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Sammanfattning 

På sågverk finns idag ett problem med att truckströn, som ligger ovanpå virkespaket, fastnar eller 

hamnar på fel ställe när de ska passera genom en maskin vid namn tilt. Syftet med detta projekt är 

att, innan virkespaketet kommer in i tilten, kunna identifierar var på virkespaketet truckströna ligger 

och då ta bort dessa. Detta för att kunna undvika eventuella produktionsstopp som truckströna 

skulle kunna skapa om de hamnar på fel ställen vid tilten eller efterföljande maskiner.  

Renholmen AB ville få fram ett koncept som klarar av detta under givna förutsättningar. Renholmen 

AB såg gärna att detta gjordes så att produktkostnaden för detta koncept var så låg som möjligt. 

Konceptgenerering och urval har skett i en flerstegsprocess. Det slutgiltiga konceptet resulterade i en 

portalrobot med linjära rörelser i två riktningar samt en rotationsrörelse. Detta kan ses i Figur A 

nedan. Med ett laserscanninssystem kan man detektera var truckströna ligger och denna information 

används sedan för att positionera en grip. Gripen har två separata griparmar som gör att den kan 

plocka upp två truckströn åt gången och förflytta dessa till angiven plats.  

 

 

Ett av de krav som fanns var att konceptet skulle klara av utomhustemperaturer i nordiskt klimat. 

Detta krav uppnåddes ej då en av detaljlösningarna i konceptet endast klarar av temperaturer ner till 

-20° C.  Det finns förslag på hur man skulle kunna lösa temperaturkravet, men det har inte gjorts  

någon vidare utredning av detta.   

Figur A. Slutgiltigt Koncept 



 

 
 

Abstract 

At today’s sawmills they have a problem with fork lift sticker, that lay on top of timber packages, 

getting jammed or misplaced when they’re passing through a machine called tilt hoist. The purpose 

of this project is to identify and remove the fork lift sticker before the timber packages enter the tilt 

hoist. The goal is to prevent any production stoppage that could be caused by the fork lift sticker in 

the tilt hoist or the following machines. 

Renholmen AB is asking for a concept that can manage this under the given circumstances. 

Renholmen would also like to see that the product cost for the concept stays as low as possible. 

The generating of concepts and selections has been a multistep process. The final concept resulted in 

a portal robot with linear movements in two directions and rotation. This can be seen in Figure A 

below. A laser scanning system detects where the fork lift sticker are positioned and that information 

is further on used to position a gripper. The gripper has two gripping arms that works separate from 

each other. That makes it possible to pick up and move two fork lift sticker at a time and move these 

to a specified area. 

 

 

One of the demands on the concept was that it could be able to operate in Nordic climate. That 

demand was not achieved due to one of the parts included in the concept could not operate in 

temperatures below -20° C. There are suggestions on how to solve this temperature problem, but 

this has not been further investigated. 

Figure A. Final concept. 
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1 Inledning      

Renholmen AB konstruerar och levererar virkeshanteringsutrustning till såg- och 

vidareförädlingsindustrin. Företaget grundades 1952 men nischade sig till branschen 1972 och är 

idag en av de ledande leverantörerna i Europa. Renholmen är tongivande med innovativa koncept 

inom industrin och kombinerar där beprövade principer med ny teknik [1]. 

1.1 Bakgrund 

Renholmen AB har sett att det finns problem med att truckströn fastnar eller hamnar på fel ställe när 

ett virkespaket ska in i justerverket på ett sågverk. De tror att en produkt som kan ta bort dessa 

truckströn på ett bra sett skulle gå att sälja till sina kunder om kostnaden för den inte blir alltför hög. 

1.2 Problembeskrivning 

När virkespaketet ska in i justerverket ska det först passera tilten. Se Figur 1. Paketen kan vara av 

olika höjd vilket medför att när de kommit in i tilten kan de behöva transporteras en sträcka uppåt 

innan man kan börja skikta av virket. Truckströna ligger då överst och glider ner mot ryggen på tilten.  

 

 

Figur 1. Överdel tilt med truckströn ovanpå virkespaketet. 

 

Om friktionen mellan ändarna på truckströna och tiltryggen vid uppåtrörelsen är för hög kan de 

flippa över och kila fast eller lägga sig ner. Detta kan ställa till problem när virket sedan ska skiktas av. 

En sak som kan förvärra situationen ytterligare är att truckströna kan ha hoppat omkring när 

virkespaketet hanterats av truck mellan stationer och då flyttats från sin tänkta position. 
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Truckströna kan även ha frusit fast i det översta virkeslagret vintertid eller blivit fastkådade på grund 

av att värmen i torken trängt fram kåda. Detta kan medföra att de skulle kunna följa med ovanpå 

virket vidare in i justerverket. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att innan virkespaketet kommer in i tilten kunna identifierar var på 

virkespaketet truckströna ligger och då ta bort dessa. Detta för att kunna undvika eventuella 

produktionsstopp som truckströna skulle kunna skapa om de hamnar på fel ställen vid tilten eller 

efterföljande maskiner. 

1.4 Mål 

Målet är att ta fram en konstruktionsprincip för att kunna plocka bort truckströna. Detta ska 

visualiseras i CAD-programmet CREO.  

1.5 Avgränsningar 

Projektet kommer inte generera i någon färdig produkt eller prototyp. Det kommer inte heller att 

göras några hållfasthetsberäkningar eller konstruktionsritningar. 
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2 Teori 

När virket på ett sågverk har sågats och gått igenom råsortering ska det sedan läggas i interna 

virkespaket. Mellan varje lager virke i paketet placeras torkströn och ovanpå paketen placeras 

truckströn för att kunna stapla paket på varandra. 

Virket genomgår sedan en torkprocess och därefter fraktas det till en förvaringsplats under tak för att 

vid senare tillfälle skickas vidare till justerverket. I justerverket är första steget att skikta av virket och 

sortera ut strön, vilket sker med en tilt. Se Figur 2.  

 

Figur 2. Tilten på Norra Skogsägarnas såg i Kåge. 

 

I tilten höjs virkespaketet lager för lager och virket skiktas av och fortsätter på en kedjetransportör 

medan ströna faller igenom ner i ett ströstup, och transporteras bort med ett annat system. 

2.1 Virkespaket 

Storleken på det interna virkespaketet som ska in i justerverket, se Figur 3, varierar mellan olika 

sågverk och även på det enskilda sågverket. Varje sågverk har dock en fast bredd på sina interna 

virkespaket som för det mesta ligger mellan 1500- 2000 mm. Virkespaketet byggs ofta upp med så 

kallad dubbeldragning, vilket innebär att varannan planka/bräda dras åt olika håll så att varje lager, 

och då även virkespaketet, får en bestämd längd som ofta ligger mellan 5500 – 6200 mm. Varje 

enskild bräda/planka har dock en längd som kan variera mellan 2400 – 6000 mm. 
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Figur 3. Intaget till Justerverket på Norra Skogsägarnas såg i Kåge. 

 

Mellan varje lager placeras torkströn ut för att få bra luftcirkulation i torkprocessen. Sedan byggs 

paket upp lager för lager till en bestämd höjd som brukar ligger mellan 1500 -3500 mm. Se Figur 4. På 

toppen av paketet placeras sedan upp till 9 st. truckströn ut som då gör det möjligt att stapla flera 

paket på varandra med en truck. 

 

Figur 4. Internt virkespaket med dubbeldragning. Truckströn på ovansidan. 

2.2 Truckströ 

Truckströn används för att skapa ett utrymme för truckens gafflar när man vill stapla flera 

virkespaket på varandra. Storleken på dessa varierar mellan olika sågverk men har oftast en 

kvadratisk ända med sidan 75 – 120 mm. Längden på dessa är detsamma som sågverkets bestämda 

bredd på de interna virkespaketen, dvs. 1500 – 2000 mm.  
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Truckströna återanvänds flera gånger på sågverket vilket medför slitage med tiden. Det är vanligt att 

ändarna är väldigt nötta samt att kanterna på långsidan rundas av. Se Figur 5 och Figur 6. Detta 

medför att strön av väldigt olika kvalitet kan befinna sig på ett och samma virkespaket. 

 

Figur 5. Truckströn. 

 

 

Figur 6. Truckströn. 
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2.3 Borttagning idag 

Tilten är den maskin som används idag  för att skikta av virket och ta bort strön, både truckströn och 

torkströn. Den gör detta genom att luta paketet och sedan föra paketet uppåt tills det kommer till 

slutet på tiltryggen. Det första som då glider av är truckströna som då far ner i ett ströstup. Se pos. 1 i 

Figur 7. I nästa steg kommer det första virkeslagret tillsammans med de underliggande torkströna att 

glida av. Virket fortsätter vidare in i justerverket på en kedjetransportör, pos. 2 i Figur 7, medan 

torkströna åker ner i  ströstupet. 

 

Figur 7. 1 Riktning för (1)ströstup och (2) kedjetransportör. 

 

I botten på ströstupet finns en bandtransportör som fraktar ströna till en maskin som sorterar truck- 

och torkströn till olika ställen.  

Hur snabbt man kan skikta av ett helt virkespaket beror på dimensionen på virket. Det som är 

begränsande är vilken takt (brädor/minut) som justerverket klarar av för just den dimensionen, men 

man kan räkna med att det tar åtminstone två minuter att skikta av ett paket med höjden 3,5 meter.  

Fram till tilten fraktas virkespaketen med hjälp av en kedjetransportör som har plats för några paket. 

En truck ser till att hela tiden fylla på när en plats skapas i början på transportören. Avståndet mellan 

paketen är 500 mm eller större, beroende på vilket sågverk man befinner sig på. Platsen där tilten 

befinner sig har väggar och tak men man kan räkna med att utomhustemperaturer råder då detta 

1 

2
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utrymme i sig inte är uppvärmt, samt att en stor port öppnas och stängs när virkespaketen matas 

efter. Se Figur 8. 

 

Figur 8. Utrymmet innan tilten på Norra Skogsägarnas såg i Kåge. 
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3 Metod 

Renholmen använder sig av CAD-programmet CREO och hade som krav att konceptet skulle 

visualiseras i detta. Det gjorde att första delen av projektet användes till att sätta sig in i detta 

program. Denna tid användes även till idégenerering där de bästa av dessa idéer överfördes till CAD-

modeller. 

3.1 Konceptgenerering 

De grundläggande idéerna presenterades för en projektgrupp och i samband med detta togs en 

kravspecifikation fram. Denna kravspecifikation användes sedan, tillsammans med projektgruppen, 

för att utvärdera och vidareutveckla idéerna till koncept med efterföljande förgreningar.  

3.2 Kravspecifikation 

Kraven i Kravspecifikationen är satta så att det koncept som ska tas fram ska gå att använda på så 

många olika sorters sågverk som möjligt. 

3.2 Konceptval 

Konceptval under projektets gång gjordes i samråd med projektgruppen. Efter att ha valt ut det 

slutgiltiga konceptet påbörjades valet av detaljlösningar.  

3.3 Detaljlösningar 

Renholmen såg gärna att de detaljer och lösningar som ska användas i det slutgiltiga konceptet till 

stor del finns att köpa på marknaden. Val av detaljer gjordes i samråd med sakkunnig personal på 

Renholmen samt tillverkare eller återförsäljare av de produkter som valdes att använda. En 

sammanställning av detta gjordes sedan i en CAD-modell. Med denna som grund kunde det göras en 

kostnadsanalys för att ta fram en produkt av konceptet. De utvalda detaljerna finns att läsa om i 

avsnittet resultat. 
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4 Kravspecifikation 

Följande Kravspecifikationen har tagits fram tillsammans med projektgruppen på Renholmen AB. 

Detta gjordes efter att de grundläggande koncepten i kapitel 5 presenterats för projektgruppen. Den 

har sedan legat som grund för stora delar i fortsättningen av projektet.  

Produktens användningsområden 

Produkten ska kunna integreras i en redan befintlig produktionslinje på ett sågverk, och där kunna plocka bort 

truckströn från ovansidan av virkespaket. Detta ska ske innan paketet kommer till tilten. 

Produktens funktions och kvalitetskrav 

Produkten ska kunna: 

 Positionera sig, plocka bort 9 st. strön och återgå på två minuter. 

 Hantera strön med dimensionerna 75x75 – 120x120 mm. 

 Hantera virkespaket med måtten: Längd 5600-6200 mm. Höjd 1500-3500 mm. Samt en fast bredd som 

ligger mellan 1500-2000 mm.  

 Hantera att virkesändar i paketet sticker upp 100 mm. 

 Hantera utstick av strön på 100 mm samt en snedvridning på 45°. 

 Hantera formavvikelser på virkespaket upp till 100 mm. Dock endast mindre höjdskillnader sett från ett 

tvärsnitt från kortsidan. 

 Transportera bort ströna till angiven plats. 

 Hantera ändskador på strön samt avrundning av längsgående kanter(radie 30mm). 

 Fungera vid utomhustemperaturer i nordiskt klimat. 

 Ta bort fastfrusna samt fastkådade strön. 

 Anpassas efter kundens utrymme. 

Produkten bör: 

 kunna hantera strön med mått ned till 63 mm. 

 Rymmas i ett område 500 mm från sidan av paketet samt 1000 mm ovan. 

 Drivas med el. 

 Byggas i stål. 

 Inte ha en totalkostnad högre än 400 000 kr. 

 Kunna hantera snö på virkespaket, upp till 50 mm. 

Önskemål: 

 Kunna hantera att strön vridits upp till 90°. 

 Kunna hantera strön som ligger på eller emot varandra. 
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5 Konceptgenerering - steg 1 

Renholmen har tidigare funderat på lösningar för att plocka bort truckströna och för att inte ledas in 

på deras spår så ville de inte lämna ut så mycket information om förutsättningarna till en början. Det 

som var givet från början var att det kan ligga upp till sju truckströn på varje virkespaket och att man 

har en minut på sig att identifiera var dessa ligger och plocka bort dem. En viktig del var också att 

kostnaden för denna produkt inte får bli för hög. 

Med hjälp av den informationen skapades två principiella Cad-modeller som presenteras i följande 

avsnitt. 

5.1. Koncept 1 – Skrapan 

Cad-modell av Skrapan kan ses i Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. CAD-modell av Skrapan. 

 

Detta koncept bygger på att man har ett plan ovan virkespaketet som är rörligt i höjdled. Under detta 

plan finns två vikbara skrapor och en tryckavkännande rulle. 

Planet sänks neråt tills rullen känner av att den stöter på något. Rullen förs sedan i sidled tillsammans 

med skraporna för att säkerställa att den inte stod ovanpå något truckströ. Rullen backar sedan 

tillbaka för att skapa ett tomt utrymme. I detta utrymme fälls sedan skrapan på den sidan ned och 

skrapar truckströna över kanten på virkespaketet samtidigt som rullen trycker fast virket och då 

förhindrar att det följer med i skraprörelsen. Sedan upprepas samma procedur åt andra hållet för att 

sedan låta allt återgå till ursprungsläget.  
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5.2 Koncept 2 – Gripen 

Cad-modell av Gripen kan ses i Figur 10 nedan. 

 

Figur 10. CAD-modell av Gripen. 

 

Detta koncept bygger på att man har ett plan ovan paketet som är rörligt i höjdled. I planet sitter en 

grip som kan röra sig separat från planet i höjd- och längdled och då kunna plocka upp truckströn och 

lämna dessa i en medföljande låda. Lådan är till för att minska tiden det skulle ta att lämna varje strö 

för sig över kanten på paketet. 

Planet sänks ner tills den med hjälp av en sensor känner att den befinner sig på ett lämpligt avstånd 

från paketet så att lådan fortfarande kan röra sig fritt över paketet. Gripen startar från ena sidan av 

paketet och plockar upp strön eftersom och lyfter upp och lämnar dessa i den medföljande lådan. 

När samtliga strön är borttagna återgår planet till toppläget och lådan förs till ett ändläge där den 

töms. 
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5.3 Utvärdering 1 

Utvärdering 1 är gjord för att se vilka punkter på kravspecifikationen som kan uppfyllas och det 

medför att man kan se de största för- och nackdelar med de olika koncepten. 

5.3.1 Utvärdering koncept 1 - Skrapan 

Fördelar: 

 Låg kostnad. 

 Kan hantera snö på virkespaketet. 

 Snabb borttagning. 

Nackdelar: 

 Kan ej hantera att virkesändar i paketet sticker upp. 

5.3.2 Utvärdering koncept 2 - Gripen 

Fördelar: 

  Kan hantera virkespaketets formavvikelser på ett bra sätt. 

Nackdelar: 

 Tidskrävande. 

 Kräver stort utrymme i höjdled. 

5.4 Konceptval – steg 1 

Tillsammans med projektgruppen gjordes valet att inte gå vidare med koncept 1 (Skrapan) då den ej 

klarar av att hantera uppstickande virkesändar.  

Uppstickande virkesändar uppstår då virket torkar och då kan vrida/slå sig och få en form likt en 

skida. Eftersom virket är av olika längd, och dubbeldraget, kan detta fenomen uppstå över hela ytan 

på virkespaketet och då förhindra att en skraprörelse kan göras. 

Det valdes att gå vidare med koncept 2 (Gripen) och då titta mer på hur man kan detektera var 

truckströna ligger och olika sätt att frakta bort dessa på.   
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6 Konceptgenerering - steg 2 

Eftersom koncept 1 valdes bort så bygger den här delen på att koncept 2 förgrenas. Här undersöks 

vidare hur det är möjligt att detektera var och hur truckströna ligger. Eftersom virkespaketen kan ha 

vissa formavvikelser i alla riktningar så har fokus legat på att detektering ska ske uppifrån. 

6.1 Koncept 2.1 

CAD-modell av koncept 2.1 kan ses i Figur 11 nedan.  

 

Figur 11. CAD-modell av koncept 2.1 

Detta koncept bygger på, som tidigare, att man har plan ovan paketet som är rörligt i höjdled. 

Sammanlänkat i planet, på en lägre höjd, sitter två korslagda sensorer samt en avlämningsramp. När 

planet sänks neråt känner sensorerna av när de passar högsta punkten på virkespaket och stannar 

då. I planet sitter en grip som kan röra sig separat från planet i höjd- och längdled. Själva gripdonet 

kan ses i Figur 12 nedan.  

 

Figur 12. CAD-modell gripen till koncept 2.1. 
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En avståndssensor som sitter längst fram på gripen känner av när den passerat ett truckströ. Gripen 

kan då gå ner och plocka upp ströet för att sedan lämna det i en medföljande låda, alternativt lämna 

det direkt på avlämningsrampen. På gripen sitter en rotationsenhet som med hjälp av fjäderkraft gör 

att gripen i obelastat läge befinner sig vinkelrät mot paketets sida. När gripen sedan går ner och 

greppar ett strö så anpassar den sig efter ströets vinkel och inte tvärt om. När den sedan lyfter upp 

ströet så återgår den igen till det vinkelräta läget.   

6.2 Koncept 2.2 

Detta koncept är väldigt likt koncept 2 (se sid. 10) med en del utvecklade detaljer. Man använder sig 

av en laserscanner som sveper över virkespaketet när planet befinner sig i högsta läge och då 

berättar var ströna ligger och i vilken vinkel (Detta köps som ett färdigt system). Detta gör att man 

kan positionera planet på en lämplig höjd. Man har sedan en grip som positionerar sig efter detta och 

hämtar ströna. De avlämnas sedan antingen på en medföljande vagn eller över kanten på paketet. 

Har man drivning till rotationen på gripen medför det att man kan ha en grip som kan plocka två 

strön åt gången, se Figur 13, och det kan medföra att avlämningsvagnen inte behövs för att klara av 

tidskravet. 

 

Figur 13. CAD-modell av dubbelgrip. 

Kontakt togs med ett företag som sysslar med detekteringssystem. De hade en produkt som kunde 

lösa uppgiften och skulle återkomma med en offert för detta.  
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6.3 Utvärdering 2 

Utvärderingen är gjord för att se vilka punkter på kravspecifikationen som kan uppfyllas och det 

medför att man kan se för- och nackdelar med de olika koncepten. 

6.3.1 Utvärdering koncept 2.1 (avståndssensor) 

Fördelar: 

 Drivning för rotation behövs ej 

 Kostnad för detaljer. 

Nackdelar: 

 Kräver avlämningslåda/vagn för att klara tidskravet. 

 Avancerad programmering. 

6.3.2 Utvärdering koncept 2.2 (laserscanner) 

Fördelar: 

 Färre detaljer 

 Kan plocka två strön i taget 

Nackdelar: 

 Okänd kostnad för detekteringssystem 

6.4 Konceptval – steg 2 

Projektgruppen ansåg att koncept 2.2 skulle vara det bättre alternativet då koncept 2.1 kommer att 

kräva en hel del programmering med efterföljande inkörningskostnader som gör att det kan bli 

väldigt kostsamt i slutändan.  

Efter att ha fått en offert på detekteringssystemet för koncept 2.2, som låg inom en rimlig kostnad, 

gjordes valet tillsammans handledaren att detta var det koncept som vi skulle gå vidare med.  

Då detta var bestämt var nästa steg att plocka ihop ett slutgiltigt koncept med mer specifika detaljer 

som kunde utföra de funktioner som krävdes.  
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7 Tidsanalys 

Det gjordes en tidsanalys (se bilaga 1), för att säkerställa att tidskravet på 120 sekunder kunde 

uppnås. För tidsanalysen skapades en Excel-fil med samtliga rörelser för att hämta och avlämna nio 

strön som var jämnt fördelade över virkespaketet. Detta sker från ett virkespaket med höjden 1500 

mm med avlämning i planets högsta läge. I Excel-filen kan man ändra på variablerna som kan ses 

nedan.  De värden som står inom parentes är de grundvärden som använts. 

 Acceleration. (2 m/s^2) 

 Hastighet vid transport utan strö. (2 m/s) 

 Hastighet vid transport med strö. (1 m/s) 

 Hastighet vid transport de sista 250 mm ner till strö. (0,3 m/s) 

 Tid för griprörelse. (0,5 s) 

 Väntetid vid avlämning av strön. (1 s)  

De ekvationer som använts för att skapa Excel-filen har hämtats från Physics Handbook [2] och kan 

ses nedan. 

            (1) 

       
 

 
        (2) 

     
          (3)  
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8 Resultat 

Det slutgiltiga konceptet resulterade i en portalrobot med linjära rörelser i två riktningar samt en 

rotationsrörelse. Se Figur 14 . Med ett laserscanninssystem kan man detektera var truckströna ligger 

och denna information används sedan för att positionera en grip. Gripen har två separata griparmar, 

se Figur 13 på sida 14, som gör att den kan plocka upp två truckströn och förflytta dessa till 

avlämningsrampen. Med grundvärdena införda i Excel-filen för tidsanalysen får man ut att det tar ca 

72 sekunder att utföra en ströborttagning. Detta gör att det finns utrymme för att anpassa 

acceleration eller hastighet för rörelserna så att man kan minska slitage på olika komponenter. 

 

 

Figur 14. CAD-modell av slutgiltigt koncept. 

 

Konstruktionen är gjord för att placeras innan tilten med det utrymme som finns att tillgå där. Hur 

detta skulle kunna se ut kan ses i Figur 15 på följande sida. 
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Figur 15. Översiktsbild för placering av konceptet. 

Hur konceptet utför borttagningen av truckströna förklaras i funktionsbeskrivningen nedan. 

Funktionsbeskrivning:  

 Planet befinner sig i sitt högsta läge med rotationsenheten (där laserscanner och gripdon 

sitter fast) på sidan utan avlämningsramp. Rotationsenheten förflyttar sig sedan till sidan där 

avlämningsrampen finns och scannar då under tiden av ovansidan på virkespaketet. 

Resultatet från scanningen behandlas och man får då ut information om hur truckströna 

ligger, eller om det inte finns några alls.  

 Gripen positionerar sig sedan 250 mm över det närmaste ströet och roteraras samtidigt så 

att den befinner sig parallellt med ströet. Gripen går ner och greppar ströet med den ena 

griparmen och rör sig sedan upp 250 mm igen. Den positionerar sig sedan över nästa strö och 

går ner och greppar den med den andra griparmen. Planet åker sedan till sitt toppläge 

samtidigt som rotationsenheten positionerar sig ovanför avlämningsrampen. Där släpper den 

ner ströna på rampen och de glider vidare ner på t.ex. en bandtransportör som fraktar ströna 

dit de ska. Sedan upprepas denna procedur tills den plockat alla bort de strön som 

detekterades i början. 

 Som avslutning återgår rotationsenheten till sitt ursprungsläge och i den rörelsen scannas 

paketet av en andra gång. Informationen från den scanningen kan användas till att varna en 

operatör om att det trots allt ligger kvar ett eller flera truckströn på virkespaketet. 

  

Tilt 
Ströstup med bandtransportör 
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8.1 Detaljlösningar 

Kostnaden för att ta fram en produkt av detta koncept baseras på de olika detaljlösningarna och 

kommer att hamna runt 570 000 kr. Detta är baserat på offerter från leverantörer samt kostnader för 

liknande detaljer som Renholmen använt sig av i tidigare projekt. En lista över kostnader finns i bilaga 

2. Denna del av rapporten innehåller fortsättningsvis en kortfattad beskrivning av konceptets olika 

detaljlösningar. 

8.1.2 Rörelser i höjdled 

Ett höj- och sänkbart plan används för rörelserna i höjdled. I planet sitter fyra lyftkedjor fast med 

hjälp av fästgafflar (Pos. 1 Figur 16). Kedjorna passerar vändhjul (Pos. 2 Figur 16) som sitter fast 

överst i stommen för att sedan gå vidare till upplindningshjul (Pos. 3 Figur 16). Alla upplindningshjul 

sitter på samma axel tillsammans med drivningen för detta (tappväxelmotor). Kedjan sitter fast i 

navet på upplindningshjulet och man kan då genom att rotera hjulet höja eller sänka planet. Själva 

upplindningssystemet är en produkt från Renholmen men har anpassats för den här funktionen. 

 

Figur 16. Överdel stomme med plan. 

 

8.1.1 Längsgående rörelse 

Till de längsgående rörelserna används två sammanlänkade skenor med dubbla löpvagnar i varje. 

Löpvagnarna förflyttar sig med ett kuggbälte som drivs med en elmotor och tillhörande växel. Den 

skena som valts ut till detta koncept heter Tollobelt [3] och säljs av företaget Tollo Linear AB. Den 

finns i olika varianter och valet av dessa beror på vilka laster den behöver bära. Detta är en produkt 

1 

2 

3 
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som Renholmen använt sig av tidigare och har fungerat bra i utomhusmiljö. En CAD-modell av denna 

kan ses i Figur 17 nedan. 

 

 

Figur 17. Cad-modell av Tollobelt. 

8.1.3 Rotation 

Till rotationen används en modifierad variant av en produkt som heter Movolift [3] och säljs av 

förtaget Tollo Linear AB. Från den produkten är det den motordrivna rotationsenheten som används. 

En principiell CAD-modell kan ses i Figur 18 nedan. 

 

Figur 18. Modifierad rotationsenhet från Movolift. 

8.1.4 Grip 

För att minska antalet transportsträckor konstruerades ett gripdon som kunde förflytta två 

truckströn åt gången. I mitten på gripdonet sitter två skiljepelare som smalnar av neråt. Detta för att 
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tvinga ströet att vinkla sig när det grips fast och då lossna från eventuell fastfrysning/fastkådning. 

Griprörelsen sköts med hjälp av två linjära ställdon. Gripdonet kan ses i Figur 19 nedan. Där syns även 

två principiella ställdon.  

 

Figur 19. CAD-modell av gripdon. 

8.1.5 Avlämning strön 

För att kunna lämna av ströna till angiven plats konstruerades en avlämningsramp. Den är uppbyggd 

av ett ramverk med en plastskiva förankrad på ovansidan. Lutningen på den är 30°, viket är tillräckligt 

för att ströna ska glida av. Rampen sitter fast i två pelare som i sin tur bultas fast i planet. Dessa utgör 

även styrning till planet när det förs upp och ner. En CAD-modell av detta kan ses i Figur 20 nedan. På 

andra sidan planet sitter styrningar likt överdelen på pelarna.  

 

Figur 20. CAD-modell av avlämningsramp med fastmonterade styrpelare. 
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8.1.6 Detektering av strön 

För att detektera ströna används ett system utvecklat av Softcenter i Luleå [4]. Det bygger på att man 

scannar av ett område med laser och mäter avstånd till ett stort antal punkter. Från informationen 

kan man sedan ”känna igen” föremål som har liknande utseende, i detta fall truckströn, och då veta 

var de befinner sig i förhållande till laserscannerns koordinatsystem. Laserscannern är en produkt 

från SICK [5] och i det här fallet finns det två varianter att välja mellan, se Figur 21 och Figur 22, 

beroende på hur den kan placeras i förhållande till det som ska scannas av. 

 

 

Figur 21. Laserscanner. Modell LMS 111. 

 

 

 

Figur 22. Laserscanner. Modell LMS 511. 
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9 Diskussion och slutsats 

Konceptet klarar av de flesta ska kunna-kraven men brister i de två följande punkterna: 

 Hantera utstick av strön på 100 mm samt en snedvridning på 45°.  

 Fungera vid utomhustemperaturer i nordiskt klimat. 

Det är kombinationen av utstick och snedvridning samtidigt som gör att kravet inte går att uppnå 

med detta koncept. Man hade kunnat klara av kravet men då hade man behövt rörelse i ytterligare 

en riktning. I och med att truckströna för det mesta ligger förhållandevis rakt, och konceptet klarar av 

utsticket på 100 mm och en snedvridning på just över 40°, så gjordes valet att inte ta med den 

funktionen för att hålla nere kostnaden för konceptet.  

När det gäller temperaturkravet så är det ställdonen till gripen som är begränsande. Där fanns förslag 

från återförsäljare att man kunde eftermontera värmeslingor eller ”vinterprogrammera” ställdonen 

så att de ”tom-körs” när produkten inte är i drift och på så sätt hålla värmen under kalla perioder. 

Men detta är inget som är beprövat och därför var det ingen som ville garantera att detta skulle 

fungera. 

När det gäller bör-kraven så var det följande tre punkter som inte kunde uppnås: 

 Rymmas i ett område 500 mm från sidan av paketet samt 1000 mm ovan. 

 Inte ha en totalkostnad högre än 400 000 kr 

 Kunna hantera snö på virkespaket, upp till 50 mm. 

Det framkom under projektets gång att det finns mer utrymme att tillgå åt vissa håll. Dessa 

utrymmen har utnyttjats och därför uppnås inte grundkravet på utrymme. 

Kostnaden för konceptet hamnade nästan 50 % över den tänkta totalkostnaden. Detta är något som 

troligtvis går att förbättra om man tittar på andra detaljlösningar. 

Scanningsutrustningen klarar inte av snö-kravet då laserstrålarna kan reflekteras åt fel håll när de 

träffar snön. Detta koncept skulle dock gå att använda under större delen av året på de flesta ställen. 

Snöproblemet skulle nog gå att lösa med ett annat detekteringssystem men då finns nog risken att 

kostnaden ökar. 

9.1 Fortsatt arbete 

Om man väljer att gå vidare med konceptet är nog första steget att tillsammans med Softcenter 

utföra en testkörning med deras produkt. Skulle den testkörningen vara lovande så finns det 



 

24 
 

förutsättningar för lyckas med konceptet och man kan då titta på alternativa detaljlösningar för att få 

ner kostnaden för konceptet.   
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