror visar ordnings

följden. 

Fig. 4. Driving cycle. The lenght of the driving course was about 20 meters. Two lifting 
levels were used to collect and deliver board packages. The low lifting level was 
represented by the ground level from which board packages were collected (LH, Low 
Collect) or delivered (LL, Low Deliver). The high lifting level was represented by board 
packages on the forth floor, about 3,5 meters above ground level, from where board 
packages were collected (HH, High Collect) and delivered (HL, High Deliver). The 
arrows show the driving direction of the truck and the figures indicate the order in 
which the various colleting and delivering operations were carried out. 

Mätning av huvudets rörelser 
För mätning av föramas framåt- och bakåtböjning (flexion/extension) av huvudet an
vändes en Nickometer®, (SE-ergonomic Products, Göteborg, Sweden), se figur 5. 

"få 

Figur 5. Frontal- och sidoprojektion av Nickometer®. 

Fig. 5. Frontal and side projection of the Nickometer®. 
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Nickometern® består av ett skulderfäste, en tvådelad rörlig ann och ett huvudband l ik
nande det som används i svetsvisir. Huvudbandet fästs mot huvudet med en åtdragbar 
ratt placerad i pannan, se vänstra bilden i figur 5. Skulderfästet består av två styva alu
miniumramar vilka är vadderade på undersidan. Fästet placeras på försökspersonens 
skuldror och låses på plats med elastiska band som dras runt bröstkorgen. Rörelsen av 
skulderfästet likställs med bålens rörelser. 

Den tvådelade rörliga armen som förbinder skulderfästet och huvudbandet består av två 
aluminiumstänger som med hjälp av en mellanliggande rörlig led bildar en rät vinkel. 
Även anslutningarna mot skulderfäste och huvudband utgörs av rörliga leder. När 
huvudbandet rör sig i förhållande t i l l den övre horisontella stången registreras detta av 
en potentiometer som är placerad i leden mellan stången och huvudbandet. Denna 
potentiometer registrerar rotation. Den vertikala stången är förenad med skulderfästet 
via en rörlig potentiometer. Denna registrerar huvudets framåt- och bakåtböjning. 

Signalerna från potentiometem i Nickometern® är kopplade via en 3 m lång kabel t i l l 
en kalibreringsbox där en avläsningsenhet gör det möjligt att individuellt kalibrera de 
använda potentiometrama för respektive kanal när föraren sitter med huvudet i neutral
position. 

1 detta projekt spelades signalerna från Nickometem® in på en portabel sjukanalig 
mätbandspelare (TEAC R-71). Referensvärden spelades in med försökspersonerna 
sittande upprätta i förarstolen på respektive tmck. Huvudet hölls i neutralposition och 
annarna hölls hängande avslappnat utmed sidorna. Med huvudet i detta läge justerades 
signalen från potentiometem som registrerade huvudets framåt- och bakåtböjning så att 
avläsningsenheten visade 0°. För analysen skrevs de inspelade signalerna ut på en 
skrivare (Görz Servogor 124). 

Enkät 
Direkt efter genomförandet av de bägge arbetscyklerna, med respektive utan kamera 
och monitor, f ick varje försöksperson besvara ett frågeformulär som utformats speciellt 
för denna studie. Frågeformuläret redovisas i bilaga 1. 

Statistisk bearbetning 
För alla resultat beräknades medelvärde och standardavvikelse. Alla mätdata testades 
statistiskt med hjälp av parade t-tester på så sätt att varje individ utgjorde sin egen 
kontroll mellan de bägge försöksbetingelsema. Skattning av den subjektivt upplevda 
belastningen utfördes med teckentest. Resultaten betraktades som statistiskt signifikanta 
om p< 0,05. 
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Resultat 
Mätstudie 
Körcykeliicl 

Vid köming med kamera och monitor var köreykeltidens medelvärdet 138,7 ± 17,4 
sekunder oeh vid köming utan tekniska hjälpmedel var motsvarande värde 131,6 ± 17,5 
sekunder. Skillnaden var inte signifikant, p = 0,16, se figur 6. 

Körcykeltid 
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Figur 6. Medelvärde och en standardavvikelse för körcykeltid i sekunder vid lyft med 
monitor (MM) jämfört med lyft utan monitor (UM), (n^5). 
Fig. 6. Mean value and standard deviation for the driving cycle time, measured in 
seconds, when lifting with monitor support (MM) compared to lifting without monitor 
support (UM), (n=5). 

Lyftcykeltid 
Medelvärdet tor tiden att utföra de låga marklyften var vid användning av kamera och 
monitor 9,4 ± 2,8 sekunder och utan kamera och monitor 8,2 ± 2,1 sekunder. Skillnaden 
var inte signifikant (p = 0,11), se figur 7. 

Medelvärdet för tiden att uttora de höga lyften var vid användning av kamera och moni
tor 20,9 ± 7,6 sekunder och utan kamera och monitor 20,2 ± 5,1 sekunder. Skillnaden 
var inte signifikant (p = 0,39), se figur 8. 
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Lyficy keltider låga lyft 

Figur 7. Medelvärde och en standardavvikelse för lyftcykeltid i sekunder vid låga 
lyft med monitor (MM) jämfört med låga lyft utan monitor (UM), (n=5). 

Fig. 7. Mean value and standard deviation for the lifting cycle time, measured in 
seconds, when lifting at low levels with monitor support (MM) compared to lifting at 
low levels without monitor support (UM), (n=5). 
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Figur 8. Medelvärde och en standardavvikelse för lyftcykeltid i sekunder vid höga lyft 
med monitor (MM) jämfört med höga lyft utan monitor (UM), (n^5). 

Fig. 8. Mean value and standard deviation for the lifting cycle time, measured in 
seconds, when lifting at high levels with monitor support (MM) compared to lifting at 
high levels without monitor support (UM), (n=5). 
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Huvudets framåt- och bakåtböjning 

Bortfall av två personers mätresultat erhölls p.g.a. störningar på kanalen för flexion/ 
extension. Medelvärdet för huvudets rörelser vid låga marklyft var vid köming med 
kamera och monitor 3,5° ± 5,6° bakåtböjning (extension) och 3,2° ± 6,7° utan kamera 
och monitor. Skillnaden var inte signifikant (p = 0,45), se figur 9. 

Medelvärdet för huvudets rörelser vid höga lyf t var vid körning med kamera och moni
tor 13,5° ± 5,9° bakåtböjning (extension) och 18,0° ± 6,8° utan kamera och monitor. 
Skillnaden var signifikant (p = 0,02), se figur 10. 
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Figur 9. Medelvärde och en .standardavvikelse för nackens rörelse i grader vid låga 
lyft med monitor (MM) jämfört med låga lyft utan monitor (VM), (n=5). 

Fig. 9. Mean value and standard deviation for the neck joint motions, measured in 
degrees, when lifting at low levels with monitor .support (MM) compared to lifting at 
low levels without monitor support (UM), (n=^5). 
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Nackrörelser vid höga lyft 
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Figur JO. Medelvärde och en standardavvikelse för nackens rörelse i grader vid höga 
lyft med monitor (MM) Jämfört med höga lyft utan monitor (UM), (n=5). 

Fig. JO. Mean value and standard deviation for the neck Joint motions, measured in 
degrees, when lifting at high levels with monitor support (MM) compared to lifting at 
high levels without monitor support (UM), (n=5). 

Medelvärdet för maximala bakåtböjningar i nacken vid höga lyf t med kamera och moni
tor var 23,4° ± 7,5° bakåtböjning (extension) och 34,5° ± 11,9° utan kamera och moni
tor. Skillnaden var signifikant (p = 0,004), se figur 11. 

Medelvärdet för andelen bakåtböjning (extension) i nacken vid låga lyf t var vid köming 
med kamera och monitor 60,5 ± 33,6 % av lyftcykeltiden och 48,7 ± 44,7 % av lyf t -
cykeltiden utan kamera och monitor. Skillnaden var ej signifikant (p = 0,18), se figur 
12. 

Medelvärdet för andelen bakåtböjning (extension) i nacken vid höga lyf t var vid kör-
ning med kamera och monitor 97,9 ± 2,1 % av lyftcykeltiden och 96,9 ± 3,1 % av lyf t 
cykeltiden utan kamera och monitor. Skillnaden var ej signifikant (p = 0,36), se figur 
13. 
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Maximal bakåtböjning i nacke vid höga lyft 

Figur 11. Medelvärde och en standardavvikelse för nackens maximala rörelse i grader 
vid höga lyft med monitor (MM) jämfört med höga lyft utan monitor (ÖM), (n=5). 

Fig. 11. Mean value and standard deviation for the maximum backward neck joint 
motions, measures in degrees, when lifting at high levels with monitor support (MM) 
compared to lifting at high levels without monitor support (UM), (n=5). 
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Figur 12. Medelvärden för andelen flexion/cxiciision (framåt/hakåthöjning) i nacken 
ut I ryckt som procent av lyftcykeltiden vid låga lyft med monitor (MM) jämfört med låga 
lyft utan monitor (UM), (n^5). 
Fig. 12. Mean value for the percentage share of the flexion/extension (forward 
inclination / backward incli/uition) in the neck expressed as percentage of the lifting 
cycle time when lifting at low levels with monitor support (MM) compared to lifting at 
low levels without monitor support (UM), (n=5). 
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Andel flexion/extension i nacke vid höga lyft 
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Figur 13. Medelvärden för andelen flexion/extension (framåt/bakåthöjning) i nacken 
uttryckt som procent av lyftcykel t iden vid höga lyft med monitor (MM) jämfört 
med höga lyft utan monitor (UM), (n^5). 

Fig. 13. Mean value for the percentage share of the flexion/extension (f'oi'ward 
inclination / backward inclination) in the neck expressed as percentage of the lifting 
cycle time when lifting at high levels with monitor support (MM) compared to lifting at 
high levels without monitor support (UM), (n^5). 

Enkät 
I tabell 8 redovisas hur t ruckförama upplevde att ansträngningen i olika kroppsdelar 
påverkades av att använda kamera- och monitorstöd jämför t med att köra utan dessa 
hjälpmedel. Ansträngningen upplevdes minska i nacke, skuldror, ryggens övre del samt 
ryggens nedre del. Dock är endast den upplevda skillnaden för nacken signifikant (p = 
0,05). 

Den subjektivt upplevda körcykeltiden upplevdes minska hos fyra (57 % ) av försöks
personerna vid köming med kamera och monitor jämför t med köming utan kamera och 
monitor. En försöksperson upplevde att det tog längre tid med kamera och monitor. 
Skattningen av upplevd körcykcltid är ej signifikant (p > 0,05), se tabell 9. 
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Tabell 8. Truckförarnas skattning av subjektivt upplevd förändring i fysisk ansträng
ningsgrad for olika kroppsdelar vid användning av monitorstöd jämfört med att inte 
använda monitorstöd, (n^7). 

Table 8. The truck drivers subjective estimation ofperceived variation of the degree of 
physical extertion for various parts of the body when using monitor support compared 
to not using monitor support, (n=7). 

Mycket Något Ingen Något Mycket 
sämre sämre skillnad bättre bättre 

Nacke 2 5 
Skuldror axlar 6 1 
Armbågar 7 
Handleder/händer 7 
Ryggens övre del 4 2 1 
Ryggens nedre del 6 1 
Höfter 7 
Knän 7 
Fotleder/fötter 7 

Tabell 9. Subjektivt upplevd tidsåtgång när man utför samma moment med monitorstöd 
jämfört med att inte använda monitorstöd, (n=7). 

Table 9. The truck drivers subjective estimation of the time consumed when carrying out 
a working moment with monitor support compared to carrying out the same working 
moment without monitor support, (n=7). 

Mycket Något Ingen Något Mycket 
sämre sämre skillnad bättre bättre 

1 2 4 

I tabell 10 redovisas föramas uppfattning om de upplever att virkesskadoma har 
minskat vid användning av kamera och monitor. Tre stycken, 43 %, upplever en 
förbättring i detta avseende. Skillnaden är dock inte signifikant (p > 0,05). För att 
statistiskt kunna säkerställa att virkesskadorna minskar som en följd av kamera- och 
monitorstöd, krävs att en mera omfattande mätstudie genomförs . 

Tabell 10. Upplevelser av huruvida förekomsten av virkesskador på grund av truck
hanteringen har förändrats vid användning av monitorstöd jämfört med att inte 
använda monitorstöd, (n^7). 

Ta hel 10. The truck drivers subjective estimation of to what extent the damaging and 
marking of the planks due to the handling with the fork I if t trucks have changed when 
using monitor support compared to not using monitor support, (n^7). 

Mycket Något Ingen Något Mycket 
sämre sämre skillnad bättre bättre 

4 2 1 
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T tabell 11 redovisas föramas uppfattningar fråga för fråga. Samtliga förekommande 
kommentarer redovisas. Feta siffror inom parentes anger hur många försökspersoner 
som delar en viss uppfattning. Enskilda kommentarer eller uppfattningar utan siffror 
inom parentes utgör en persons åsikt eller kommentar. 

Tabell 11. Sammanställning av enkätresultat. 

Tabel J J. Tabulation of the results of the questionnaire. 

Fråga 1 Upplever du någon förändring i ansträngningsgrad för olika kroppsdelar när 
du använder monitorstöd jämfört med att inte använda monitorstöd? 
Truckförarnas svar redovisas i tabell 8. 

Fråga 2 Hur upplever du tidsåtgången när du utför samma moment med monitorstöd 
jämfört med att inte använda monitorstöd? 
Truckförarnas svar redovisas i tabell 9. 

Fråga 3 Vad tycker du är mest positivt med monitorstöd? 
• Ger en god överblick på höga höjder (5/7). 

Fråga 4 Vad tycker du är mest negativt med monitorstöd? 
• Kamerans placering är felaktig, ger en perspektivförskjuten bild (4/7). 
• Vidvinkelobjektivet ger en så kallad "fiskögonbild". 
• Svårt att se hur djupt gaffiama sticker in (2/7). 
• Ovanan att betrakta och arbeta utifrån en "översatt" monitorbild. 
• Monitom bör placeras på vänster sida i höjd med instmmentpanelen. 
• Monitoms placering högt i hytten gör att man blir bländad vid starkt 

solsken. 
Fråga 5 Vilka förbättringar av det befintliga systemet för monitorstöd är mest 

angelägna? 
• Träning i att använda monitorsystemet. 
• Att kamerans placering och objektivets bränn vidd anpassas, för att ge en 

så rättvisande bild som möjligt (4/7). 
• Backkamera med bildväxling via backväxelspaken (2/7). 
• Två bilder i samma monitor, vid backläge, som även ger en mindre bild 

framåt. 
• Annan monitorplacering så att man undviker motljus. 

Fråga 6 Upplever Du att virkesskador p.g.a. truckhanteringen har förändrats vid 
användning av monitorstöd jämför t att inte använda monitorstöd? 
Truckförarnas svar redovisas i tabell JO. 

Fråga 7 1 vilka truckmoment enligt din erfarenhet har du störst nytta av monitorstödet? 
• Vid arbete på höga höjder (6/7). 

Övriga 
kommentarer 

• Är helt övertygad om att kamera- och monitorstöd har kommit för att 
stanna! 

• Det krävs en integrerad lösning i trucken och en större och ljusstarkare 
monitor där gafflamas läge och avståndet t i l l virket visas från tmckföra-
rcns perspektiv. Då skulle det vara konstigt om inte hanteringsskadoma på 
virket minskar. 
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Användning av fasta kameror i den yttre miljön 
V i d ett av de sågverk som deltagit i projektet har en fast övervakningskamera installe
rats vid virkesintaget t i l l hyvellinjen. Kamerans placering framgår av figur 14 som visar 
en situationsplan över sågverket. 

Via den fasta kameran sker en trådlös överföring av bilder från virkesintaget t i l l den 
sågverkstruck som försetts med monitor. Denna truck har tre huvudsakliga arbets
uppgifter: 

1. Utlastning av sågat och hyvlat virke. Detta arbete innebär att färdiga virkespaket 
hämtas från det färdiglager som finns i virkesmagasinen och transporteras t i l l ut-
lastningsplanen där de lastas på väntande lastbilar. Placeringen av såväl virkes
magasin som utlastningsplan framgår av figur 14. 

2. Påfyllning av virkespaket vid hyvellinjens virkesintag. Paketen hämtas från ett 
mcllanlagcr i ovan nämnda virkesmagasin. 

3. Borttagning av virkespaket från hyvellinjens virkesuttag. Dessa paket, som inne
håller hyvlade produkter, lämnas i det ovan nämnda fardiglagret. 

Avståndet mellan utlastningsplanen och hyvellinjen är ca 250 meter. Då truck föraren 
arbetar med utlastning är det p g a detta avstånd inte möjligt att samtidigt ha kontroll på 
behovet av fram- och bortkörning av virkespaket t i l l och från hyvellinjen. För att bevaka 
detta behov måste truckföraren avbryta arbetet med att lasta virkespaket på lastbilar och 
istället köra fram t i l l hyvellinjen för att med egna ögon kontrollera om virkespaket be
höver fyllas på eller tas bort. I de fall då truckföraren konstaterar att virkespaket varken 
behöver fyllas på vid virkesintaget eller tas bort från virkesuttaget har avbrottet i arbetet 
på utlastningsplanen gjorts helt i onödan. 

Att köra fram och tillbaka t i l l hyvellinjen tar ca 1.5 minuter. Därtill kommer ställtiden 
för att först avbryta och sedan återuppta arbetet med utlastningen. Den totala ställtiden 
för varje avbrott i utlastningsarbetet skattas av truckförare och arbetsledning t i l l ca 
1,5 minuter. Således innebär varje onödig köming tram och tillbaka t i l l hyvellinjen en 
tidsförlust på ca 3,0 minuter. 

Genom överföringen av bilder från den fasta kameran vid hyvellinjen t i l l bildmonitom i 
trucken kan truckföraren, oberoende av var trucken befinner sig på sågverket, bevaka 
om och när nya virkespaket behöver fyllas på vid hyvellinjens virkesintag. Med hjälp av 
enkla knapptryckningar på monitorn kan truckförarcn växla mellan den bild som för
medlas via den på trucken monterade kameran och den bild som överförs från den fasta 
kameran vid hyvellinjen. Därigenom elimineras alla onödiga körningar från utlastnings
planen t i l l hyvellinjens virkesintag. 

Resultat 
Möjligheten att kunna bevaka hyvellinjens virkesintag med hjälp av en fast kamera 
bidrar t i l l att truckens körtid för övervakning kan reduceras högst väsentligt. Någon 
exakt uppmätning av hur mycket körtid som sparas har inte gjorts i detta projekt. 
Däremot har t ruckförama och arbetsledningen skattat körtidsbesparingen t i l l nännare 30 
minuter per dag. Med hjälp av den fasta kameran kan truckföraren utföra sina arbets
uppgifter på ett mera resurssnålt sätt, eftersom förarens möjligheter att planera sitt 
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arbete ökar. Detta ger en omedelbar positiv effekt på förarens stressbelastning, tmckens 
slitage och förbmkningen av drivmedel. Dessutom kan de ca 30 minuter som tidigare 
användes t i l l onödig truckkörning t i l l och från hyvellinjen nu utnyttjas t i l l andra mera 
produktiva arbetsuppgifter. 

För att statistiskt säkerställa tidsbesparingens storlek erfordras en omfattande mätstudie 
som inte varit möjlig att genomföra inom ramen för detta projekt. Den skattning som 
gjorts av sågverkspersonalen tyder dock på att besparingen är betydande. 

Ett altemativ t i l l användning av fasta övervakningskameror skulle kunna vara kommu
nikation med tmckföraren via kortvågsradio. Denna teknik används redan idag och 
innebär att t.ex. den personal som arbetar vid hyvellinjen anropar tmckföraren när vir
kespaket behöver fyllas på eller tas bort. I praktiken visar det sig att detta sätt att arbeta 
oftast leder t i l l ökad stress för tmckförama, eftersom anropen sker alltför sent, d v s när 
virkespaket måste fyllas på eller tas bort omedelbart. Under sådana omständigheter är 
tmckförarens möjligheter att planera sitt arbete i stort sett obefintliga. 
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Figur 14. Situationsplan över sågverk med fast kamera installerad vid virkesintaget till 
hy vellinjen. 
Fig. 14. Site layout of sawnmilt with a supervision camera set up at the intake of the 
planer mill. 
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Diskussion 
Ett stort antal studier visar att tmckförare är utsatta för en ökad risk att få besvär i främst 
nacke, skuldror och armar jämfört med andra yrkeskategorier /3, II. Orsakema t i l l detta 
är bl a arbetets organisation, använd trucktyp samt miljön i vilket tmcken används. Fre-
kventa huvudrörelser samt långvariga framåt- och bakåtböjningar i kombination med 
rotationer av huvudet utgör de mest besvärsframkallande arbetsrörelsema/arbetsställ-
ningama /2, II. Dåliga siktförhållanden utgör direkt eller indirekt en av de viktigaste 
orsakema t i l l att tmckföraren intar dåliga arbetsställningar för nacken. 

Att köra en sågverkstmck kan i stor utsträckning betraktas som ett sittande arbete. Tra
ditionellt betraktas denna typ av arbete, i motsats t i l l stående arbete, som fysiskt lätt. 
Arbetsvetenskapliga studier under senare år visar dock att sittande arbete ofta medför 
statiska arbetsställningar i nacke, skuldror och amiar. Vidare ställer det ofta krav på 
ständigt återkommande rörelser vilket leder t i l l att muskelarbetet blir monotont med 
alltför fa naturliga pauser för muskulär vila och återhämtning / 14/. Storleken och place
ringen av arbetsobjekten bestämmer ofta nackens, armamas och händemas rörelser och 
positioner vilket ökar den muskulära anspänningen / 14/. 

Det är en allmän uppfattning att en arbetsställning som innebär att en led kan hållas i ett 
läge som ligger i mitten av ledens totala rörelseomfång medför en långsammare utveck
ling av obehag och uttröttning i rörelse- och stödjeorganen /5, 10, 13/. En människa 
arbetar alltid i den arbetsställning i vilken synförhållandena är optimala. Andra faktorer 
som koncentration, beredskap och klimatiska faktorer inverkar också på vilken 
arbetsställning man spontant väljer 111. Nackens position bestäms av arbetsuppgiftens 
krav på blickriktningar. Dåliga eller krävande siktförhållanden i truckar är en vanlig 
orsak t i l l att tmckförare får onaturligt höga och återkommande belastningar i nacken. 

Nickometem® har använts i ett flertal arbetsvetenskapliga studier av truckförare /2, 4, 
7, 22, 28/. I de flesta av dessa studier har mätningama av tmckförarens huvudrörelser 
utförts under hela arbetspass så att tmckförarens totala belastningssituation har kunnat 
bedömas. 1 en nyligen genomförd studie av användning av en s k höjdindikator på 
skjutstativtruckar användes Nickometem® endast under den del av arbetet som ovan 
definierats som lyftcykeln /4/. För att utvärdera effekten av enskilda ergonomiska lös
ningar krävs att utvärderingen särskilt analyserar just den del av arbetet som den ergo
nomiska lösningen primärt är tänkt att ha effekt på. Således har i projektet Arbete i 
utomhus truckar på sågverk kamerans och monitorns effekt på nacken analyserats under 
den del av arbetet där kameran och monitom är tänkta att användas, d v s när man 
hämtar eller lämnar virkespaket på låga och höga höjder. 

Resultaten visar att användning av kamera och monitor minskar såväl den erfordrade 
bakåtböjningen i nacken som förarnas egna skattade belastning vid höga lyfthöjder 
jämfört med att utföra dessa lyf t utan stöd av kamera och monitor. Den relativa för
bättringen av nackens bakåtböjning på 25 - 33 % vid användning av kamera och moni
tor kan jämföras med den förbättring som uppnåtts på skjutstativtmckar med hjälp av en 
tiltbar förarhytt i kombination med användning av en höjdindikator 141. Här erhöll man 
en minskad bakåtböjning i nacken på mellan 19 och 24 %. 

Vid de låga lyften fick man varierande resultat för nackrörelsema mellan de enskilda 
förama vid såväl kamera- och monitoranvändning som utan. Vid de låga lyften fick man 
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med kamera och monitor en fördelning mellan framåt/bakåtböjning på 40/60 % av ly f t 
cykeltiden respektive 51/49 % av lyftcykeltiden utan kamera och monitor. Den förvän
tade erfordrade dominansen av framåtböjning av nacken vid låga lyf t , då man inte ut
nyttjade kamera och monitor, gav istället som resultat en genomsnittlig bakåtböjning i 
nacken på 3,2°. Detta kan möjligtvis bero på att vissa förare vid låga lyf t böjer sig fram i 
ländryggen vilket ofta fordrar en samtidig och kompenserande bakåtböjning i nacken. 
Fyra av förama upplevde också att belastningen på landrygg och bröstrygg minskar när 
man använder monitom, d v s man behövde inte böja sig framåt. V i d användning av 
kameran vid låga lyf t fick man stor spridning av använda rörelser i nacken mellan olika 
förare. Det verkar också som om behovet av direkt visuell kontroll av det pågående 
arbetet är större då arbetet utförs på marknivå jämför t med om det utförs på hög höjd. 
Vissa av förama upplevde kamerans perspektivförskjutna bild specicUt besvärlig vid 
marklyft varvid man behövde böja sig framåt för att fa den verkliga bilden. En annan 
förklaring t i l l de mycket stora individuella skillnadema vid låga lyf t utan kamera- och 
monitoranvändning är skillnader mellan individernas arbetsteknik. En dålig arbets-
teknik, tidigare invanda rörelsemönster och omedvetenhet om bra arbetsställningar 
bidrar t i l l att man far för höga belastningar i muskler och leder / 14/. 

Vid de höga lyften var som väntat rörelsen i nacken så gott som uteslutande böjning 
bakåt. Endast under 2 - 3 % av lyftcykeltiden var nacken i framåtböjning. Dessa korta 
och snabba framåtböjningar i nacken speglar sannolikt förarens behov av att visuellt 
kontrollera att lyftet kan utf^)ras säkert. Genom en snabb framåtböjning kontrolleras att 
inga hinder finns framfor trucken vid inpassningen av virkespaketet som befinner sig 
nästan 4 m högre upp. Detta förhållande var lika vid bägge försöksbetingelsema. 

Tiden det tog att utföra arbetet under körcykeln, d v s körcykeltiden, visade att förama 
var något långsammare då de använde kamera och monitor. Skillnaden på i genomsnitt 
7,1 sekunder var dock inte signifikant (p = 0,16). Tiden det tog att genomföra de låga 
lyften var vid användningen av kamera och monitor i genomsnitt 1,2 sekunder lång
sammare än då lyften utfördes utan stöd av dessa hjälpmedel. Inte heller här var skillna
den signifikant (p = 0,11). På de höga lyften var skillnaden endast 0,7 sekunder (p = 
0,39). Dessa resultat visar att de höga lyften på 3,5 m tar i genomsnitt 134 % längre tid 
att utföra än de låga marklyften. Vidare kan konstateras att de reella skillnadema i fid 
mellan de två försöksbetingelsema är liten. En bidragande orsak t i l l fidsskillnadema är 
det faktum att de deltagande tmckforarna hade väldig olika praktisk erfarenhet av 
användning av kamera- och monitorstöd vilket kan ha påverkat tiden för kamera- och 
monitoranvändning negativt. 

Fyra av truckförarna (57 % ) upplevde subjektivt att det i allmänhet gick fortare när man 
använde kamera och monitor. Endast en av förama ansåg att det gick långsammare. De 
förare som inte upplevde någon skillnad i tidsåtgång hade tillsammans med den truck
förare som ansåg att det tog längre tid att utföra lyften med hjälp av kamera- och moni
torstöd kortast erfarenhet av att använda dessa hjälpmedel. 

De valda lyfthöjdema i den framtagna körcykeln valdes utifrån att lyf t upp t i l l f järde 
våningen (fyra virkespaket staplade på varandra) bedömdes som mest frekventa i det 
dagliga truckarbetet på ett sågverk. I de tre tmckar som använts i studien hade truck-
förama en sittögonhöjd ca 2,5 m över marken. Vid de höga lyften utfördes lyf t av vir
kespaket t i l l eller från ca 3,5 m höjd varvid man fick en markant minskning av bakåt-
böjningen i nacken hos förama, trots den relativt låga skillnaden mellan lyfthöjd och 
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Figur 16. Placeringen av bildskärmen är kr i/is k ur förarsynpunkt. Den bör vara place
rad med samtidigt beaktande av bästa möjliga belastnings- och synergonomi utan att 
inskränka på förarens synbehov ur säkerhetssynpunkt. 

Fig. 16. From the truck driver's point of view the position of the monitor is critical. 
When deciding its position the best possible work load conditions and vision 
ergonomics should be achieved. However, from a security point of view, these physical 
requirements must not cause any restrains in the driver's visibility. 

Kostnader för inköp och installation av kamera och monitor 
Enligt den kamera- och monitorleverantör som medverkat i detta projekt bedöms kost
naderna för att utrusta en truck med kamera och monitor idag (september 2001) uppgå 
t i l l ca 16.000 kr exklusive moms. Därtill kommer ca 10.000 kr (exkl moms) för varje 
övervakningskamera som via sändare och mottagare ansluts t i l l trucken. 
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Enkät för utvärder ing av moni torstöd i "sågverkst ruck" Bilaga 1(1/2) 

Sågverk Datum Tid Fabr ikat T ruck 
Orrefors Sågverk , Orrefors S I V I V S L 1 0 -

600A 
Alex Trä , Marhul t K a l m a r 

DCD120-6 
ATA T imber . Moheda S v e t r u c k 

12.60-30 

Försöksperson ( förnamn) Erfarenhet av Ingen er farenhet av 
moni tors töd. Dag/ t im moni tors töd 

Anstä l ln ingst id v id 
sågverket Å r /mån 

Kön Å l d e r / å r K roppsv i k t / kg Kropps längd / cm 
Man 

Fråga 1. 
På f iguren nedan ser du en s k kroppskar ta m e d markerade kroppsdelar . 
Upp lever du någon förändr ing i anst rängningsgrad för dessa kroppsdelar när du använder 
moni tors töd jämför t m e d att inte använda moni torstöd? 

Mycke t 
sämre 

Något 
sämre 

Ingen 
ski l lnad 

Något : Mycket 
bättre bättre 

Nacke 
Skuldror/axlar 
Armbågar 
Handleder/händer 
Ryggens övre del 
Ryggens nedre del 
Höfter 
Knän 
Fotleder/fötter 

nacke 

skuldror-ax lar 

armbågar 

handleder/händer 

ryggens övre del 

ryggens nedre del 

höfter 

fotledcr/fotter 



(2/2) 

Fråga 2. 
Hur upp lever du t idså tgången när du utför s a m m a moment m e d moni tors töd jämför t m e d att 
inte använda moni tors töd? 

Mycke t 
sämre 

Något 
sämre 

Ingen 
ski l lnad 

Något Mycket 
bättre i bättre 

Fråga 3. 
Vad tycker du är mest posit ivt m e d moni torstöd? 

Fråga 4. 
Vad tycker du är mest negativt m e d moni torstöd? 

Fråga 5. 
Uti från din er farenhet . Vi lka förbättr ingar av det befint l iga systemet för moni tors töd är mes t 
ange lägna? 

Fråga 6. 
Upp lever du att v i rkesskador p.g.a. t ruckhanter ingen har förändrats vid användn ing av 
moni tors töd jämför t m e d att inte använda moni torstöd? 

Mycket 
sämre 

Något 
sämre 

Ingen 
ski l lnad 

Något Mycket 
bättre bättre 

Ingen 
ski l lnad 

Fråga 7. 
I v i lka t ruckmoment enligt din er farenhet har du störst nytta av moni torstödet? 



V i d transport av timmer med truck kör föraren normalt med lasten f ramför sig. Genom att 
timmertruckarna är så höga är sikten framåt mot lasten och lastområdet normalt inget stort 
problem. Däremot är sikten bakåt oftast begränsad och det innebär en stor risk med hänsyn t i l l 
truckarnas storlek. 

Ojämnheter i timmerplanen p.g.a. bark och markskador förorsakar en stötig gång särskilt vid 
körning med olastad truck. 

På grund av truckarnas storlek och stora laster krävs en långtgående teknisk anpassning och 
dimensionering av utrustningar som timmerbord och timmerbilar för att inte tekniska skador 
och störningar skall ske. Storleken på trucken är viktig för arbetsmiljön och prestationen. En 
stor truck kan arbeta lugnare, är stadigare, klarar ojämnheter i vägbanan bättre och ger oftast 
bättre sikt. Då föraren endast lämnar hytten vid raster är in- och ursteg normalt inget stort 
problem. 

Arbetsproblemen vid truckarbete i timmerhanteringen kan sammanfattas på följande sätt; 

• isolerat arbete med få sociala kontakter, 

• dåliga markförhållanden och i parktiken långa arbetspass kräver en bekväm ergonomiskt 
rätt utformad stol och dito reglage, 

• oftast flera förare på samma maskin kräver enkla och bra möjligheter t i l l individuell 
inställning av stol och reglage. 

• dålig sikt bakåt, särskilt i mörker. På grund av storleken på timmertruckarna är risken för 
olyckor stor om människor eller fordon finns inom arbetsområdet bakom trucken. 

Virkeshantering såg - tork 
Analys av materialflöden 

Arbetsuppgifterna för truckhanteringen mellan såg och tork är begränsade t i l l i huvudsak två 
uppgifter; 

• att transportera virkespaketen från sågutmatningen t i l l mellanlager före torken, 

• att satsa torken, d.v.s. transportera paketen från mellanlagret t i l l torken. 

Därutöver förekommer ett antal serviceuppgifter. 

Organisation 

Det som styr truckförarens arbete och intensiteten på arbetet är dimensionen på det sågade 
virket och transportavståndet mellan såg, mellanlager och tork. Vid grövre dimensioner på 
virket blir antalet paket flera och intensiteten på truckarbetet högre. Arbetet genomförs i ett 
iTjtinartat å terkommande mönster som föraren inte kan påverka i någon högre grad. Normalt 
genomförs arbetet utan styrning från arbetsledningen. Ofta sker satsningen av torken med en 
separat truck. Detta är särskilt vanligt vid satsning av kammartorkar. De serviceuppgifter som 
truckföraren skall utföra styrs av sågverkspersonalen. Exempel är påfyllning av backar med 
strön t i l l paketeringsmaskinen och borttransport av tomma backar. 



Det sker också ett samarbete med trucken som sköter virkeshanteringen tork-justerverk-
utlastning. Styrningen av detta samarbete sker genom att truckförarna kommunicerar via 
kortvågsradio. 

Placeringen av virket i mellanlagringen före tork sker efter enkla kartor med de olika dimen
sionernas placering utmärkta. Principen är att paketen skall ligga så kort tid som möjligt i 
mellanlagret: "Först in i mellanlagret, först in i torken"! Vid små lagerytor krävs lagring av 
paketen på höjden, vilket försvårar truckarbetet. 

Problem - konflikter 

Truckföraren är i denna hantering helt bunden t i l l de olika arbetsuppgifterna utan några egent
liga möjligheter att göra val eller improvisationer. Därför upplevs oftast serviceuppgifterna 
som störande. Sågverkspersonalen ger inte truckföraren möjlighet att välja tidpunkt för en viss 
åtgärd utan den måste ske direkt vid deras anrop. 

Då paketen i mellanlagret alltid staplas på varandra måste föraren gå ur trucken och placera 
truckströn (bolster) på det undre paketet för att kunna ställa nästa paket ovanpå det undre. 
Detta måste göras varje gång paketet hanteras av trucken första gången. Att behöva gå ur 
trucken regelbundet upplevs mycket olika av olika förare. Vissa förare upplever att det är en 
störning som man vi l l undvika medan andra anser att det ger möjlighet t i l l ett välbehövligt 
avbrott. Oavsett hur föraren upplever situationen krävs att trucken har bra in- och utstegs-
möjligheter, vilket innebär höjdmässigt avpassade halkfria trappsteg och rätt placerade hand
tag. Skillnaderna mellan hytt- och utomhusmiljön är också ett problem vissa årstider. På 
vintern är det kallt ute och varmt i hytten, medan det omvända förhållandet ofta råder på 
sommaren. 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser får föraren inte köra trucken med lasten f ramför 
sig om den skymmer sikten framåt. Istället skall trucken backas med lasten bakåt. Man får 
heller inte köra med lasten upplyft utan skall ha den så nära marken som möjligt. För att 
underlätta köming med lasten bakom ryggen finns vändbara förarplatser där föraren svänger 
runt stol och reglage och kör med lasten bakom ryggen. Trots att denna utrustning fungerar 
väl, används den av endast ett fåtal förare. Särskilt vid korta förflyttningar väljer förarna oftast 
att backa trucken och köra efter backspeglarna eller titta över axeln för att spara tid. Många 
bryter tyvärr också mot bestämmelserna och kör "på känn" med lasten f ramför sig eller upp
lyft . Detta är mycket riskabelt särskilt vid transport av flera paket då sikten framåt endera är 
obefintlig eller truckens och lastens gemensamma tyngdpunkt alldeles för hög. 

Även vid hantering av enstaka paket är sikten begränsad p.g.a. lyftstativets placering mitt i 
synfältet f ramför föraren. Detta leder, särskilt vid ojämn mark och/eller vid hantering av 
lasten vid höga lyf t , t i l l svårigheter för föraren att undvika skador på virket då paketet skall 
lyftas eller ställas av. Storleken på trucken är även här viktig för arbetsmiljön och presta
tionen. På grund av begränsat utrymme i magasin och mellanlager samt viktmässigt väl 
definierade laster överdimensioneras virkestruckarna oftast inte för sin uppgift. 

Arbetsproblemen med truckhantering av sågat virke från såg t i l l tork kan sammanfattas på 
föl jande sätt; 

• isolerat arbete med begränsade sociala kontakter, 

• olycksfallsrisk vid de frekventa in- och utstegen i och ur hytten, särskilt vintertid, 



problem med klimatförändringar vid arbete i hytt och arbete utanför densamma, 

stora siktproblem vid transport av lasten framför föraren, vilket i praktiken förekommer 
mycket frekvent särskilt vid korta transporter, 

även siktproblem bakåt då vändbar stol inte används i önskvärd omfattning, 

oftast flera förare på samma maskin vilket kräver enkel och bra möjlighet t i l l individuell 
inställning av stol och reglage. 

Virkeshantering tork-justerverk-utlastning 
Analys av materialflöden 

Arbetsuppgifterna för truckhanteringen i denna del av produktionskedjan är uppdelade i de tre 
huvuduppgifterna 

• att transportera de torkade virkespaketen från tork t i l l mellanlager, 

• att transportera paketen från mellanlager t i l l justerverk, 

• att transportera de färdiga leveransklara virkespaketen från justerverk t i l l mellanlager i 
magasin, 

• att transportera leveransklara paket från magasin och lasta på långtradare eller tåg. 

De första två uppgifterna stämmer t i l l stor del med virkeshanteringen från såg t i l l tork, medan 
de två sista, som avser hantering av färdiga och märkta paket, ställer särskilda krav på märk
ning, placering av paket i magasin och snabb identifiering av paketens placering vid utlast-
ning. 

Organisation 

Det som styr truckförarens arbete och intensiteten på arbetet är även här dimensionen på 
virket och köravstånden. Detta gäller främst från tork t i l l justerverk. Här sker truckhante
ringen på samma rutinartade sätt som mellan såg och tork. 

Efter justerverket, vid hanteringen av de färdiga paketen kommer materialadministrationen i 
mellanlagringen och frekvensen på utlastningar t i l l lastbilar eller tåg in i bilden. Här är det en 
mycket stor skillnad i materialadministration beroende på om det rör sig om ett litet eller stort 
sågverk. 

Vid små sågverk sköter en eller två truckförare hela hanteringen från justerverk t i l l utlastning. 
Utlastningen sker ibland med en särskild truck som kan arbeta separat utan störningar från 
rutinarbetet mellan tork och justerverk. Förarna använder enkla kartor för placering av virket i 
mellanlager och virkesmagasin. Virkespaketen är märkta med lätt avläsbara och avskiljbara 
skyltar som anger vad paketen innehåller. 

Vid utlastning får truckföraren en utlastningslista från arbetsledningen över vilka varor som 
skall lastas och när det skall ske. Genom att truckföraren normalt är väl förtrogen med pla
ceringen av virkespaketen i magasinen kan han lätt hämta ut de aktuella paketen. Som kvitto 
på att rätt utlastning skett river truckföraren av den avskiljbara skylten från paketet. 



Vid större sågverk är materialadministrationen ett mycket större problem. Det beror på att 
frekvensen paket som hanteras och mängden utlastat virke ökar. På grund av detta ökar antalet 
truckförare som är inblandade i truckhanteringen. 

För att underlätta materialadministrationen installerar allt fler stora sågverk datoriserade 
system för styrning och övervakning av virkeshanteringen, främst efter justerverket men även 
det totala flödet. Systemen innebär att alla virkespaket förses med en streckkod som anger 
innehållet i paketet, truckarna förses med automatiska streckkodsläsare, lagerytorna är inlagda 
i ett koordinatsystem och när ett paket placerats i magasinet eller på annan plats sparas infor
mation om detta i datorn. 

Vid utlastning får föraren t i l l sin terminal i trucken aktuella order för dagen med utlastnings-
tider. Han får också information om var, på vilka koordinater i virkesmagasinet, de aktuella 
varorna finns. Genom informationen kan utlastningen förberedas och kombineras med den 
rutinmässiga hanteringen mellan tork och justerverk. När utlastningen sker noteras detta i 
datorn via den automatiska streckkodsläsaren. 

Problem - konflikter 

Problemen är desamma i denna hantering som i virkeshanteringen såg-tork. T i l l detta kommer 
problemen att hålla reda på paketen i magasinen och hitta dem vid utlastning. Detta problem 
ökar j u fler truckförare som är inblandade och med ökande frekvens paket som lastas ut. De 
datoriserade systemen är i det fallet ett bra hjälpmedel vid förarnas planering av sitt arbete. 
Det bör också resultera i mindre spilltid och letande efter paket, vilket bör minska 
stressbelastningen på förarna. Datoriseringen kan tyvärr också innebära ökad isolering om 
hela rationaliseringsvinsten tas ut i form av ökad produktivitet. 

Sammanfattning 
Truck-män niska-system 

Truckarna i det utförande som idag används ute på sågverken är utformade för att lyfta och 
förflytta laster i form av timmerbunt, virkesbunt eller virkespaket. Konstruktionen av trucken 
är en kompromiss mellan funktionerna att lyfta och att förflytta, där förflyttningsfunktionen är 
den största svagheten i relationen truck-människa-system. Troligen är den också grundorsaken 
ti l l de största arbetsmiljöproblemen. 

Utformningen av trucken med lyftstativ och last placerad framför föraren begränsar förarens 
sikt kraftigt. 

• Sikten vid transport av den skrymmande lasten är ett av huvudproblemen vid truckhante
ring i sågverk. 

Kraven på stabilitet vid lyf t leder t i l l kraftiga begränsningar av fjädringsegenskaperna hos 
fordonet. Det drabbar också förflyttningsfunktionen och förarmiljön p.g.a. stötar och skak-
ningar som uppstår vid förflyttning. 
• Stötar och skakningar är också ett huvudproblem ur arbetsmiljösynpunkt. 

Utöver dessa båda huvudproblem finns, som framgår av analysen, ett antal delproblem. Några 
sådana problem är 



isolerat arbete med få sociala kontakter, 

flera förare på samma maskin kräver enkla och bra möjligheter t i l l individuell inställning 
av förarstol och reglage, 

truckströhanteringen i dess nuvarande form kräver frekventa in- och ursteg i och ur hytten, 
vilket kräver anpassning av trucken, 

frekventa in- och ursteg i och ur hytten innebär klimatväxlingar för föraren, 

förarstress p.g.a. manuell materialadministration för pakethantering i sågverk. 

Förslag på aktiviteter i forskningsprojektet 
Arbete i utomhustruckar på sågverk 

Genomförandet av huvudprojektet Arbete i utomhustruckar på sågverk föreslås innefatta 
följande aktiviteter; 

• analys av siktförhållandena vid transportarbete med sågverkstruck; 

möjligheter t i l l förbättringar med avseende på körrutiner-säkerhet (t.ex. ökning av 
truckstabiliteten för att medge körning med upplyft last), 

tekniska förbättringar av truckkonstruktionen för att förbättra sikten (t.ex. utveckling 
av stativ och hyttplacering), 

möjligheter att installera hjälpmedel för ökad sikt (t.ex. tv-kamera framåt och bakåt), 

• analys av samband mellan mark-truck-förarstol för att minimera stötar och skakningar vid 
lastad och olastad truck; 

påverkan av ojämnheter i mark, 

påverkan av kombination last-däck, 

förarstol, 

möjligheter t i l l avfjädring av trucken, 

analys av möjligheter samt för- och nackdelar med arbetsrotation för truckförare, 

analys av för- och nackdelar med automatiserad truckströhantering, 

analys av för- och nackdelar med automatiserad materialadministration, 

ergonometrisk granskning av servicearbetet på sågverkstruckar enligt SAE J8 17, 
granskning och förslag t i l l komplettering av Arbetarskyddsstyrelsen Ergonomiska check
lista för truckar med avseende på sågverkstruckar. 

Delprojekten bör i de fall det är tekniskt och ekonomiskt möjligt leda fram t i l l praktiska för
sök och prov med för ändamålet utvecklade utrustningar. Samarbetspartners i projektet bör 
vara trucktillverkare och sågverk. 
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