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Abstract 
Autonomous sawmill forklifts – a pilot study 

This pilot study was initiated by the sawmill industry and aims to investigate the 
possibility of introducing autonomous vehicles in the form of forklift trucks for 
handling of timber packages at sawmills. 

The report presents the various levels of definition of autonomous vehicles, and in 
which activities we now can find examples of vehicles with varying degrees of auto-
nomy. Various technical solutions to enable navigation and security for autonomous 
vehicles are presented as well as the security requirements of autonomous vehicles in 
different situations. 

To exemplify today’s and tomorrow’s use of forklifts, a sawmill’s package management 
is described, and a scenario for autonomous trucks is presented. Under that scenario, 
today’s six trucks are replaced with three or four driverless trucks. A brief economic 
calculation is made, describing the economic potential of driverless trucks. It shows 
that autonomous forklifts may be permitted to cost significantly more than conven-
tional forklifts after the external security systems are installed, and still be profitable. 
The reason is mainly the personnel costs associated with running conventional forklifts. 

In conclusion, autonomous vehicles can be realized in the relatively near future in 
many industries. The sawmill industry is also expected to take advantage of the ongoing 
research and development. It is not least the economic parameters that weigh heavily 
pro an introduction of autonomous forklift trucks, while safety precautions can be a 
challenge. 

An intermediate step towards fully driverless forklift trucks can be a semi-autonomous 
solution, where the driver / operator manage a plurality of trucks by telemetry with 
manual assistance only when the forklifts are to carry out difficult operations, such as 
loading and unloading. 
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Förord 
Denna förstudie syftar till att undersöka förutsättningarna för att introducera förarlösa 
fordon för hantering av virkespaket på sågverk. 

Initiativet till projektet kommer från sågverksindustrin, som ser ett område med 
potential till ökad produktivitet och förbättring av säkerhet och ergonomi. 

Arbetet har utförts av personer på RISE med kunskap om sågverk, självkörande fordon, 
automation och säkerhet. 

Tack till Södras Forskningsstiftelse för finansiering av projektet samt till sågverksper-
sonal, trucktillverkare och andra som svarat på frågor av olika slag och kommit med 
kloka synpunkter. 
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Sammanfattning 
Denna förstudie har initierats av sågverksindustrin och syftar till att undersöka förut-
sättningarna för att introducera förarlösa gaffeltruckar för hantering av virkespaket på 
sågverk. 

I rapporten presenteras de olika nivåerna för definition av autonoma fordon samt i 
vilka verksamheter man i dag kan hitta exempel på fordon med olika grad av autonomi. 
Vidare presenteras olika tekniska lösningar för att möjliggöra navigation och säkerhet 
för autonoma fordon, samt vilka säkerhetskrav som ställs på autonoma fordon i olika 
situationer. 

För att exemplifiera dagens och morgondagens truckanvändning beskrivs ett sågverks 
pakethantering i dagsläget, och utgående från det visas ett scenario för autonoma 
truckar. Enligt det scenariot kan dagens sex truckar ersättas med tre till fyra förarlösa 
truckar. En kort ekonomisk bedömning, som beskriver den ekonomiska potentialen 
med förarlösa truckar, presenteras. Den visar att autonoma truckar kan få kosta betyd-
ligt mer än en traditionell truck och ändå vara lönsamma, främst beroende på att 
personalkostnaderna minskar. Beräkningen tar inte hänsyn till installation av eventu-
ella yttre säkerhetssystem. 

Sammanfattningsvis konstateras att autonoma fordon troligen kan förverkligas inom 
en tämligen nära framtid inom många branscher. Även sågverksindustrin förväntas dra 
fördel av den forskning och utveckling som pågår. Det är inte minst de ekonomiska 
parametrarna som väger tungt för en introduktion av autonoma gaffeltruckar, medan 
säkerhetsaspekterna kan upplevas utmanande. 

Ett mellansteg på väg mot helt förarlösa truckar kan vara en semiautonom lösning, där 
föraren/operatören sköter ett flertal truckar på distans med manuell assistans endast 
då truckarna skall utföra svårare moment, som lastning och lossning. 
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1 Bakgrund 
Sågverk är materialintensiva industrier med stora volymer virke som hanteras varje 
dag. Timmer skall lastas av timmerbilen och mellanlagras inför inmätning, läggas på 
inmatningsbordet till mätstationen, flyttas från fack till välta och sedan från välta till 
sågintag. Den sågade varan ska tas från ströläggningen till mellanlager, matas in i 
virkestorkar, tas ut ur torkarna, mellanlagras, flyttas till justerverk, processeras i juster-
verk, mellanlagras, samlas ihop inför lastning, samt lastas för transport. Även om man 
bortser från timmerhanteringen går det åt mycket tid för transport av virkespaket 
mellan de olika processtegen. På ett medelstort svenskt sågverk behövs 4 - 6 truckar 
med förare för att hantera den interna logistiken. En truck sköter hanteringen av virket 
från råsorteringen, en eller två truckar sköter in- och urlastning av virke i virkes-
torkarna, en truck hanterar justerverket, samt en eller två truckar för sammanställning 
och lastning på lastbil. Arbetsbelastningen kan vara ojämn beroende på produktions-
takten i såglinje, torkar och justerverk. Under produktionstoppar kan extra personal 
och reservtruckar behöva tillkallas. 

En anställd truckförare kostar ungefär en halv miljon kronor om året för sågverket. 
Med tanke på att det ofta arbetas tvåskift innebär en truckförare mindre per skift en 
ungefärlig besparing på en miljon kronor per år. Besparingen på drivmedelskost-
naderna uppges i vissa fall vara än större. Således finns stora ekonomiska incitament 
för att effektivisera logistiken av virkespaket. En lägre produktionskostnad för trävaror 
ökar konkurrenskraften för trä mot andra, mindre klimatsmarta, byggnadsmaterial. 

Förarlösa fordon är på frammarsch inom flertalet branscher. Exempelvis har flyg-
platser, grustag och gruvindustrin visat stort intresse för tekniken och dessutom 
investeras det betydande summor på att ta fram förarlösa bilar för vanlig trafik. Det är 
troligen bara en tidsfråga innan förarlösa fordon blir vanliga inom de nämnda 
branscherna och tills vi har mer eller mindre autonoma fordon på våra vägar bland 
annan trafik. 

2 Mål 
Målet med projektet är att undersöka förutsättningarna för att introducera förarlösa 
fordon för hantering av virkespaket på sågverk. 

Därför har en omvärldsanalys rörande förarlösa fordon inom tung industri genomförts. 
Vi har även analyserat de olika momenten som utförs av truckarna och deras förare. 
Utgående från det har den tekniska möjligheten till automatisering, inkluderande 
säkerhetsaspekterna, uppskattats. 

Olika scenarier över hur de autonoma truckarna kan användas skall beskrivas. En kort 
ekonomisk betraktelse har också gjorts.  

3 Definitioner av autonoma fordon 
I dagsläget finns det sex nivåer för definition av autonoma fordon, enligt SAE (2016) 
(Society of Automotive Engineers). Dessa benämns Bast- eller VDA-klassificeringar och 



2 

© RISE Research Institutes of Sweden 

används av EU vid lagstiftning för vägfordon. Bast-nivåerna för automationsgrad är 
som följer: 

- Non-Automation (Nivå 0): Föraren kontrollerar hela fordonet och alla dess 
funktioner. 

- Driver Assistance (Nivå 1): Inkluderar automation för specifika funktioner, 
som assisterad bromsning, stabilitetskontroll och farthållare. 

- Partial Automation (Nivå 2): Denna nivå används när flera olika funktioner 
är automatiserade och kombineras. Ett exempel är adaptiv farthållning kombi-
nerat med filcentrering, eller parkeringshjälp. 

- Conditional Automation (Nivå 3): På den här nivån kan föraren lämna 
över alla funktioner till fordonet under specifika omständigheter. Föraren är 
fortfarande närvarande, ansvarig och redo att återta kontrollen över fordonet. 
Ett exempel är självkörning vid trafikköer eller vid motorvägskörning. 

- High Automation (Nivå 4): Fordonets alla funktioner är automatiserade 
under användningstillfället. Input kan behövas om vilket arbete som ska göras 
eller vart fordonet ska, men föraren är inte nödvändig under själva utförandet. 

- Full Automation (Nivå 5): Ett fullt autonomt fordon är tänkt att fungera 
utan mänsklig input. Styrsystem som ratt eller spakar har tagits bort då den här 
nivån är tänkt att fungera helt utan förare; närvarande eller fjärrstyrande. 
Förare är varken närvarande eller ansvarig för fordonet eller dess funktioner. 

På nivå 0-2 är det föraren som styr och övervakar omgivningen, medan det på nivå 3-5 
är fordonet som ansvarar för det. Termerna ”förarlös” och ”självkörande” anspelar 
oftast på fordon och teknik som befinner sig på nivå 4 eller 5, då det är först där som 
hela aktiviteter kan utföras utan mänskliga förare och de slutliga säkerhetssystemen är 
tekniska istället för föraren. 

Om det handlar om ett självkörande fordon som behöver föraringrepp vid knepiga eller 
oförutsedda situationer, vilket ofta är fallet med den nutida generationens autonoma 
fordon, så hamnar dessa vid nivå 4. Fordonet är autonomt, men litar fortfarande på 
föraren i vissa situationer. Jämför detta med nivå 5 där fordonet har minimalt eller 
inget behov av föraren. 

Lagar och förordningar rörande autonoma fordon på nivå 4 och 5 är idag i en gråzon. 
De flesta av dagens regelverk är dels föråldrade med tanke på dagens fordonsteknik och 
dels fokuserade nästan enbart på vägfordon. Om de fordon vi är intresserade av inte 
enbart framförs i testsyfte inom inhägnade områden så måste dessa regler efterföljas. 
Många av reglerna härrör från Wien-konventionen om vägtrafik från 1968, där det står 
”Varje fordon eller kombinationer av fordon i rörelse ska framföras av en förare…” 
och ”Varje förare ska vid alla tillfällen kunna kontrollera sitt fordon…” (EPRS, 2016). 
Man har sedan dess ändrat och gjort tillägg i konventionen för att tillåta teknik som 
assisterar föraren, men fler ändringar kommer att krävas för att möjliggöra för fordon 
på nivå 4 och 5, då dessa under konventionen fortfarande är olagliga i kommersiellt 
bruk. 

Det finns dock en rörelse inom fordonssektorn, då transportministrarna från G7-
länderna och Europeiska Kommissionen i september 2015 gjorde ett uttalande om 
behovet av fortsatt arbete på EU-nivå kring att skapa regelverk för självkörande fordon 
(European Commission, 2014). Autonoma fordon har även identifierats som ett huvud-
område i EU:s ”Horizon 2020 Transport Research Programme” (EPRS, 2016) (Euro-
pean Parliment Research Service).  
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Enligt EPRS finns det fyra stora utmaningar med autonoma fordon; vägsäkerhetslagar, 
infrastruktur, datahantering och ansvarsfördelning (EPRS, 2016). 

Lagstiftningen för vägfordon är inte anpassad för den typen av teknologi som förarlösa 
fordon av nivå 4 eller 5 innebär, dessutom måste säkerhetskrav för dessa fordon stan-
dardiseras och ett kontrollorgan måste finnas. Vidare måste utbildning och förarbevis 
anpassas.  

Det finns fortfarande många frågetecken på vilken infrastruktur som behöver finnas för 
att förarlösa fordon framgångsrikt ska kunna användas, men några av de delar som har 
identifierats är kommunikationen mellan fordon (Vehicle-to-Vehicle, V2V), fordon till 
infrastruktur (V2I) och t.ex. fordon till omgivningen (Vehicle-to-everything, V2X). 
Standardisering kommer att bli nödvändig för att olika system ska kunna kommunicera 
med varandra. 

I all datahantering finns det både säkerhetsaspekter och etiska aspekter. Säkerhetsas-
pekterna säger bland annat att när föraren inte längre har möjlighet till input så måste 
fordonets system vara robust och pålitligt mot t.ex. cyberintrång och användarintegri-
tet. Den etiska delen är hur fordonets algoritm ska göra val. I en situation där skada på 
omgivningen inte går att undvika, vilka faktorer prioriteras högst? 

Vad det gäller ansvarsfördelning har det hittills endast varit föraren som är ansvarig för 
fordonets framförande, såvida olyckan inte berodde på fabrikationsfel eller oförutsäg-
bara omständigheter. I fallet med autonoma fordon finns ingen enskilt tydlig part utan 
det finns flera olika tänkbara ansvarstagare: ägaren till fordonet, tillverkaren av fordo-
net, parten som tillhandahåller styrsystem eller personen som övervakar fordonet. Vem 
av dessa, eller någon annan, som har ansvarsbördan är fortfarande en fråga som måste 
lösas (Svedberg, 2016).  

4 Omvärldsanalys, State of the art 
Autonoma fordon, med olika grad av självständighet utreds, provas eller används i ett 
antal branscher. Några av dem beskrivs i nedanstående delkapitel.  

4.1 Hamnar 
För hamnapplikationer har exempelvis Kalmar (en del av Cargotec) en lösning med 
automatiserade containerkranar. De kan flytta containrar från ett ställe till ett annat, 
analogt med, men ändå inte lika som, paketflyttar på sågverk, då de grenslar containern 
och inte använder gafflar från ena långsidan på paketen. De har även system för att 
hålla ordning på var alla containrar är placerade och vilken väg som är effektivast för 
trucken att köra för att komma dit den skall. 

4.2 Gruvor 
För gruvmaskiner finns det minst två anledningar att använda autonoma fordon; för att 
öka effektiviteten och/eller av säkerhetsskäl (Brown, 2011). Eftersom gruvdrift ofta sker 
i stort sett dygnet runt och ofta på avlägsna platser är bemanning ett problem. Att 
använda autonoma fordon skulle delvis lösa problemet med bemanning samtidigt som 
man undviker att använda bemannade maskiner vid de farligaste momenten eller vid 
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moment där bemannade fordon inte är tillåtna. Till skillnad från lantbruket, som hit-
tills har använt sig mycket av förarassisterande teknik, har gruvorna riktat in sig mer 
mot helt autonoma fordon. I gruvor, om än inte i dagbrott, undviker man några av pro-
blemen som autonom vägtrafik har stött på, så som hårt väder och mycket annan trafik, 
men samtidigt så är vissa navigationstekniker mindre lämpliga, främst GPS. 

Volvo Lastvagnar testar en FMX-lastbil i Bolidens gruva i Kristineberg. Om systemet 
fungerar skall ytterligare tre bilar tas i drift under 2017. Bilarna har radar och lasersen-
sorer för att läsa in gruvans geometri. På så sätt skapas en karta som uppdateras och 
förbättras allteftersom bilarna kör sin rutt. Systemet reglerar bilarnas hastighet och 
styrning. 

Projekt Wroomm (Wireless and Remote Operation Of Mobile Machines) är ett treårigt 
project inom PiiA, Processindustriell IT och Automation, med LTU som projektägare. I 
projektet skall en fjärrstyrd hjullastare integreras med gruvans automationssystem. 

ASI (Automated Solutions Incorporated) erbjuder ett modulärt kit för automatisering 
som kan göra gruvfordon (och troligen även andra fordonstyper) autonoma på Bastnivå 
3,4 eller 5. De använder sig av GPS, radar, LIDAR (Light Detection And Ranging, se kap 
5.2.2.2) och optisk detektion som alla sänder data till fordonets VCU (Vehicle Control 
Unit) som även tar emot information från andra moduler. Allt styrs av ett program 
kallat Mobius. Automatiseringen fokuserar främst på repetitiva uppgifter, men enligt 
utvecklarna kan nästan alla typer av gruvfordon automatiseras med goda resultat.  

4.3 Entreprenad 
Volvo CE har visat upp prototyper till en autonom hjullastare, en autonom lastbärare 
(HX1) och en autonom dumper för användning i exempelvis grustag. De är i prototyp-
stadiet för närvarande, men fälttestas. 

Maskinerna som Volvo CE utvecklar bygger på flera olika lokaliseringssystem. De har 
dels GPS för absolut positionering och riktning, en IMU (Inertia Measurement Unit) 
som ger fordonet ytterligare information av rörelsen, samt en LIDAR för lokal 
bedömning och avståndsmätning. De har även ett extrasystem för att upptäcka männi-
skor i närheten av arbetsområdet. 

Komatsu har en förarlös lastbärare som de kallar IAHV (Innovative Autonomous 
Haulage Vechicle). Den är i det större segmentet och förväntas användas i dagbrott och 
större entreprenadprojekt. Den visades upp på mässor under 2016 och är konstruerad 
utan hytt, till skillnad från de tidigare, autonoma modellerna 930E och 830E. Teknik 
för både fjärrstyrning och autonom körning finns, även om modellen inte finns till 
försäljning än. 

4.4 Lagertruckar 
Bland lagertruckar finns det sedan länge olika typer av guidade eller automatiserade 
fordon. Metoderna skiljer sig, men ofta handlar det om repetitiva rutter eller aktiviteter 
som kräver många olika skift. Ett exempel är Rocla AGV som är en elektrisk lager-
gaffeltruck av AGV-typen (Automated Guided Vehicle) som fokuserar på godsförflytt-
ning vid lager, produktionslinor eller magasin och har sålt över 7.000 maskiner. 
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Rocla AGV används som lagerhanteringstruck av t.ex. Valtra Tractors, Sormat Oy samt 
Olvi Bryggeri, och använder både laddning och batteribyte, beroende på användnings-
frekvensen. Den styrs via lasertriangulering (LIDAR), magnetiska golvfläckar eller golv-
lina, där lasertriangulering med hjälp av reflektorer är den klart vanligaste. Systemet 
fungerar både vid förprogrammerade standardarbeten samt specifika order och 
använder sig av ett system baserad på WLAN för att kommunicera mellan AGV-
truckar, manuella truckar och kontrollprogrammet. 

Ett projekt i Sverige där moderna AGV:er har används är vid Stora Ensos pappersbruk i 
Skutskär. Linde har i projektet testat konventionella truckar i 8-tonsklassen ombyggda 
till autonomitet tillsammans med utvecklare av sensorer och styrsystem. Dessa truckar 
kör rullar med papper och lokaliserar sig på terminalen med hjälp av QR-koder i taket. 
Projektet fann att de stora utmaningarna var personsäkerhetsfrågor och hastigheten 
samt att ett autonomt system kräver en mer jämn process med kvalitet i alla led, då 
datoriserade system fungerar bäst när alla delar är likadana och avvikelserna små och 
sällan sker. 

4.5 Vägtrafik 
I projektet DriveMe som drivs av bl.a. Volvo Car Group, Trafikverket och Transportsty-
relsen testas ett större antal bilar från Volvo som är utrustade med en automationsnivå 
på 3, självkörande under speciella förutsättningar. Projektet kommer under 2017 att 
låta 100 bilar testas i verklig trafik i Göteborg av vanliga familjer på utvalda väg-
sträckor. (Volvo, 2017). Motsvarande försök kommer även att ske i några andra städer i 
andra länder. 

Bilarna i DriveMe-projektet bestämmer sin position, och positionen på sin omgivning, 
med dels GPS och inprogrammerade kartor, men även lokalt med kameror och LIDAR, 
laserljus som skickas mot reflektorer bredvid färdvägen på samma sätt som en radar. 
All data sammanfogas sedan till en övergripande bild av omgivningen och läget. 
Samma tekniker (GPS, LIDAR, Radar, kamera) verkar vara den rådande normen för 
självkörande fordon i stadstrafik och användes förutom  i DriveMe också av Urmson et 
al. (2008) i deras projekt Boss som vann DARPAs Urban Challenge. Enligt Volvo (2017) 
kommer helt självkörande bilar från Volvo vara kommersiellt tillgängliga 2021. 

Projekten har dock stött på vissa relevanta svårigheter, såsom försämrad förmåga till 
kompetent självstyrning vid tungt snöfall, vid tät trafik av fotgängare eller vid vägar-
bete. Vidare finns det på de vägar där DriveMe-projektet ska testa, vissa korsningar 
eller vägpartier i projektområdet som är för komplexa för att systemet ska kunna 
hantera dem på ett säkert och smidigt sätt. Om inte körcyklerna är förutsägbara eller 
repetitiva måste det autonoma systemet ha en hög grad av anpassningsförmåga, något 
som är svårt att programmera på grund av behovet av att förutse vilka problem fordo-
net kan ställas inför. Enligt Watzenig och Horn (2017) kommer system med automa-
tionsgrad 4 (se kapitel 3) finnas tillgängligt någon gång efter år 2020, medan system 
med automationsgrad 5 kommer förverkligas först någon gång efter år 2030. 

Även andra tillverkare arbetar med utveckling av autonoma fordon. Intressant att note-
ra är det inte bara är traditionella biltillverkare, som exempelvis BMW, VW, Ford och 
Tesla, utan även företag i andra branscher utanför den traditionella bilindustrin finns 
representerade, såsom Google, Uber och Apple. 
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I USA har det utfärdats tillstånd för autonoma fordon i olika stater vilket har lett till att 
flera demonstratorer är ute på vägarna. Företaget Otto har genomfört den första helt 
autonoma, lagliga godstransporten med en autonom lastbil. Det fanns en förare 
ombord som observatör, men lastbilen körde själv med hjälp av radar, kamera och 
LIDAR för att uppfatta sin omgivning (Trucks, 2016). 

4.6 Jordbruk 
Det nederländska företaget Precision Makers har utvecklat en självkörande, hyttfri 
dragmaskin kallad Greenbot som arbetar på fält i lantbruket eller vid fruktodlingar. 
Med hjälp av en kontrollkonsol spelar en operatör först in det arbetet som den vill att 
Greenbot ska upprepa, så kallad ”Teach & Playback”. Säkerhetsmässigt är maskinen 
utrustad med sensorer och även en fysisk krocksensor både fram och bak. Om dessa 
stöter till något stannar maskinen och en operatör meddelas.  

I USA erbjuder sig  även företaget Autonomous Tractor Corporation att göra om befint-
liga traktorer till självkörande maskiner. De använder sig av en GPS-fri teknologi som 
de kallar LRNS, Laser-Radio-Navigation-System. Tekniken sitter i sändarstationer som 
placeras ut vid fältkanterna och även innehåller sonar och kameror. Maskinen i sig 
styrs av ett program som kan lära sig rutterna och körstilen från lantbrukaren, som kan 
spela in sitt arbete (ATC, 2016). Både Precision Makers och ATC erbjuder även 
förarlösa maskiner byggda enligt samma principer. 

Jumbo heter en konceptstudie som utfördes av JTI – Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik och flera partners. I studien designades en mindre eldriven traktor som är 
tänkt att styras via en förare i en utfällbar hytt eller autonomt. Traktorn skall styras 
antingen helt autonomt eller via fjärrstyrning. Lantbruket är en bra sektor för 
autonoma fordon då arbetet är repetitivt och enkelt programerbart. Det utförs på väl 
definierade fält som har få eller inga hinder eller människor i vägen. I projektet 
undersöktes även möjligheten att använda samma maskiner för lantbrukssyften och för 
kommunal verksamhet, såsom snöröjning, gräsklippning, gatsopning eller liknande. I 
både lantbruket och det kommunala kan man genom autonoma fordon förlänga 
arbetstiden, minska personalkostnaden och flytta arbetet till när det är smidigast och 
effektivast, obunden av personalens arbetstider (Lagnelöv et. al, 2016). 

Fendt släppte i 2016 en vision i form av ett koncept som de kallar MARS (Mobile Agri-
cultural Robot Swarm) där många små och enkla robotar är tänkta att arbeta elektriskt 
och autonomt med uppgifter som sådd, gödsling och skörd. De kontrolleras genom ett 
cloudbaserat system och GPS lokaliserat i en större logistikenhet som dras till 
fältkanten. Tanken är att man gör de enklaste möjliga robotarna, med minimala 
sensorer och låg vikt (Fendt, 2016). MARS jobbar med så kallad ”Hive Intelligence” där 
en central enhet har mer avancerad mjuk- och hårdvara som styr många små enheter 
som är enklare konstruerade (Blender et al, 2017). 

Ungefär samtidigt släppte Case IH ett autonomt koncept på Farm Progress Show i 
Iowa, USA, för att se vilket intresse tekniken hade bland deras kunder. Konceptet 
består av en ombyggd Case Magnum där hytten har avlägsnats och system för autonom 
framdrift har installerats. Sensormässigt har maskinen infrarött ljus, LIDAR och Radar, 
samt kameror för fjärrstyrning. Konceptet kräver fortfarande en del input från en 
operatör för att fungera optimalt, men har möjligheten att arbeta helt autonomt (CNH 
Industrial, 2016). 
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5 Tekniska lösningar 
Det går att dela upp problematiken med autonom körning av gaffeltruckar i 
sågverksmiljö i tre delar. Den ena delen är styrsystemet för framdrift och ”gaffelhante-
ring”. Rent praktiskt är det troligen så att truckarna blir elektrifierade innan de blir 
autonoma. Det är lättare att styra och kontrollera en elektrisk truck jämfört med en 
dieseldriven. 

Den andra delen rör personsäkerhet. Sensorer och styrning relaterat till personsäkerhet 
måste ovillkorligt ha hög tillförlitlighetsnivå, vilket i regel även innebär höga kostnader, 
åtminstone så länge tekniken inte är mogen och fått spridning. Inom ”vanlig” fordons-
trafik har man nått en viss bit på väg mot autonoma system, men man undviker mycket 
av problemställningen kring att bevisa att en tillräcklig säkerhetsnivå uppfyllts. Detta 
görs genom att hänvisa till att systemen enbart används som stödsystem för föraren. 
Tillverkarna hävdar att föraren alltid har det yttersta ansvaret för körningen. För auto-
nom körning är inte detta en framkomlig väg, systemet måste ha en säkerhetsnivå som 
motsvarar riskerna och säkerhetsprestandan måste kunna bevisas. 

Den tredje delen av autonom körning innebär att fordonet måste kunna orientera och 
positionera sig. Om fordonet är utrustat med sensorer som med tillräcklig prestanda 
kan förhindra påkörning av personer, föremål och hinder, innebär detta att positione-
ringen inte behöver vara säkerhetsrelaterad. En förutsättning för det senare antagandet 
är dock att man säkerställt att trucken inte kan lämna det definierade område som 
trucken tillåts röra sig inom och som uppfyller de säkerhetsrelaterade kriterier som 
fastställts. 

Den främsta anledningen till varför det är tekniskt möjligt att implementera autonom 
körning tidigare inom en tillämpning som truckar, än vad som anses realistiskt inom 
vägtrafik, har med den lägre komplexiteten att göra. Händelser som kan inträffa är 
mycket mer förutsägbara än i den allmänna trafikmiljön och farten är lägre. 

5.1 Person- och hinderdetektering 
Detta avsnitt beskriver system för person- och hinderdetektering. Vissa av systemen 
finns redan idag tillgängliga på marknaden, medan andra är under utveckling eller 
ännu inte finns tillgängliga i en version med bevisad säkerhetsprestanda.  

5.1.1 Befintliga givare 
Redan idag är truckarna många gånger utrustade med kameror och sensorer för att 
underlätta backning och för att föraren skall se ”framför” paketet.  

Autonoma fordon i stads- och landsvägsmiljö är enligt vissa biltillverkare mycket nära 
genombrott. De givare som används där kan förhoppningsvis även användas i truck-
sammanhang, då de stora volymerna pressar priset. Den stora kostnaden för truckapp-
likation ligger i programmeringen och ”den speciella miljön” som en industri innebär. 
Enligt Becker, Helmle och Pink (2017) krävs för autonom körning att ett batteri med 
olika sensortyper används för att observera omgivningen. Det ligger en utmaning i att 
skapa den sammanslagning av olika indata som krävs för att skapa en god representa-
tion av fordonets omgivning och som kan ligga till grund för de beslut som fordonet 
måste fatta. 
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Behovet av sensorer ser delvis olika ut för ett vägfordon, där hastigheten kan uppgå till 
över 100 km/h, och för en virkestruck. För vägfordonet krävs dels sensorer som täcker 
närområdet och dels sensorer som täcker området längre bort. För närområdet an-
vänds bland annat stereokamera, ultraljudssensorer, närfältskamera och korträck-
viddsradar. Radar i 77 GHz-området, ofta med pennformade strålar (Meinel, Bösch 
2016) och även LIDAR är typiska sensorer för att detektera hinder på längre avstånd.  
För en trucktillämpning är det främst de tidigare nämnda sensorerna med bredare 
synfält som är intressanta. 

Bland tillverkare som är aktiva inom utveckling av sensorer som används eller skulle 
kunna användas för autonoma fordon inom industrin märks bland andra Sick och Koll-
morgen. 

Kollmorgen har ett system på marknaden som används för att uppnå autonoma 
funktioner på gaffeltruckar och även andra typer av AGVer. Tekniken bygger på 
laserscanning med optiska sensorer, vilket innebär en nackdel i utomhusmiljö eller om 
det finns mycket föroreningar i luften. Kollmorgen anger att säkerhetsgivare från tredje 
part krävs för att lösa personsäkerhet. Sensorerna kopplas till deras system och 
används för funktioner som reducerad hastighet om en person detekteras i en 
definierad zon, eller stopp då en person detekteras i den zon som definierats närmast 
det autonoma fordonet. Systemet kan användas även på mycket stora gaffeltruckar, i 
det avseendet finns det ingen teknisk begränsning för den storlek som virkestruckar 
innebär. 

5.2 Positionering 
Detta avsnitt behandlar tekniker för positionering relaterat till autonom körning, som 
antingen finns tillgängliga på marknaden eller som det pågår forskning kring och som 
kan komma att realiseras inom de närmste åren. 

System kan användas enskilt eller i olika kombinationer, med olika noggrannhet och 
olika behov av externa fixpunkter. 

Exempelvis kan man köra på GPS vid ”grovkörning” mellan på- och avlastningsplatser-
na och ha navigationshjälp i form av reflektorer eller liknande när trucken närmar sig, 
för att i sista momentet använda visionsystem. 

5.2.1 Spår 
En enkel form av positionering är genom att använda någon form av spår som kan 
tejpas eller fräsas ner i golvet eller marken. Trucken följer spåret, som exempelvis kan 
vara optiskt, magnetiskt eller induktivt, och som även kan förgrena sig. Nackdelar med 
denna teknik är bland annat att det saknar flexibilitet. Det begränsar antalet vägar som 
trucken kan köra och innebär också att det är omständligt att förändra banorna som 
AGV:erna kör.  

5.2.2 Optisk orientering 
Optisk orientering är vanligt förekommande inom industrin idag för AGV:er. Nedan 
beskrivs två laserbaserade metoder.  
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5.2.2.1 Lasertriangulering med reflektorer 
En typisk applikation är laserskanning av reflektorer som strategiskt satts upp för att 
kunna identifiera positionen genom triangulering. Det bör beaktas att den typ av posi-
tionering som används typiskt inte anses säkerhetskritisk och inte uppfyller krav på 
feltålighet. Detta gör den mindre lämpad för tillämpningar med tyngre fordon och 
högre hastighet. 

5.2.2.2 LIDAR (Light Detection And Ranging) 
LIDAR är ett sätt att mäta avstånd via laserljus som skickas ut, på liknande sätt som 
radar gör med elektromagnetiska vågor eller ekolod gör med ljudpulser. Med hjälp av 
LIDAR kan en sensor skapa en rudimentär karta med god noggrannhet av den nära 
omgivningen. Tekniken är populär i autonoma fordon och används för att upptäcka och 
bedöma storleken på hinder samt underlätta undvikandet av dessa. I fall med 
väldefinierade och upprepande körmönster har LIDAR även används tillsammans med 
reflektormarkörer som gör det enklare att uppfatta fordonets position (Rocla, 2016). 
LIDAR har en bra räckvidd och ett brett synfält, men tekniken gör det svårt att göra 
dynamiska, tidsbaserade bedömningar (Lindner, 2009). LIDAR, som är ljusbaserad, 
har även svårigheter att fungera bra i svåra väderförhållanden eller notera icke-
reflektiva föremål.  På grund av detta kombineras LIDAR ofta med andra sensortyper 
för positionerings- och omgivningsanalyser. 

5.2.3 Navstar GPS 
Systemet Navstar GPS har varit i drift sedan 1995 och är ursprungligen avsett för 
amerikansk militär användning men används nu brett använt inom civil navigation. 
Systemet förlitar sig på 31 satelliter i banor kring jorden på ungefär 2000 mils höjd. 
Den praktiska positionsnoggrannheten uppgår normalt till betydligt bättre än 15 m. 
Med olika tekniker kan precisionen ökas ytterligare. Om en referenspunkt med känd 
position finns i närheten av där systemet används, kan en teknik med differential korri-
gering användas. Då kan en precision på bättre än 1 m uppnås. 

Med RTK-GPS (Real-Time Kinematic) kan en lägre mätosäkerhet uppnås, genom att en 
stationär basstation skickar en korrektionssignal till den mobila GPS-enheten. Genom 
att använda nätverks-RTK GPS kan mätosäkerhet på 2-3 cm uppnås.  Längre fram i 
tiden kommer man ner till 1-2 cm (Lantmäteriet, 2017). 

Det finns även motsvarande ryska (GLONASS) och europeiska (Galileo) system med 
motsvarande funktionalitet. Det är vanligt att navigationsutrustningar stödjer använd-
ning av mer än ett av dessa system, vilket ökar tillgängligheten och snabbheten i posi-
tionsbestämningen. Enligt Abel et al. (2016) kommer Galileo, när det är i full drift, ha 
bättre integritet och tillgänglighet samt noggrannare positionering än dess föregångare. 

Eftersom positioneringen förlitar sig på svaga radiosignaler från kretsande sateliter, på-
verkas prestandan negativt av byggnader och annat som skymmer fri sikt. Även reflek-
tioner från exempelvis en vägg kan skapa störningar i positionsbestämningen. Under 
de plåttak som finns på magasinen erhålls ingen mottagning alls och det krävs en an-
nan lösning där. Det är inte otänkbart med en orienteringslösning då trucken befinner 
sig under bar himmel och en annan då den är under tak. I dag används RFID-taggar i 
marken med antenn och läsare på trucken för att bekräfta vilket magasin och fack man 
befinner sig i för att hämta eller lämna paket. Det är ingenting att orientera sig efter, 
utan bara att bekräfta att man är på rätt ställe. I detta sammanhang ger metoden för 
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dålig noggrannhet för att orientera sig. För att hitta rätt under tak kan man exempelvis 
ha orienteringsmärken i taket, eller på vägg och stolpar. Dessa märken kan vara rent 
optiska, se 5.2.2., alltså inte GPS. Att sensorfusion krävs vid användning av satellitnavi-
geringssystem vid autonom körning identifieras av Abel et al. (2016). De förordar an-
vändning av sensorer som accelerometrar, gyroskop och hjulsensorer som komplement 
för att överkomma de begränsningar som satellitnavigering innebär. Den beskrivna 
sensorkombinationen är fördelaktig. Satellitnavigering lider av fördröjningar men ger 
en absolut positionsangivelse (inom felmarginalen). De fordonsmonterade sensorerna 
ger en ögonblicklig uppdatering av läge, men endast inkrementellt och värdena från 
dessa driver iväg om inte positionen fastställs på annat vis vid lämpliga tillfällen. 

5.2.4 decaWave DW1000 
Det irländska bolaget decaWave har lanserat en produkt DW1000 som kan användas 
för noggrann positionering inomhus. Precisionen som anges är 0,1 m vid hastigheter 
upp till 5 m/s. I teorin kan man med systemets möjlighet att ge tidsangivelser med 
20 ps noggrannhet, uppnå positionering med ungefär 6 mm precision (Tabarovsky et 
al. 2015). Till systemets fördel hör att det är relativt billigt, med en kostnad på cirka 
200 kr per modul. En annan fördel är att systemet kan installeras självkalibrerande så 
att ankarpunkterna mäter upp sin position i förhållande till varandra (Tabarovsky et 
al.). Detta kan annars vara en omständlig process att utföra med tillräcklig exakthet. 

Systemet hämmas kapacitetsmässigt med ökat antal mottagare som används, då det är 
tänkt att sända på en bestämd kanalfrekvens. För att undvika kommunikationskrockar 
begränsas uppdateringsfrekvensen alltmer ju fler enheter som begär positionerings-
data. Med tio enheter i systemet kan positionen fortfarande bestämmas oftare än en 
gång per sekund. Det finns möjlighet att öka kapaciteten genom att utnyttja mer än ett 
av de kanalband som finns tillgängliga, men det fordrar fler sändare och mottagare. 

För användning inom ett definierat område är denna produkt mycket intressant och 
har stor potential, i och med positioneringens exakthet och möjligheten att användas 
både ute och inne. Systemet bör kompletteras med ombordsensor på motsvarande sätt 
som beskrivs för Navstar GPS i avsnitt 5.2.3, för att erhålla bästa möjliga prestanda. 

6 Säkerhetsaspekter 
Många av de säkerhetsaspekter som är kritiska för förarlösa virkestruckar på ett såg-
verk är de samma som för förarlösa person- eller godstransporter. Körförhållanden för 
en autonom bil är mer komplex så till vida att det kan inträffa fler oväntade händelser 
per tidsenhet, särskilt med tanke på den högre hastigheten som ställer större krav på 
systemen att agera snabbt. En truck går långsammare och har en mer förutsägbar 
miljö, men samtidigt måste systemen kunna hantera plötsliga händelser som att ett 
barn eller djur kommer in på anläggningen och inte följer uppsatta regler. En skillnad 
mot bilen är då att trucken kan stanna kontrollerat och stå still tills faran bedöms 
åtgärdad, kanske genom att en operatör kommer och måste bekräfta att det är säkert 
att köra igen. En bil på en väg kan inte stanna mitt i en korsning t ex eftersom det kan 
utgöra en fara i sig att stå still på en väg. 

En aspekt som är viktig för en virkestruck är att hantera lastens tröghet vid inbroms-
ning, svängar eller acceleration. Om trucken kör framåt och tvärbromsar kan virkespa-
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ketet tippa framåt och om det vill sig illa tippa över den eller det som trucken bromsar 
för. Ett sätt att hantera det är att trucken kör baklänges – eftersom det inte är en förare 
som behöver se framåt så kan systemet lika gärna köra baklänges och genom det få 
större säkerhet vid inbromsning som kan behöva ske med högre retardation än vad 
trucken behöver kunna accelerera. 

En annan sak som kan inträffa på ett sågverk är dåligt väder eftersom det inte är tak 
över anläggningen. Å ena sidan så är detta något som kan inträffa även för bilar i 
vägtrafik och man kan därför anta att system som klarar dåligt väder kommer finnas 
tillgängliga inom en snar framtid. Å andra sidan skulle de körvägar som truckarna 
använder kunna täckas med tak, vilket också skulle ha fördelen att man inte behöver 
röja snö som man gör idag. Kostnaden för att taktäcka är mycket grovt räknat i 
storleksordningen 1000 SEK/m2. 

Legalt är en förarlös virkestruck en maskin för vilken samtliga tillämpliga lagar och 
krav i AFS 2008:3 (det så kallade maskindirektivet) ska tillämpas. Masindirektivet 
föreskriver bl a att en riskanalys måste ha varit genomförd innan idrifttagandet av en 
maskin. Om denna riskanalys resulterar i krav om att maskinen måste kompletteras 
med vissa funktioner av skyddande/riskreducerande karaktär (så kallade säkerhets-
funktioner) och som kommer att vara beroende av maskinens styrsystem så ställer 
maskindirektivet ett antal grundläggande och specifika kvalitetskrav på själva styrsyste-
met (se avsnitt 1.2 i AFS 2008:3). För att maskinbyggaren eller styrsystemleverantören 
ska kunna påvisa att ett styrsystem uppfyller dessa kvalitetskrav finns ett antal standar-
der tillgängliga, varav den vanligast förekommande inom EU heter ISO 13849-1:2015 
för säkerhetsrelaterade delar av styrsystem. Det finns dessutom ett antal specifika stan-
darder för olika delar av maskiners styrsystem, som t ex EN 61496 serien för ”electro-
sensitive protective equipment, ESPE”. Notera att maskindirektivet speciellt omtalar 
”skyddsanordningar för detektering av personer” i bilaga 4 (se punkt 19). Detta innebär 
i praktiken att sådana skyddsanordningar måste uppfylla kraven i en harmoniserad 
standard alternativt att ett anmält organ utfärdat ett typgodkännandebevis för anord-
ningen.  

En av de mest påtagliga riskerna för en förarlös virkestruck är att den kolliderar med 
olika typer av hinder. För att minska denna risk ligger det nära tillhands att utrusta 
virkestrucken med ett sensorsystem som kan detektera hinder och sedan styra trucken 
med avseende på dessa (t ex genom att bromsa). Det finns dock i dagsläget ingen färdig 
kommersiell paketlösning för ett sådant sensorsystem för just denna tillämpning. 
Därför måste maskintillverkaren själv både ta ansvar för och skräddarsy ett sådant 
sensorsystem från grunden. I detta arbete kommer maskintillverkaren utifrån sin risk-
analys behöva fatta ett antal konceptuella beslut som kommer att innebära större eller 
mindre inskränkningar i hur det förarlösa virkestrucksystemet kommer kunna använ-
das av slutanvändaren och som kommer påverka kostnaden för systemet.  

I denna riskanalys bör följande tre kategorier av risker tas i beaktande: 

1. Personskada 
2. Utrustningsskada 
3. Produktionsbortfall  

Ur maskinsäkerhetssynvinkel är utrustningsskador och produktionsbortfall sekundärt i 
förhållande till personsäkerhet. Orsaken att ändå de tas upp i detta avsnitt, och bör 
ingå i riskanalysen, är för att det är viktigt att peka ut exakt de faktiska argument som 
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talar för respektive emot ett visst koncept. T ex följande hypotetiska uttalande: ”Vi kan 
inte använda detta kamerasystem för det klarar inte att detektera personer vid kraftigt 
snöfall!” kan leda till att kameran väljs bort (till förmån för en annan och eventuellt 
sämre sensor), egentligen på grund av risker med produktionsbortfall, när det i prak-
tiken kanske bara uppstår så kraftiga snöfall någon enstaka procent av hela driftstiden 
under ett år. 

Det finns (minst) tre övergripande koncept för att kunna reducera risker för person-
skada, se Tabell 1: 

Tabell 1. Tabellen visar övergripande säkerhetskoncept. 

Koncept Innebörd Allokering av säkerhetsfunktioner 

A 

Inga personer 
tillåts befinna 
sig i 
riskområdet 

Säkerhetsfunktioner allokeras till områdets avgränsning 
(sensorsystemet utgörs av grindlås/ 
förreglingsbrytare/radiosystem etc.). Inget specifikt 
system för detektion av personer behövs. 

B 

Endast 
behöriga 
personer 
tillåts i 
riskområdet 

Krav kan ställas på att behöriga personer måste bära 
speciell utrustning (t ex insytt i varselvästen/ hjälmen) 
som sedan positioneras/hanteras precis som andra 
virkestruckar då personerna befinner sig i riskområdet. 
Detta är en skyddsanordning för detektion av personer 
som det går att tillämpa befintliga standarder på.  

C 

”Godtyckliga” 
personer 
tillåts i 
riskområdet 

Säkerhetsfunktionen kommer att allokeras till den indi-
viduella virkestrucken, vars sensorsystem på ett säkert 
sätt måste kunna detektera personer. Se diskussion om 
detta nedan. 

6.1 Diskussion angående koncept C 
Det finns två olika typer av sensorsystem för detektion av personer: Beröringsfria och 
icke-beröringsfria sensorsystem där den sistnämnda anses vara föråldrad teknik och 
diskuteras inte vidare i denna förstudie. Dock ska det tilläggas att kraven i den idag 
gällande standarden för förarlösa industritruckar (AGV:er) EN 1525:1997 baseras på att 
icke-beröringsfria sensorsystem används. 

Det finns ett relativt stort antal olika teknologier för beröringsfri hinderdetektering till-
gängliga idag. Som exempel kan nämnas: 

• Stereokamerabaserade sensorsystem 
• Laserscanners (2D-sensorer, en- eller två laserstrålar) 
• Ljusridåer 
• Aktiva IR-sensorer 
• IR-kameror 
• LIDAR (3D-sensorer, flera laserstrålar) 
• Ultraljudssensorer 
• Radarsensorer 

I maskinsäkerhetssammanhang är av dessa endast aktiva IR-sensorer, laserscanners 
och ljusridåer (som hyllprodukter) godkända som skyddsanordningar för detektion av 
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personer, alltså att de uppfyller en harmoniserad standard. En överväldigande majori-
tet av dessa är dock endast tillåtna att användas som skyddsanordningar om de är 
stationärt monterade i inomhusmiljö (förutom aktiva IR-sensorer som också kan mon-
teras utomhus för att styra entredörrar till exempelvis affärer). Att AGV:er kan tillåtas 
utrustas med laserscanners beror på att underlaget som AGV:n färdas på kan krävas att 
vara så jämnt att installationen motsvarar stationärt montage, samt att hastigheten är 
relativt låg. Gemensamt för dessa tre sensorertyper är att de förutsätter att riskområdet 
de övervakar är helt fritt från hinder samt att de löser ut oberoende av vilken typ av 
hinder som beträder området. 

Ovanstående begränsningar gör det svårt att använda befintliga skyddsanordningar för 
andra tillämpningar, t ex virkestruckar som är avsedda för drift i utomhusmiljö. För ut-
rustning i sådana miljöer är maskinbyggaren därför hänvisad till att använda andra 
sensortyper än på förhand godkända skyddsanordningar. För dessa sensortyper finns 
ingen harmoniserad standard (än). Detta innebär inte att det är omöjligt att använda 
dessa sensorer som skyddsanordningar för detektion av personer, men att maskinbygg-
aren i dessa fall själv måste ansvara för hela säkerhetsgodkännandet vilket översiktligt 
innebär fullständig riskanalys, konstruktion och validering av sensorsystemet mot gäl-
lande maskinsäkerhetsstandard för styrsystem. Detta kräver att maskinbyggaren har en 
väldigt god teknisk förståelse för hur dessa sensorer fungerar och därmed vad som är 
deras styrkor och svagheter samt har tillgängliga resurser (tid/kostnad) för avancerad 
systemutveckling och provning.  

Rent tekniskt innebär detta att tillämpa standarden ISO 13849-1 på hela sensorsyste-
met fullt ut. ISO 13849-1 är också harmoniserad men inte specifikt för sensorer utan för 
kompletta styrsystem till maskiner.  

Figur 1 ger en allmän översikt av ett säkerhetssystem som implementerar säkerhets-
funktionen att detektera personer enligt ISO 13849-1. Såväl varje delsystem (SRP/CS, 
Safety-Related Part of Control Systems) för sig, som sammansättningen av delsystem 
måste konstrueras och utprovas för att möta kraven i ISO 13849-1. För delsystemen 
SRP/CS2 och SRP/CS3 innebär detta att tillämpa standarden som om delsystemen var 
tänkta att ingå i vilken säkerhetsrelaterad maskinstyrning som helst. 

 

Figur 1. Sensorsystem enligt ISO 13849-1. 

SRP/CS1 (sensorn) däremot förutsätter speciell behandling. De hinderdetekterande 
sensorer som finns att köpa är i sig komplexa komponenter som innehåller avancerad 
programvara och hårdvara och som inte är konstruerade för att möta kraven i ISO 
13849-1. Detta kan dock kringgås m h a den senaste utgåvan av ISO 13849-1:2015 (av-
snitt 4.6.2, NOTE 2) som tillåter att sådana komponenter (t ex komplexa sensorer) 
ändå kan användas om följande förutsättningar är uppfyllda: 

1. Delsystemet SRP/CS1 måste bestå av (minst) två stycken sensorer (redundans). 

2. Dessa båda sensorer ska vara baserade på olika teknologier (diversitet). 
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3. Det måste finnas tillförlitlighetsdata tillgängligt för elektronikhårdvaran i re-
spektive sensor (MTTFD). 

Om ovan uppfylls så ska det tilläggas att det är förhållandevis osannolikt att en maskin-
byggare kommer att hitta ett sensorpar som fungerar bra i alla tänkbara driftförhållan-
den för en utomhusgående virkestruck.  

Det åligger maskinbyggaren att i sin riskanalys även identifiera/specificera: 

- Exakt vilket objekt som definierar en ”person” och som sensorerna ska kunna 
detektera (dvs dimensioner och ytmaterial) och sensorernas reaktionstid. 

- De driftförhållanden (t ex väderförhållanden) under vilka sensorsystemet inte 
kan fullgöra sin primära säkerhetsfunktion (d v s att detektera personer) på 
grund av sin valda teknologi. 

- Lämpliga tekniska åtgärder för att upptäcka dessa driftförhållanden och då 
förhindra drift. 

Samtidigt (våren 2017) som denna text skrevs pågick ett arbete inom IEC TC 44 för 
framtagning av en ny teknisk specifikation som kallades: ”CDV 62998-791 ED1 Safety 

of machinery – Electro-sensitive protective equipment – Safety-related sensors used 

for protection of person”: När den tekniska specifikationen är färdigställd kan den 
utgöra ett stöd/verktyg för maskinbyggaren för att underlätta ovanstående beskrivna 
process. 

7 Scenarier 
Ett uppslag för användning av förarlösa truckar är att sköta på- och avlastning av 
virkespaket manuellt, via en truckförare/operatör i ett kontrollrum, medan trucken 
autonomt kör mellan på- och avlastningsplatserna (se kapitel 3, nivå 4). På så sätt kan 
en truckförare hantera flera truckar samtidigt.  

Tekniken öppnar även för att laborera med att minska truckarnas storlek samtidigt som 
man ökar antalet truckar, vilket kan vara svårt i dagsläget på grund av lönekostnader. 
På så sätt kan man lättare anpassa antalet truckar efter produktionstakten. Truckarna 
kan dock inte göras hur små som helst, de måste ändå orka lyfta tillräckligt mycket. Ett 
tredje exempel på förändring är att när ingen förarhytt behövs så kan virket möjligtvis 
lastas på ett mindre skrymmande sätt och ställa mindre krav på utrymme i truckgång-
arna, vilket leder till mer lageryta. Eventuellt kan man använda grensletruckar, som vid 
containerhantering i hamnar. Innan man går vidare med att utveckla tekniken så 
behöver man veta vilka ekonomiska och säkerhetsmässiga incitament det finns för 
tekniken, samt vilka tekniska och säkerhetsmässiga utmaningar som behöver lösas. 

Ett nästa steg, som ligger i ett tänkbart fortsättningsprojekt, vore att med hjälp av 
trucktillverkare, sågverk, mjuk- och hårdvaruleverantörer, universitet och forsknings-
institut ta fram prototyper för förarlösa truckar. Är de ekonomiska och säkerhetsmäs-
siga incitamenten tillräckligt höga är det relevant att påskynda detta nästa steg och låta 
sågverksindustrin vara med och leda utvecklingen mot autonoma truckar. Alternativet 
är att låta andra branscher gå före och invänta att tekniken blir billigare och mer 
mogen. Då missar man dock möjligheten att skynda på utvecklingen i önskad riktning. 
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Det som enklast kan automatiseras är det som idag kan göras utan manuell handpå-
läggning, alltså där truckföraren måste gå ur hytten och rätta till strön eller bolster, 
eller plocka upp nedfallna virkesstycken. 

Det som i bör stå först på tur att automatiseras är hanteringen av färdigpaket, då de 
ofta är mer välordnade än ströpaketen och dessutom bandade. Då krävs troligen att det 
blir tydliga mellanrum mellan paketen för att underlätta gaffelplaceringen, se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Plastade och bandade färdigpaket. 

För att underlätta införandet av autonoma truckar måste det mesta som nu sker manu-
ellt ske automatiskt, exempelvis att påläggning och avplockning av truckströna måste 
ske automatiskt. 

Vad gäller ströade paket är det troligen lättare att hantera plankor än bräder, då de 
senare oftare faller ur paket och dessutom skapar ”ormar” vid de understa lagren, se 
Figur 3. 

 

Figur 3. Ströade paket med bräder med nedfallande bräder. 

Paket med bräder har en större tendens att bli oordnade jämfört med plankpaket. Det 
är därför troligare att en introduktion av autonoma truckar vid hantering av ströade 
paket sker på plankhantering. 
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Som man kan se i Figur 4 till Figur 8 så är det skillnad mellan sågverken på hur 
paketen ser ut och hur de staplas i mellanlager och sedan i torken.  

 

 

Figur 4. Ströade paket med bräder i mellanlager, lite vingligt. 

Det bör dock inte vara något problem att paketen ser olika ut, eftersom en autonom 
truck med manuell hjälp bör kunna klara allt som en traditionell truck med förare kan 
klara av. 

Det som kan krävas är att ströläggaren fungerar som den är tänkt och att även truck-
ströna läggs på automatiskt. Vissa läggare kräver en manuell hantering om paketet är 
mindre än normalt. 

Ströläggaren är därför en kritisk komponent för att autonoma truckar skall vara 
realiserbara. Den måste fungera så pass bra, både för tork- och truckströn att manuell 
hantering inte behövs efter att paketet matats ut på utmatningsbanan, varken före eller 
efter tork. 
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Figur 5. Ströat paket med relativt korta plankor. Notera även det lilla paketet underst. 

 

 

Figur 6. Ströade paket med plankor. 
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Figur 7. Olika långa ströade paket med plankor. 

 

 

Figur 8. Plankpaket vid kanaltork. Notera storleksskillnaden på paketen i högra stapeln. 

Bilderna ovan visar att paketen på olika verk ser ut på högst varierande sätt. Det bör 
dock inte vara ett alltför stort problem att lösa, eftersom som tidigare nämnts, en auto-
nom truck med manuell hjälp bör kunna klara allt som en traditionell truck med förare 
kan klara av. 

Truckarna idag har olika långa och tjocka gafflar, beroende på olika huvudsakliga 
arbetsuppgifter. En svårighet för manuella förare är att köra lagom långt in med 
gafflarna, så att hela paketet står på gaffeln, men ändå så att paketet ”bakom” inte fast-
nar vid lyft. Om gaffeln körs för långt in kan en eller flera plankor på paketet bakom 
förstöras eller knäckas, om gaffeln körs in för kort ramlar virke av. För exempel på 
paket som kan vara svårhanterliga, se Figur 3 och Figur 4. Båda felen medför betydan-
de ekonomiska förluster. 
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8 Tidsstudie 
I Figur 9 ses spåret av ca två timmars körning där ströade plankpaket flyttats ur kam-
martorkar till mellanlager före justering och nya paket flyttats från annat mellanlager 
till torkarna. Man ser att GPS-signalen i detta fall inte är speciellt exakt under magasi-
nens plåttak eller i torken.  

Under de två timmarnas körning gick föraren ur trucken vid två tillfällen, beroende på 
att enstaka plankor tidigare fallit ur paket och låg hindrande. Det är något som inte kan 
åtgärdas automatiskt, utan kräver manuell hantering, alternativt att ströläggningen 
utvecklas till att fungera bättre. 

 

 

Figur 9. GPS-loggning av ca 2 timmars körning med lastning i och ur tork. 

Den manuella hanteringen av urfallna plankor kan eventuellt åtgärdas av en person 
som går runt och plockar, alternativt körs plankorna över av trucken, utan att samlas 
ihop. Denna rundtur visar att det bör vara fullt möjligt att autonomt fylla och tömma 
kammartorkar. Det bör även vara fullt möjligt att hämta de nya ströpaketen från utmat-
ningen och köra dem till mellanlager före tork samt från mellanlager efter tork till 
justerverk eller hyvel. 

8.1 Östavalls sågverk  
I tidsstudien från Östavall, som till del är hämtad från Datapolarnas Sawinfo, kan man 
se  

- Truckens körtid med last 
- Antal paket på gaffeln 
- Truckens körtid utan last 
- Truckens körsträcka med last 
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- Truckens körsträcka utan last 
- Antal lyft en truck gör på en dag 
- Antal lyft ett paket utsätts för 
- Förarens körtid med last 
- Förarens körtid utan last 
- Förarens körsträcka med last 
- Förarens körsträcka utan last  

Det man inte ser i Sawinfo, men som är av yttersta vikt vid införande av autonoma truc-
kar, är hur mycket handpåläggning det är för att exempelvis rätta till strön, lägga på 
och ta av truckströn, flytta paket som hamnat lite snett, plocka upp plankor som ramlat 
av etc. 

På Östavalls sågverk finns sju truckar för virkeshantering. Sex truckar används dag-
ligen under vardagarna, en truck är reserv. Bemanningen visas i Tabell 2 nedan. Alla 
truckar utom torktrucken körs tvåskift måndag till fredag. Torktrucken bemannas 18,5 
timmar per dygn hela veckan. Totalt behövs 13 heltider för att bemanna truckarna en 
vanlig vecka (Persson, 2017). 

Tabell 2. Bemanning på truckarna på Östavalls sågverk under en vecka. 

 

Användningen av de sju truckarna kan åskådliggöras genom att visa hur många paket 
de flyttar per timme under den arbetstid de är aktiva, detta visas i Figur 10 nedan. Jäm-
förelsen försvåras dock av att ett eller flera paket kan köras samtidigt på trucken, vilket 
t ex gör att truck 5 presterar nästan dubbelt så många paketflyttningar per timme som 
de andra truckarna. Paketen efter justerverket är också mindre än paketen före, vilket 
gör att det är fler färdiga paket än ströade paket. Torktrucken har en ganska jämn 
belastning alla dagar i veckan, medan de andra skiftar mer. 

Bemanning timmar 

per vecka

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Summa Antal 

heltider

Truck 1 Tork 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 129,5 3,2

Truck 2 Såg 15,8 15,8 15,8 15,8 8,5 0 0 71,7 1,8

Truck 3 Intag 

justerverk

15,8 15,8 15,8 15,8 8,5 0 0 71,7 1,8

Truck 4 Uttag 

justerverk

15,8 15,8 15,8 15,8 8,5 0 0 71,7 1,8

Truck 5 Bil 15,8 15,8 15,8 15,8 8,5 0 0 71,7 1,8

Truck 6 järnväg 15,8 15,8 15,8 15,8 8,5 0 0 71,7 1,8

Truck 7 Gul-trucken 

reserv

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Summa 97,5 97,5 97,5 97,5 61 18,5 18,5 488 12,2
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Figur 10. Antal flyttade virkespaket per timme, truck och veckodag på Östavalls sågverk under 
oktober 2016. Utlastningstruckarna hanterar ofta två paket i taget vilket gör det höga antalet 
paket. 

 

8.1.1 Scenario autonoma truckar på Östavalls sågverk 
På Östavalls sågverk hanterar de två truckar som står för lastning på bil och järnväg för 
ungefär hälften av alla flyttar av virkespaket. De fyra truckar som hanterar tork, såg och 
in och ut från justerverk står för den andra hälften. Lastning av bil och järnväg motsva-
rade under fyra veckor i oktober 2016 21600 flyttade paket. De andra fyra truckarna 
hanterade 25100 flyttade paket. Om man räknar med den tid de är aktiva så blir det i 
snitt 37,8 flyttade paket var i timmen för bil- och järnvägstrucken, respektive 19,1 
flyttade paket var för de andra fyra truckarna. Snittet för alla sex truckarna är 23,9 
flyttade paket per timme. 

Om autonoma truckar kunde användas och dessa fritt kunde röra sig mellan de olika 
lastnings- och lossningsplatserna och dela på de flyttar som behöver göras, skulle 
antalet truckar kunna halveras för att nå samma medelbeläggning med antal paket-
flyttar i timmen. 

Om det antal paketflyttar som alla truckar genomför under en genomsnittlig vecka i 
oktober 2016 skulle slås ut på fyra truckar som skulle vara tillgängliga 23/7 (en timme 
per dygn för underhåll, laddning av eventuell eltruck är inte inräknat), skulle det bli 
18,1 flyttar per timme, se Tabell 3. Med tre truckar skulle det bli 24,2.  
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Tabell 3. Värden för en genomsnittlig vecka i oktober 2016. Antal truckar och flyttar idag jämfört 
med ett scenario med automatiserade truckar. 

 

Troligen är det så att de truckar som kör mellan såg, tork, justerverk och lager är enk-
lare att automatisera än de som står för lastning av bilar och järnväg, eftersom man kan 
styra interna processer bättre än de som är beroende av transportfordon som styrs av 
andra faktorer. Om de fyra truckar som används idag skulle automatiseras och kunna 
köra 23/7 så skulle de behöva klara samma antal paket i timmen som idag, omkring 20, 
vilket kan klaras på två truckar. Om truckarna är eldrivna, och måste laddas, kan det 
krävas fler truckar än i exemplet ovan. 

Den, kanske, enklaste operationen att automatisera är rangeringen (hopsamlingen) av 
paket för utlastning. Det kan automatiskt göras dygnet runt, så att det är lätt att lasta 
när bilen eller tåget är på plats. 

Sågtrucken, eller snarare föraren av sågtrucken, hanterar i dagsläget även truckströn, 
vilket kräver manuell hantering. Det kommer också alltid att ske oförutsedda händelser 
som medför manuell hantering av lösa virkesstycken, strön, truckströn eller paket. Det 
gör att man inte bara kan ha kan automatiska truckar, utan det krävs minst en manuell 
truck i beredskap.  

9 Ekonomisk potential 
En stor del av kostnaden för en truck ligger i att göra förarmiljön ergonomisk och an-
vändarvänlig. Med autonoma truckar slipper man helt hytten och därmed kostnader för 
förarergonomi. 

I vårt antagande tror vi inte att en övergång till helt autonoma truckar är genomförbar 
inom den närmaste framtiden (5 år). Scenarierna grundar sig därför på en semiauto-
matisk truck, som förflyttar sig mellan hämt- och lämningsplatserna självständigt, men 
där behöver hjälp med lastning och lossning av en operatör som sitter ”på kontoret” 
och därifrån övervakar och styr ett antal truckar, kanske två eller tre, upp till fyra, bero-
ende på lastfrekvens och transportsträckor. Det motsvarar nivå 4 i kapitel 3. 

Bränslekostnaden står för en betydande del av den rörliga kostnaden för truckdrift. 
Den naturliga reaktionen för en förare med många uppgifter att uppfylla är att köra lite 
fortare och lite hetsigare än normalt. Det gör att bränsleåtgången ökar kraftigt. Med 
autonoma truckar, med en något lägre max- och medelhastighet, kan bränsleåtgången 
minskas radikalt. Den minskade bränsleåtgången, samt att inga förare behövs, medför 
att det troligen finns ekonomiskt utrymme för ytterligare en truck för att täcka upp vid 
hård belastning. 

6 Truckar

Enbart bil och 

järnväg

Sågverk, tork, 

justerverk 4 

truckar

Totalt 4 

truckar

Totalt 3 

truckar

1 truck bil 

och järnväg

2 truckar 

Sågverk, tork, 

justerverk

Antal flyttar 11 687 5 423 6 589 11 687 11 687 5 423 6 589

Timmar idag 488 143 345 644 483 161 322

Medel flyttar 

per timme 23,9 37,8 19,1 18,1 24,2 33,7 20,5

Automatiserat med 23/7 driftIdag

Benämning
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Troligast blir de autonoma truckarna eldrivna, då det kan vara enklare att styra elmoto-
rer än dieseldrivna motorer. I sådana fall minskar drivmedelskostnaderna ännu mer, 
då elmotorerna har betydligt bättre verkningsgrad än dieselmotorer. Även 
underhållskostnaderna minskar kraftigt med eldrift på grund av mindre komplex 
uppbyggnad med färre delar. 

En annan möjlighet är att utnyttja att den förarlösa trucken kan köra dygnet runt, med 
paus för laddning, vilket gör att den kan klara sin uppgift trots lägre kapacitet än 
truckarna idag, eller att färre truckar behövs för samma arbete. Troligen behövs större 
buffertar vid lastnings- och lossningsplatser för att kompensera för lägre momentan 
kapacitet.  

Ytterligare kostnader som kan uppkomma är att inhägna området där trucken oper-
erar, för att minimera olycksrisken. Ett alternativ kan också vara att bygga in eller sätta 
tak över hela området. Då underlättas navigeringen betydligt, eftersom man blir väder-
oberoende och kan sätta upp navigationspunkter på lämpliga platser i tak, på golv och 
på stolpar. 

För att ytterligare underlätta ett införande av autonoma truckar kan det vara nödvän-
digt att hålla körvägarna fria från ojämnheter och hinder av både tillfällig och perma-
nent natur. Det är dock något som ändå borde göras av hänsyn till den manuella förar-
miljön. 

Som nämns i kapitel  7 och kapitel 8 är den manuella handpåläggningen med ströhan-
tering ett potentiellt problem som måste behandlas och lösas. Ett sätt att göra det på är 
naturligtvis att se till, redan nu, att strön hamnar där de skall så att den manuella han-
teringen inte behövs. 

Den ekonomiska potentialen kan beräknas på olika sätt och med olika utgångspunkter. 
Här kan vi göra några enkla antaganden och grovt se vad en manuellt körd truck kostar 
och ställa det i relation till en autonom, för att bedöma om det är ekonomiskt möjligt 
att autonomisera truckkörandet. Allt räknat utan internräntor mm, för att göra översla-
get så enkelt som möjligt. I nedanstående scenarier är det dessutom lika många auto-
noma truckar som de traditionella i dagsläget. Enligt resonemanget i kapitel 8 kan 
antalet truckar dessutom minskas, vilket ytterligare bättrar på kalkylen till förmån till 
autonoma truckar. 

9.1 Ekonomi för scenario där förare behövs 
vid lastning och lossning 

Vi kan antaga att lönekostnaden ligger på 500 kSEK per förare, att det är tvåskift, dvs 
lönekostnaden per truck är 1 MSEK/år.   

Vi kan vidare anta att bränsleförbrukningen är ca 35 m3/år. Med ett dieselpris på 10 
kr/l blir det 350 kSEK/år och truck. 

Reparation och underhåll kan ansättas till 100 kSEK/år. 

Nypriset för en traditionell truck kan estimeras till 2 MSEK. 

En truck kan förväntas hålla i 7 år. 

Hela lönekostnaden vid förarlös drift kan inte räknas bort, eftersom det behövs en 
operatör på distans, för på- och avlastning mm. Den personen förväntas kunna hantera 
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3 truckar. Det betyder att lönekostnaden minskar med 2/3, dvs med ca 650 kSEK/år 
och truck. 

De autonoma truckarna kör mer ekonomiskt, varför dieselförbrukningen minskar med 
15 %, alltså med ca 45 kSEK. Med eldrift minskar kostnaden ännu mer. 

Reparationer beroende på ”vårdslös” körning kan minska med 10 %, dvs med 10 
kSEK/år. Med elektriska truckar minskar underhållsbehovet ännu mer. 

Kostnaderna kan alltså minskas med 650 + 45 + 10 = 705 kSEK per truck och år. 

Totalt innebär det en besparing på ca 5 MSEK under truckens livslängd på ca 7 år. 

Det innebär att en truck ingående i en förarlös truckpark med tre truckar och en förare 
kan få kosta ca 5 MSEK mer än en manuellt styrd truck, när alla yttre säkerhets- och 
navigationssystem är installerade. Kostnaderna för dem är mycket individuella för varje 
verk, och därmed svåra att estimera.  

9.2 Ekonomi för scenario där förare endast 
behövs i undantagsfall 

Vi kan antaga samma förutsättningar som ovan. 

Hela lönekostnaden vid förarlös drift kan inte räknas bort, eftersom det behövs en 
operatör på distans vid oförutsedda händelser. Den personen förväntas kunna hantera 
samtliga truckar, vilket kan vara 6 stycken, på sågverket. Det betyder att lönekostnaden 
minskar med 5/6, dvs totalt med 10 förare à 500 kSEK, vilket ger 5 MSEK/år eller drygt 
830 kSEK/truck och år. 

De autonoma truckarna kör mer ekonomiskt, varför dieselförbrukningen minskar med 
15 %, alltså med ca 45 kSEK. Med eldrift minskar kostnaden ännu mer. 

Reparationer beroende på ”vårdslös” körning kan minska med 10 %, dvs med 10 
kSEK/år. Med elektriska truckar minskar underhållsbehovet ännu mer. 

Kostnaderna kan alltså minskas med 830 + 45 + 10 = 885 kSEK per truck och år. 

Totalt innebär det en besparing på drygt 6 MSEK under truckens livslängd på ca 7 år. 
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10 Resultat och diskussion 
Denna förstudie visar att det inom en inte alltför avlägsen framtid är fullt möjligt att ha 
förarlösa truckar i den svenska sågverksindustrin. Tekniken för fordonsautonomi drivs 
framåt i en snabb takt av, framför allt, tillverkare av personbilar, men även av tillverka-
re av tyngre fordon för körning både på allmänna vägar och inom avspärrade områden. 
Det skrivs så gott som dagligen (våren 2017) i dags- och facktidningar om framsteg, 
såväl som om bakslag, inom området. Det är främst personbilar som omnämns, men 
om en personbil kan köra i vanlig trafik så bör även ett tungt fordon kunna göra det. 
Och går det att framföra tunga fordon i vanlig trafik bör det gå i industrimiljö.  

För att skynda på utvecklingen och införandet av förarlösa truckar är en modell att 
använda semiautonoma fordon, där en förare/operatör på distans sköter det som kan 
vara svårt att helautomatisera, såsom på- och avlastning på gafflarna. 

Troligen är det de ekonomiska aspekterna som spelar störst roll för när införandet kan 
ske. För att autonoma truckar skall vara ett alternativ krävs minst lika stor tillgänglig-
het som traditionella truckar. Det kostar alltför mycket för ett verk att bli stående på 
grund av att logistiken inte fungerar. 

Till de ekonomiska aspekterna kan även säkerheten räknas, eftersom det troligen, till 
en början, kommer att krävas extra arrangemang för att garantera minst lika hög 
säkerhet som idag. I säkerhetsaspekterna räknas både person- och saksäkerhet, det vill 
säga både säkerhet mot att köra på personer, byggnader och föremål, samt att tappa 
gods. Vi förutsätter i detta fall att de legala frågorna är lösta, så att ansvarsfrågan vid 
eventuella olyckor är löst. 

Vid samtal med sågverksägare, platschefer, truckförare och andra sågverksanställda är 
både intresset och inställningen till autonoma truckar mycket olika. Det skiljer inte så 
mycket mellan personalkategorierna som mellan individerna och verken. Vissa är helt 
lyriska och övertygade att det kommer inom en snar framtid, andra är lika övertygade 
att det aldrig kommer att fungera ”i vår speciella verksamhet”. En påverkande parame-
ter tycks, helt subjektivt från författarens sida, vara vilken ordning man har, eller tycker 
sig ha, på sågverksområdet. Ett område med mycket hinder och ojämnheter i vägen 
samt långa konstiga vägar med många hinder mellan olika lagerplatser betraktas som 
mer svårautomatiserat, medan ett område med ordnade lagerplatser och/eller någor-
lunda välstädade planer betraktas som lättare att automatisera. 

En inte helt ovidkommande aspekt i ämnet är svårigheten att få tag på kompetenta 
truckförare till sågverken. Det är ett problem som fler sågverk har uppmärksammat. 
Med förarlösa truckar kanske problemet kan avhjälpas. Om det inte skapar nya 
problem, med att hitta kompetenta operatörer till de semiautomatiska truckarna. 

Redan idag har många verk, kanske de flesta, en automatiserad ordning på var varje 
paket är lagrat. Därifrån till att optimera lagerplatserna för att minimera körsträckan är 
inte alltför lång. Om systemet kan berätta var paketen är lagrade och vilket paket som 
skall ställas på vilken plats är det heller inte så långt till att låta trucken själv köra dit 
och hämta eller lämna paketet. 

Man kan tycka att problem med ströpaket som inte håller ihop beroende på att strön 
läggs fel eller ramlar ur ändå skall åtgärdas, men eftersom truckförarna vant sig vid 
handpåläggning för att det skall fungera görs inget åt grundproblemet. Om autonomin 
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skall fungera krävs det att ströläggaren fungerar helt klanderfritt, utan handpåläggning, 
annars är förtjänsten med autonoma truckar borta. 

Förutom att flytta paket utförs en mängd andra uppgifter med gaffeltruckarna, såsom 
att flytta strön och bolster från justerverket till ströläggaren, att lägga på tak ovanpå 
ströade paket som lagrats utanför magasinen samt att flytta och lyfta andra saker. En 
del av detta kan säkerligen automatiseras, men det kommer under överskådlig tid 
framöver att behövas mänskliga förare för att utföra udda uppgifter. 

11 Fortsatt arbete 
Ett naturligt nästa steg är att bilda en projektgrupp som gör en studie på ett specifikt 
sågverk. I projektgruppen bör det ingå forskning i form av institut och universitet samt 
(minst) en trucktillverkare som idag tillverkar truckar för virkeshantering samt (minst) 
ett sågverk. Dessutom bör navigations- och säkerhetssystemtillverkare ingå i gruppe-
ringen. I projektet kan man gå djupare i vad som är möjligt idag och vad som behöver 
lösas för att komma vidare mot förarlösa truckar på sågverk. Arbetet kan ske i de två 
stegen som skissats i rapporten, nämligen i ett första steg då trucken autonomt kör 
mellan på- och avlastning, men där ”gaffelhanteringen” sköts fjärrstyrt manuellt och i 
ett andra steg då även ”gaffelhanteringen” är autonom. I ett sådant projekt kan man 
även undersöka möjligheterna att kombinera förarlösa truckar med batterieldrift, 
eftersom de tillsammans har flera fördelar. En autonom truck kan t ex ladda när den 
behöver istället för att behöva anpassas till en förares arbetstider och behov av raster. 
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