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Ny standard – nye muligheter
• Kontroll og kalibrering 

– Lengde og diameter og vekt (hvis installert i lassbæreren)

• Fleksibel styring av avvirkningen (fleksibel aptering/flexi bucking under test pr. nov.2016)

– Hvilke sortiment som skal apteres, og hvordan, kan endres når som helst mens drifta pågår.

• Produksjonsrapportering
– Rapportering per stokk gir store muligheter for å presentere og analysere produktionen slik 

oppdragsgiveren ønsker. Gml. pri-fil ga mye av det samme.

• Driftsoppfølging
– Hvert arbetsmoment registreres separat for hver fører og maskin. Årsak til ulike typer 

avbruddstid kan registreres. Gml. drf-fil ga mye av det samme.



Filtyper i StanForD 2010

Pin, oin og spi
sammen = env

- Sortiment/ produkt

- Objekt info.

- Treslag

- GPS kart 

-Til lassbærer

-Til lassbærer 

-

- Produksjon HM

- Enkel / liten prod.

- Produksjon LB

- GPS kart

- Filer fra klave/maskin

- ?

- Drift/rep filer



Hva inneholder de viktigste filene ?

• Prd – thp : produksjonsrapportering

• Ktr – hqc : dokumentasjon på kalibrering

• Pri – hpr : produksjon, geoplassering

• Drf – mom: Driftsoppfølging

• Hpr gallring: informasjon om tynningsbestand    
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Muligheter for entreprenøren
• Kontroll på produksjonen

• Leverer bestilt vare, hvis bestilling er korrekt

• Dokumentasjon på kvalitet

• Sporbarhet, dokumentasjon på hvem, hva, hvor, 
hvordan jobben er utført

• Driftsoppfølging, kontroll på økonomi

• Kan levere et grunnlag for oppdatering av 
skogbruksplan til skogeier



Muligheter for skogeier

• Sporbarhet

• Oppdatering av skogbruksplan

• Volum på sortemangsnivå

• Hpr gallring, viser gjenstående volum pr daa

• Prd/thp er et godt dokument på hva skogeier 
leverer til kjøper



Hvilke filer leverer vi i dag ?

• Prd – thp

• Pri – hpr, felles for disse, er valgbar intervall

• Ktr – hqc

• Doc, ofte miljøskjema eller annen relevant 
dokumentasjon

• Kartfiler med sporlogg





Takk til Nortømmer for invitasjonen

Takk for oppmerksomheten


