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Förord 
Detta examensarbete har utförts som avslutning på min civilingenjörsutbildning inom maskin-
teknik med konstruktionsinriktning vid Luleå tekniska universitet. Arbetet utfördes åt Vimek 
AB som ligger i Slipstensjön, Vindelns kommun. 
 
Jag vill passa på att tacka alla som har hjälpt mig på vägen genom arbetet. Detta riktar sig 
främst till min examinator Elisabet Kassfeldt, avdelningen för maskinelement vid Ltu och min 
handledare Johannes Nilsson på Vimek AB.  
 
Luleå tekniska universitet 2007-12-14 
 
________________________________ 
Markus Nilsson 
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Sammanfattning 
Biobränslen har blivit en alltmer viktig energiresurs och i Sverige står skogen för en stor del 
av biobränslet. Detta har lett till en viktig marknad inom svenskt skogsbruk. Vimeks inrikt-
ning inom detta område har varit hantering av energisortiment som uppkommer vid röjning 
och gallring. Under de senaste åren har Vimek utvecklat prototypmaskiner med mål att lösa 
hanteringen av detta sortiment från stubbe till avlägg. Problematiken med att konstruera en 
maskin med god lönsamhet har varit stor. [1] Genom åren är det många andra aktörer som har 
försökt konstruera maskiner för att lyckas mekanisera bland annat röjning. Finansiella resul-
tatet för röjning och i många fall även förstagallring blir idag oftast negativt för skogsägaren, 
men det är en viktig del av skogsvården för att öka produktionen av bestånden. På grund av 
stigande priser på biobränslen har en möjlighet att förbättra detta resultat uppstått. Det finns 
en marknad för en maskin som med rätt utrustning kan hantera energisortimentet klenskog 
och det är här detta examensarbete kommer in i bilden. Målet med examensarbetet är att ta 
fram ett eller två koncept som skall bana väg för vidare utveckling av biobränslehanteringen 
av klenskog. 
 
I dag finns stora arealer med så kallad eftersatt röjning vilket innebär att skogsägaren skulle 
ha utfört röjningsåtgärden i ett tidigare skede. Det finns alltså ett stort behov av att effekt-
ivisera röjning och eftersatt röjning. [2] Eftersom bestånden är känsliga för både mark och 
skogsskador, samt ur skogsvårdssynpunkt, är en mindre maskin intressant. Vikten för medel-
stammarna i de aktuella bestånden kräver inte en stor och kraftfull maskin för att hanteringen 
av enstaka stammar skall kunna utföras snabbt och smidigt. Under examensarbetets gång har 
Vimek testat en prototypmaskin som liknar den som beskrivits ovan. Den mest intressanta 
delen för att höja lönsamheten av denna maskin var kranspetsverktyget, även kallat aggre-
gatet. Funktioner som var intressanta att titta på var någon typ av matnings- och röjnings-
funktion. Andra viktiga delar var stubbehandling, ackumulerings-, uttags- och gripfunktion 
men även geometrin och balansen på aggregatet.  
 
Resultatet blev en modellerad 3D-prototyp i modern mjukvara. De intressanta funktioner som 
inringades kunde kombineras och därigenom möta ställda krav, önskemål och egenskaper 
med framgång. Bidraget till produktionsökningen i skogen med detta verktyg uppskattas till 
15 % gentemot Vimeks nuvarande aggregat.  
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Summary 
Biomass fuel is today an important energy resource. In Sweden the main raw material for the 
biomass fuel is mainly material from the forestry industry. This has led to an important 
market within Swedish forestry. Vimek has amid for a product development in the area of 
forestry clearing and thinning. In these areas the logging is a direct and attractive contribution 
as rescores for the bio fuel industry. Vimek is a company that always tries to develop and 
design products for new markets within forestry. The last prototype has been built to make the 
forestry clearing and thinning profitably. [1]On the market a number of other brands try to 
achieve the same goal as Vimek in this area. In the forestry of today the clearing and in many 
cases even thinning is a cost for the forest owner. This action is also important for a higher 
production of the forest. Because of the high market price of energy the logging of the 
forestry clearing and thinning is more profitably than ever. This generates a market for 
machines that can achieve and satisfy the demands of potential customers. Therefore this 
project was designed to make way for new ides and finally design a prototype in a 3D-
enviorment. 
 
The forest in Sweden has a high share of areas that are in need of an action pre-thinning. This 
means that the forestry clearing should have been carried out in an earlier stage. There is 
therefore a big need of a product that is effective within thinning and clearing. [2] Forests of 
this type is sensitive for both land and forest damage. Therefore the machine has to have a 
light weight and be quite small. The average stem doesn’t demand a big machine for an 
effective handling. At the same time as this project was running Vimeks prototype was tested 
in action. The tests proved that the machine was a god start for this project. From that point 
the project came in a new phase. The functions of the crane tool seemed to be a weak link. 
The idea was to add new functions and develop the old ones. The functions in focus where 
grab, harvester and thinning functions. Other important properties like balance and weight 
where also in focus. 
 
The result became a modelled 3D-prototyp in modern software. The interesting functions that 
had been gathered could be combined. Thereby the prototype could meet requirements, 
wishes and properties with success. The estimated contribution with this tool is 15 % in forest 
production. This estimation is set against Vimeks current crane tool for bio mass. 
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Figur 1 Ett axplock på några produkter i Vimeks historia. 

1 Inledning 
Här nedan kommer företaget presenteras i kort. Därefter följer en beskrivning av hur bak-
grunden till examensarbetet ser ut och slutligen beskrivs arbetsupplägget i korthet.  

1.1 Företaget 
Vimek AB är beläget i Vindelns kommun och har idag 17 anställda och en omsättning på ca 
45 miljoner kronor. Vimeks produktutveckling har i stort sett alltid varit riktad mot olika typer 
av produkter för det svenska skogsbruket och då främst mot det privata skogsbruket. För att 
nämna några av produkterna som varit aktuella under verksamhetsåren har det varit ved- 
vagn, vedklyvar, vedkapar och olika typer av processorer vilket är en typ av traktormonterad 
kvistmaskin som även kan kapa stockar, se figur 1. Dessa produkter har dock fallit bort och de 
produkter som gäller idag är mindre skogsmaskiner där kunderna främst är privata skogsägare 
men även entreprenörer. Vimeks maskiner säljs mestadels i Sverige, där den största mark-
naden återfinns i den södra delen av landet. Företaget exporterar även maskiner och här är den 
främsta marknaden Tjeckien. Vimek har alltid haft ambitionen att ligga i framkant och stän-
digt sträva efter en kreativ utveckling av produkter, befintliga som nya.  
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1.2 Bakgrund 
Biobränslen har blivit en viktig energiresurs i dagsläget och i Sverige står skogen för en stor 
del av biobränslet, vilket har lett till en viktig marknad inom svenskt skogsbruk. Biobränsle är 
ett väldigt brett område och det första som är viktigt att veta är att begreppet energiskog 
används för odlad snabbväxande skog avsedd för energiuttag.  För detta projekt rör det sig 
inte om någon sådan skog utan är riktat mot det moderna skogsbruket och skogsvården. Här 
är det förstagallring och röjning som är i fokus. Det finansiella resultatet för röjning och i 
många fall även förstagallring blir idag oftast negativt för skogsägaren men det är en viktig 
del av skogsvården för att öka den totala produktionen av bestånden. I dagens läge finns det 
mycket röjning att göra, detta på grund av att många skogsägare inte vill ta kostnaden. 
Stigande priser på biobränsle har dock lett till en möjlighet att förbättra det resultatet. Genom 
att forsla ut klenskog som röjs och gallras bort kan den säljas som biobränsle och därigenom 
förbättra det finansiella resultatet. 
 
Vimek har under de senaste åren utvecklat prototypmaskiner med mål att lösa hanteringen av 
klenskogssortiment från stubbe till avlägg. Det har dock varit svårt att konstruera en maskin 
som är lönsam vilket beror på en mängd faktorer där hela kedjan från skogen till industrin är 
viktig för att nå ett lyckat resultat. Att ändra på skogindustrin är inte det enklaste eftersom ett 
relativt konservativt synsätt används för att bedriva skogsbruket. I dagens läge är ett av 
problemen hur logistiken för energisortimentet klenskog ska se ut från avlägg till värmepanna. 
Ett annat problem är hur inmätning av detta sortiment bör vara för att prissättningen skall bli 
rätt. Det finns idag ett stort intresse för lösa detta problem och inom en snar framtid kommer 
det säkert att finnas ett eller flera system för att hantera klenskogssortimentet. Marknaden 
finns för en maskin som med rätt utrustning kan hantera klenskogssortimentet och det är här 
detta examensarbete kommer in i bilden. Genom att göra en konceptstudie för att skapa 
mekanisk förutsättning och därigenom förbättra möjligheten att nå ett lyckat resultat vid 
hantering av klenskogssortimentet från rot till avlägg.  
 

1.3 Upplägg 
Detta arbete kommer vara ett typiskt produktutvecklingsprojekt där marknaden för produkten, 
befintlig teknik och konkurrenter kommer att granskas. Därefter kommer en konceptstudie 
genomföras på en tänkbar produkt. För detta arbete kommer Sirius masterplan att användas 
som underlag och arbetsplan. Planen är utarbetad vid Luleå tekniska universitet och ger 
förutsättning för en nyskapande produktutvecklingsprocess. Målet med examensarbetet är att 
ta fram ett eller två koncept som skall bana väg för utveckling av biobränslehantering. 
Resultatet kommer sedan att presenteras och överlämnas till Vimek i form aven skriftlig 
rapport och elektroniska filer med 3D modeller. 
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2 Metod 
Arbetsmetoden som har används för detta examensarbete är utarbetad vid Luleå tekniska 
universitet, Ltu, och kallas Sirius masterplan. Denna plan omfattar alla viktiga steg som en 
produktutvecklingsprocess måste bestå av. Planen har introducerats i en produktutvecklings-
kurs som studenterna vid programmet maskinteknik läser. Upplägget på planen ger möjlighet 
att tillämpa denna process vid utveckling av allt från kaffekokare till stora gruvdumprar.  

2.1 Sirius masterplan 
Planen består av ett antal steg med tillhörande punktlistor och de fyra första kommer att besk-
rivas nedan. Att inte hela planen används är på grund av att projektet kommer att avslutas när 
ett eller två koncept är framtagna vilket medför att vidare utveckling mot en färdig produkt 
kommer att ligga utanför detta examensarbete. Sirius masterplan återfinns i bilaga 1. 

2.1.1 Planering 
Det första steget i planen är planering. Under detta steg fastställs vilka roller personerna i 
projektet skall ha, vilka personliga- och gruppmål som gäller, budget och en tidsplanering för 
det fortsatta arbetet. I detta projekt har endast en målbild och tidsplanering fastlagts. Övriga 
punkter är inte väsentliga i detta projekt. 

2.1.2 Produktstudie 
Punkterna i detta steg är behovsanalys, marknadsstudie, relaterad teknologi och material- 
granskning. Här byggs basen för vidare arbete av produktutvecklingsprocessen. Det är därför 
otroligt viktigt att utföra detta steg noggrant, men här gäller även att våga ta beslut för att 
komma vidare i projektet.  
 
I detta projekt genomfördes arbetet med behovsanalysen, marknadsstudien och analys av 
relaterad teknologi parallellt eftersom arbetet ofta går hand i hand. En annan orsak till detta 
arbetsupplägg är att projektet har bedrivits av en person. Uppgiften är alltså att samla så 
mycket information som möjligt om området som produkten skall användas i. Arbetet med att 
samla material har skett med hjälp av Internet, egna studier och samtal med personer som är 
kunniga inom området. För att lyckas få ut något gripbart ur det insamlade materialet, måste 
det slutligen granskas och gallras ner till en rimlig mängd.    

2.1.3 Problemklarläggning 
För vidare arbete med det gallrade materialet kommer detta steg, nämligen problemklar-
läggningen. Under detta steg finns två punkter, uppgiftsbeskrivning och specifikation.  
Uppgiftsbeskrivningen går ut på att bestämma marknaden, mål med produkten och skriva en 
lösningsneutral produktbeskrivning. Efter detta har gjorts upprättas en krav och önskemåls-
specifikation. 

2.1.4 Konceptframtagning 
Under detta steg börjar det kreativa arbetet på allvar. Som övriga steg har även detta ett antal 
punkter, vilka är konceptgenerering, konceptutvärdering och konceptval. Konceptgenerering 
görs med olika metoder av idégenerering och här är det viktigt att hitta en metod som passar 
in i projektet. Med lyckade idégenereringar byggs en god idèbas för att därefter utveckla ett 
antal koncept som sedan utvärderas noga. Vidare görs konceptval och här finns det olika 
metoder med bland annat olika typer av matriser. Tanken med matrismetoderna är att koncept 
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ska kunna väljas i princip helt opartiskt. Vidare kommer det mest intressanta konceptet eller 
koncepten att utvecklas och modelleras till en 3D-prototyp i modern CAD mjukvara. 

3 Genomförande 
Arbetets gång har varit löpande efter planen vilket har lett till att idéer, tankar och delresultat 
presenteras i samma ordning.  

3.1 Planering 
Arbetet inleddes med att planera ett upplägg som täcker alla arbetsmoment som ingår i 
projektet. Genom att använda Sirius masterplan gick detta moment enkelt på grund av det stöd 
den ger. Resultatet blev ett Gantschema, se bilaga 4, som täcker in arbetet med dess del-
moment. Vidare var det viktigt att redan i början av projektet tänka igenom hur arbetet skulle 
fortlöpa. Eftersom detta projekt har utförts av en person delades inga roller ut. Det är dock 
viktigt att tänka igenom vilka personliga mål som står bakom projektet och i detta fall var det 
viktigt som examensarbetare att få testa sina kunskaper på egen hand. Genom att utföra ett 
lyckat projekt skapas en bra grund för den kommande arbetsmarknaden. 

3.2 Produktstudie 
Arbetet med behovsanalysen, marknadsanalys och relaterad teknologi utfördes parallellt men 
redovisas dock var för sig. I varje delmoment har en gallring och analys av materialet utförts, 
för att därefter knytas ihop innan problemklarläggningen.        

3.2.1 Behovsanalys 
Biobränslehantering är ett brett begrepp och därför var det viktigt att utveckla detta för att få 
en klarare bild och kunna fastställa var detta projekt kommer i bilden. Inom detta område har 
det forskats och gjorts en hel del försök med olika metoder och maskiner vilket medfört att 
det finns mycket material att ta del av. Som tidigare nämnt är det uttag vid röjning och tidig 
gallring som är aktuellt för detta projekt. Detta uttag är en blandning av röjd skog och 
massaved. För energiuttag kallas det i denna rapport för klenskogssortiment. Därefter var det 
viktigt att börja förstå vad olika begrepp innebär. Detta rör mest brännvärde per kubikmeter 
eller ton för denna typ av energibränsle men också ur skogsvårdaspekt t.ex. vilka typer av 
röjningsmetoder som används. Energin i rå skog är svår att bestämma exakt på grund av den 
stora fukthalten. [3] Genom mätningar och försök är det fastställt att ett ton rå skog innehåller 
ca 2-2,2 MWh. Här är det viktigt att veta att denna skog har en fukthalt på ca 50 %. Vidare 
kommer begreppet torrsubstans (TS) vilket innebär att veden skall vara absolut torr. Energin i 
ett ton torrsubstans skulle motsvara ca 5 MWh. [4] Detta innebär att det är väldigt svårt att 
bestämma vilket energivärdet i skog som avverkas. För att kunna bestämma värdet på skogen 
måste vikten eller volymen och fukthalten mätas. Det kan vara lite problematiskt men många 
arbetar idag med att lösa detta på ett bra sätt. Eftersom projekt riktas mot hur en tänkbar 
maskin bör arbeta i skogen och vilka verktyg som är väsentliga för att nå en bra lönsamhet, är 
det viktigt att veta hur skogsbruket fungerar i dagens läge.      
  
[5] Röjning sker idag manuellt med motordrivna handredskap. Olika försök har gjorts med 
mål att maskinellt lyckas utföra en röjning. [6] Här har olika metoder prövats för att nå ett 
lyckat resultat och i dessa försök diskuteras mycket kring selektiv och geometrisk röjning. 
Vid en selektiv röjning väljs träd för träd och det görs inte större väg än maskinen kräver 
vilket är i princip den metod som används vid manuell röjning. Vid geometrisk röjning 
används en maskin som avverkar en viss bredd och som körs genom beståndet i förutbestämt 
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mönster. Metoderna kan även kombineras vilket kan leda till ett bättre totalresultat för det 
röjda beståndet.  
 
[7] Det finansiella resultatet vid röjning är idag negativt för skogsägaren, men en viktig bit i 
skogsvården och leder till ökad totalproduktion av skogen. I dag finns det stora arealer med 
eftersatt röjning vilket innebär att skogsägaren skulle ha utfört röjningsåtgärden i ett tidigare 
skede. Dessa bestånd är väldigt kostsamma att röja och för unga för förstagallring. Det finns 
alltså ett stort behov av att kunna effektivisera röjning och eftersatt röjning.  
 
Det har blivit mer och mer attraktivt att ta tillvara på biobränslet eftersom priserna [8] på 
denna typ av råvara har stigit. Detta räcker dock inte för att skapa förutsättning för att nå 
lönsamhet vid röjning, utan det krävs att maskiner och verktyg utvecklas till en betydligt 
högre kapacitet än vad som finns idag. Om beräkningar utförs på olika stammar och detta 
resultat kopplas mot olika bestånd ger det t.ex. att rena röjningsbestånd i princip kräver en 
geometrisk röjningsmetod. Detta på grund av att volymen per stam endast ger utrymme för en 
väldigt låg snittid per stam om lönsamhet eftersträvas. Snittiden per stam skulle endast vara 
några sekunder vilket i princip omöjliggör en selektiv metod. För att visualisera denna 
problematik har enkla beräkningar på stammars vikt kopplat mot rotdiametern utförts i detta 
projekt, se figur 2. I figuren börjar kurvan plana ut vid en diameter på 8 cm vilket i sin tur 
leder till en längre snittid per stam. Här är alltså en brytgräns som ger bestånd över 8 cm i rot 
betydligt bättre förutsättning sett ur lönsamhetsperspektiv. Här blir även den selektiva 
metoden mer intressant. Många anser att stammarna måste upp mot 10-12 cm i rotdiameter 
för att nå lönsamhet och det är ungefär där maskiner börjar användas för uttag av skog idag. 
 
 

 
 
 
Bestånd av denna karaktär öppnar för en selektiv röjning med en beståndsgående maskin 
utrustad med ett kranmonterat aggregat. Uttag av denna typ blir en kombination av geome-
trisk och selektiv röjning, detta på grund av att maskinen fortfarande behöver en väg. I detta 
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läge kan det vara fördelaktigt att köra i ett bestämt mönster för att få optimala röjzoner som 
röjs/gallrars med aggregatet. Bestånd som ligger i det intressanta området har alltså stor 
teoretisk möjlighet att hålla ett tillräckligt högt volymuttag per tidsenhet. En maskin som 
skulle klara att göra de klenare stammarna lönsamma skulle alltså direkt vara slagkraftig på 
marknad. 
  
Vad är det då för maskintyp som skulle vara aktuell för att kunna möta kraven med att röja i 
eftersatta bestånd? Eftersom bestånden är känsliga för både mark- och skogsskador samt ur 
skogsvårdssynpunkt är en mindre maskin mer intressant. Vikten på medelstammarna i de 
aktuella bestånden kräver inte en stor och kraftfull maskin för att hanteringen av enstaka 
stammar skall kunna utföras snabbt och smidigt. Om faktorerna summeras talar det för att 
maskinkonceptet bör vara litet och lätt. Nackdelar med en mindre maskin är att arbetsområdet 
begränsas kring maskinen och i en del fall räcker inte lastkapaciteten till, var av transporten 
av råvaran blir allt för kostsam. Vidare måste det tittas på om ett en- eller tvåmaskinskoncept 
skall användas. Med detta menas att antingen används en maskin som utför alla moment, en 
så kallad drivare, eller så används en fällare/läggare, skördare, för avverkning och en skotare 
som lastar och transporterar ut råvaran ur skogen, se figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När denna fråga undersöks är det endast en fråga om timkostnad gentemot hanteringstid per 
stam. Det är därför främst en avvägning mellan kostnad och kapacitet på maskinerna i fråga. 
Skillnaden mellan koncepten blir att vid ett tvåmaskinskoncept kan båda maskinerna opti-

Figur 3 De vanliga maskintyperna 
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meras för respektive uppgift. Vid ett drivarkoncept måste funktionerna vara optimerade för att 
klara alla uppgifter och inte vara optimala för enstaka uppgifter. Detta gör dock att presta-
tionen i detta fall blir lägre, men konceptet har andra fördelar t.ex. att hanteringsmomenten av 
skogen blir färre. Drivaren är även mindre känslig eftersom maskinen är oberoende av någon 
annan maskin. Inom rundvirkeshantering har alltid ett tvåmaskinskoncept varit mer fördel-
aktigt men i detta fall kan det vara tvärt om. Vid uttag av klenskog faller ett antal moment bort 
som finns vid rundvirkeshantering och detta är till fördel för drivarkonceptet. Diskussionen 
och beräkningar kring koncepten pekar på att ett drivarkoncept ligger väldigt bra till i denna 
hanteringstyp av klenskog. För hantering av klenskog skulle en hög kapacitet kunna hållas 
med en relativt enkel maskin. Detta leder till en låg maskinkostnad som är till stor fördel för 
drivarkonceptet.    
 
Det som även talar för ett koncept med en mindre drivare är att kraven på mindre markskador 
och skogsskador kan mötas. Vidare blir körvägarna i beståndet smala, vilket leder till en 
nästan försumbar förlust i den totala produktionen i beståndet. Detta sammantaget passar väl 
in med skogsbrukets krav och önskemålen. Nackdelen med en mindre maskin är att lastkapa-
citeten är i minsta laget. För att öka lönsamheten skulle lasten komprimeras och på så sätt 
motverka nackdelarna med den lilla lastvolymen och låga massprocenten. Vidare blir det mer 
känsligt med en mindre maskin när körvägens avstånd ökar, detta sker främst i större bestånd. 
Här skulle det behöva tänkas om och arbetssättet ändras genom att t.ex. skapa basväg för en 
större skotare och därigenom korta transporten med den mindre maskinen.  
 
Nästa fråga är i vilket format som råvaran bör hanteras och här står det i huvudsak mellan två 
alternativ. [9] Antingen flisas skogen i beståndet eller så transporteras träddelar ut till av-
lägget. Vilka är då för och nackdelarna med dessa två arbetssätt? Med flisning finns det några 
stora nackdelar. För det första krävs det mycket effekt för att kunna flisa med en till-
fredställande kapacitet. Flisaggregatet tar även ganska mycket plats på en mindre maskin och 
det kan vara svårt att isolera hytten från buller och vibrationer. Maskinen skulle även bli 
specialbyggd för detta ändamål och troligtvis ganska dyr. Det största problemet är dock att 
logistiskt kunna hantera flisen eftersom att den är en färskvara. Detta leder till att det krävs en 
säker logistikkedja innan uttaget i beståndet görs för att flisen skall kunna levereras direkt för 
vidare transport till industrin. Det positiva med att flisa direkt är att det underlättar hanter-
ingen av råvaran i beståndet samt ökar fastmasseprocenten vid transporten.  
 
Om hanteringen istället enbart gäller träddelar i beståndet är hanteringen efter fällningen som 
är problematisk. Här skall träden kapas i lagom längd för att därefter hanteras och placeras för 
vidare transport. Därefter skall träddelarna kunna lastas på lastredet effektivt för att skapa en 
så hög massprocent som möjligt. Fördelarna med detta arbetssätt är att inte binda sig vid 
någon färskvara utan träddelarna kan ligga vid avlägget utan att försämras. Dessa kan sedan 
flisas på avlägget eller transporteras direkt till industrin. Maskinen skulle troligtvis inte bli 
alltför specialiserad vilket skulle leda till en billigare maskin än vid flisningsalternativet. 
Summeras allt detta tyder det på att det som söks är en mindre maskin avsedd för att hantera 
träddelar. Med detta koncept skulle kostnaden för inköp och drift kunna hållas nere. 
Kostnaden för en mindre maskin vid flytt skulle även vara billigare än vid en större. En 
intressant punkt vid hantering av träddelar är buntning. I detta moment skulle träddelarna 
paketeras i lämpliga buntar för att underlätta hanteringen och materiallogistiken, men det 
skulle även kunna ersätta behovet av komprimeringen. Det skulle dock mest troligt leda till att 
maskinen utvecklades för fällning och buntning vilket i sin tur skulle leda till ett tvåmaskins-
koncept. Skulle buntningen kunna lösas så att drivarkoncept kvarstod skulle detta vara 
högintressant.     
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Det som söks är alltså en mindre maskin som kan hantera träddelar. För att skapa en bättre 
bild över vilka arbetsmoment som maskinen skall klara av har momenten listats upp nedan. 
Det som är viktigt att komma ihåg är att i alla arbetsmoment är maskinförarens prestation 
väldigt avgörande för resultatet. 
 
Transport: Vid transporten av råvaran ut till avlägget är det lastvolymen och fast-

masseprocenten som är viktiga. I detta moment räknas även transporten in 
till beståndet.     

Fällning: Under detta arbetsmoment skall kranen positioneras vid den stam som skall 
fällas, kapas och hanteras inför lastning.  

Ackumulering: Eftersom stammarna som hanteras inte innehåller stor volym är det önsk-
värt att kunna ta flera stammar under fällningscykeln, alltså ackumulera 
stammar i aggregatet. 

Lastning:  Här är det kranens och gripfunktionens användbarhet och snabbhet som är 
avgörande. 

Komprimering: För att öka fastmasseprocenten och därigenom öka lönsamheten är komp-
rimering av den okvistade skogen ett måste. Här inräknas även en eventuell 
buntning av träddelarna. 

Förflyttning: Här gäller det att snabbt och enkelt kunna flytta maskinen mellan fällning 
och lastnings- positioner. 

Avlastning: För snabb avlastning krävs en kran och gripfunktion med god kapacitet. 
Här hade det varit önskvärt med någon form av hjälpmedel som hindrar att 
träden fastnar i varandra t.ex. någon form av buntningsutrustning.  

 
Vid beräkningarna kring maskinkonceptet användes en del indata som är baserad på erfaren-
heter kring hantering av rundvirke, studier av Vimeks prototyp, Biokombi, och även en del 
material från tidigare studier som ägt rum [10]. Här har även lönsamhetsberäkningar och 
antaganden rörande tidsfördelningen i de olika arbetsmomenten medtagits som parametrar. 
Efter studier på Vimeks Biokombi sammanställdes resultatet kring tidfördelningen rörande de 
olika arbetsmomenten, se figur 4. När diagrammet studeras är det viktigt att komma ihåg att 
momenten fällning, ackumulering, lastning, ompositionering och komprimering görs i skogen 
sammanflätat och det är svårt att dela upp tiden rättvist. Det som kan sägas är att det är den 
totala tiden för momenten som är väsentlig.  
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Figur 4 Tidsfördelningen mellan arbetsmomenten i en maskincyckel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studeras figuren ovan erhålls en bra överblick av tidsfördelningen mellan arbetsmomenten. 
Detta är dock inte hela sanningen utan alla moment är beroende av de andra. Om vi tittar på 
komprimering visar tester att lastkapaciteten kan ökas med ca 30 % vilket leder till att t.ex. 
transporttiden kan ökas med 50 % och ändå hålla samma resultat. Dessa typer av samband 
finns i hela maskincykeln. När figuren studeras visar det sig att ca 80 % av den totala tiden 
utförs i skogen, varav 80 % av denna tid endast är momenten lastning, ackumulering och 
fällning. I dessa tre moment är det endast kranen och aggregatet som används. Om denna tid 
sänktes med 15 % skulle det motsvara en lönsamhetsökning med ca 10 %. Vid studier av 
Biokombi kunde vissa direkta åtgärder inringas som skulle bidra till sänkning av kran- och 
aggregattiden i beståndet. Åtgärder som var aktuella för kranen var främst en förbättring av 
den hydrauliska lösningen där proportionalstyrning av alla funktioner vore önskvärd. Denna 
åtgärd är till stor del en kostnadsfråga som skulle behöva utvärderas vidare. Det mest 
intressanta i detta skede är en vidareutveckling av aggregatet eller en ny konstruktion.  
 
I detta projekt är det rätt att rikta den begränsade tiden till att titta på utvecklingspotential av 
aggregatet för denna tillämpning. Genom att utveckla ett aggregat kan lönsamheten öka för 
det tänkta maskinkonceptet. Aggregatets funktioner och egenskaper är första länken i kedjan 
för att nå en bra lönsamhet och tekniken kan tillämpas på flera typer av maskinkoncept. 
 
Här finns det ett antal funktioner att implementera och utveckla för att minska hanteringstiden 
för stammarna. En matningsfunktion liknande den som finns på ett skördaraggregat är 
högaktuellt. Med en matningsfunktion skulle hanteringstiden för de kostsamma stammarna 
kunna minskas tillräckligt för att motivera denna funktion. Exempel på kostsamma stammar 
är träd som är ca 8-10 meter högt och ca 7-9 cm i rotdiameter. Hanteringstiden för dessa är 
alltså hög i förhållande till intäkt på trädet. För att visa detta mer tydligt har figur 5 upprättats. 
I detta exempel är det en kostsam stam som skall ta ut, längdjusteras och därefter lastas. Här 
är det lätt att se hur förflyttning av aggregatet väsentligt minskas med matning. Utan matning 
måste fler förflyttningar och omtag utföras på stammen under apteringen. Matningen kommer 
även att underlätta arbetet i skogen vid andra tillfällen, men detta är det mest tydliga 
exemplet.  
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En annan funktion som är väldigt intressant och som inte är diskuterad tidigare i rapporten är 
en så kallad röjningsfunktion. Med denna funktion kan snabbare uttag göras av stammar som 
inte är lönsamma, främst under 5 cm i rot, men måste kapas ut. Åtgärden av denna typ kan 
vara nödvändig för att underlätta uttaget av de lönsamma stammarna men det kan vara även 
vara en ren skogsvårdsåtgärd. Med det aggregat som sitter på Biokombin kan denna åtgärd 
utföras, men den är långt ifrån lönsam och leder till att åtgärden i stor utsträckning slopas eller 
utförs manuellt. 
 
Vidare finns en funktion som måste implementeras och den kallas stubbehandling [11]. Denna 
funktion är till för skydda beståndet mot rotröta genom att behandla ytan på stubbarna. 
Behandlingen skall göras så snabbt som möjligt efter uttag. Det är därför bäst att göra 
åtgärden vid fällning och denna teknik används redan på moderna skördaraggregat. Behand-
lingen skall skydda mot rotticka som sprids via sporer i luften. Om denna svamp fått fäste i en 
stam eller stubbe sprider sig den ner efter rötterna och kan smitta andra träd genom att 
rötterna kommer i kontakt med det sjuka trädets rötter. Eftersom uttag vid eftersatt röjning 
görs när beståndet är ungt skulle rottickan få tid på sig att spridas och kan i vissa fall slå ut 

Figur 5 Förflyttning och tidsåtgång av kranspetsverktyg vid uttag av kostsamstam 
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stora delar av beståndet längre fram i produktionen. Behandlingen av stubbarna är inte nöd-
vändig för stammar under 5 cm i diameter, i norra delen av Sverige och vid en dygns-
temperatur under 5o C. Trots detta är det av stor vikt att stubbehandling finns tillgänglig på en 
kommande produkt. Här är även en fördel med en mindre maskin. Genom att använda en 
mindre maskin för uttaget blir rotskador och trädskador mindre vilket i sin tur minskar risken 
för spridning av rotticka.   
  

3.2.1.1 Slutsats 
Funktionerna och egenskaperna som är mest intressanta att titta på är någon typ av matning 
och utveckla röjningsfunktionen. Andra viktiga delar är fällnings-, ackumulerings- och 
gripfunktionen samt stubbehandling men även titta på geometrin och balansen på aggregatet. 
Vimek har parallellt med detta projekt testat och utvärderat Biokombin. Eftersom 
lönsamheten på Biokombin skulle kunna ökas med de inringade funktionerna kommer det nya 
aggregatet att anpassas för denna maskin i både vikt och storlek.  
  

3.2.2 Marknadsanalys 
Vimek har som tidigare nämnts tagit fram Biokombin som är ett drivarkoncept. Prototypen är 
utrustad med ett aggregat med hydraulisk klippkniv, en modern kranlösning och lastpinnar 
som kan komprimera lasten till en viss del. Aggregatet håller på att utvecklas och testas 
parallellt med detta projekt. Här finns och kommer hela tiden nya tankar kring förbättringar av 
aggregatet från både Vimeks sida och maskinförare. Detta bidrar till bra indata för projektet, 
men det finns även många andra aktörer på marknaden att studera. [12] De flesta aktörer har 
dock inriktat sig mot en större maskinstorlek och därför är deras aggregat betydligt större och 
tyngre. Detta gäller inte bara energiverktyg utan även skördaraggregat, dock har många av 
dessa intressanta lösningar och funktioner. 
 
Det finns inte så många aktuella aggregat som skulle passa på Biokombin. Detta beror mest 
på den hårda viktbegränsning som måste sättas för att hålla kvar en hög krankapacitet. Det 
finns dock ett antal som skulle passa denna maskinstorlek och dessa redovisas i bilaga 2.   

3.2.2.1 Slutsats 
Det som generellt kan säga är att det finns många intressanta lösningar och konstruktioner 
som kan tillämpas i detta projekt, men i en väsentligt mindre och lättare förpackning än vad 
som finns idag.  
    

3.2.3 Relaterad teknologi 
Närmast i relaterad teknologi är andra typer av aggregat som finns i tyngre viktklasser. I 
bilaga 3 presenteras en sammanställning av en del intressanta aggregat som är ackumulerande 
och framtagna för att hantera klenskogssortiment. Aggregaten är betydligt tyngre och kan ej 
användas på denna maskinstorlek, men har en del funktioner som är relevanta. Inga av dessa 
aggregat har någon form av matning utan denna funktion återfinns på skördaraggregat. Av 
dessa finns även ett antal som har en ackumulerande funktion. Skördaraggregaten är opti-
merade för uttag, kvistning och längdjustering, vilket gör att dessa aggregat är klumpiga och 
gripfunktionen begränsad. Skördaraggregatets matning är den funktion som är mest intressant 
i detta fall, dock i en förenklad tappning och en annan viktklass. Denna matning finns både 
med hydrauldrivna band eller hjul.  
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Uttagsfunktionen är en viktig del för prestationen av aggregatet och här kan en del tips tas 
från verktyg anpassade för trädgårdsbruk t.ex. häcksaxar. Det intressanta här är skärens ut-
formning.                              
 

3.2.3.1 Slutsats 
Den enskilt mest intressanta funktionen är matningen, liknande den som sitter på skördar-
aggregaten. Aggregaten av denna typ är utformad för att kvista och fälla träd vilket gör deras 
utformning inte lika intressant. Produkten bör vara utformad främst så att en bra gripfunktion 
skall kunna handhållas.  

3.3 Problemklarläggning 
Under denna rubrik har arbetet indelats i två avsnitt. Under det första summeras de viktiga 
delarna som framkommit under produktstudien med hjälp av ett antal frågeställningar. Där-
efter kommer underrubrik två där en mer klar teknisk beskrivning av produkten presenteras i 
en specifikation.  

3.3.1 Produktmål 
För att summera alla indata och slutsatser från produktstudien besvarades ett antal intressanta 
frågeställningar och därefter översattes detta till en krav/önskemålsspecifikation.    
 
1. Vad handlar problemet egentligen om? 
För att öka produktiviteten är det nödvändigt att minska tiden per trädvolym vid hanteringen 
från rot till maskin. Genom att optimera och utveckla första länken i kedjan nämligen agg-
regatet kan produktiviteten ökas vid uttag och hantering av klenskogssortimentet. Med denna 
lösning skall höga krav på produktivitet kunna mötas vilket medför krav på effektivitet, vikt, 
storlek och funktion. 
 
2. Vilka icke uttalade önskemål och förväntningar ingår? 
Konstruktionen bör vara robust uppbyggd och framtagen för att kunna styras mekanisk och 
hydraulisk. Detta innebär att någon form av högteknologiskt styrsystem inte är aktuellt i detta 
läge. Konstruktionens funktioner bör i något avseende minska hanteringstiden för varje stam.  
 
3. Är kraven verkligen nödvändiga? 
Vikten och effektiviteten är de främsta kraven som måste mötas. Att hålla prototypen enkel är 
också en viktig del eftersom en framtida produkt skall kunna vara enkel att underhålla och 
produktionsmässigt kostnadseffektiv. 
 
4. Vilken uppgift skall produkten klara? 
Konstruktionen skall klara att fälla stammar från 20 mm upp till 160 mm i rot. Behandla 
stubben med rotstopp, därefter förflytta och längdjustera trädet för att kunna lasta det på 
maskinens lastutrymme eller lägga det vid stickvägen.  
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5. Vilka vägar står öppen för utveckling? 
Genom att integrera flera funktioner i en kan prototypen möta kraven på vikt och effektivitet. 
Konstruktionslösningen skall vara enkel i utformningen samt underlätta krankörningen så 
mycket som möjligt. 
 
6. Vilka egenskaper måste produkten ha? 
Aggregatet skall hålla hög driftsäkerhet och funktionalitet även i hårda miljöer. Det bör även 
vara servicevänligt eftersom att detta bidrar till högre produktivitet i skogen. Aggregatet skall 
vara välbalanserat, smidigt och lätt att manövrera de inbyggda funktionerna.      
 
7. Vilka egenskaper får inte produkten ha? 
Aggregatet får inte vara för stort och tungt vilket skulle sänka prestationen avsevärt. Lång-
samma och krångliga funktioner är inte hellre tänkbart.     
 
8. Standardkrav 
Det finns ej några standardkrav utan vid arbetet med produktutvecklingen måste riskerna med 
produkten utvärderas för att därefter vidta åtgärder. 
 
Lösningsneutral målformulering 
Aggregatet skall spegla en hög grad av effektivitet och robusthet. Inbyggda funktioner skall 
uppfattas som enkla och funktionssäkra men givetvis leverera ett bra resultat. Aggregatets 
utformning och konstruktion skall ge maskinföraren en bra känsla av balans, styrka, smidighet 
och snabbhet.   
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3.3.2 Produktbeskrivning 
Genom att upprätta en krav- och önskemålspecifikation skapas en mer detaljerad beskrivning 
av produkten. Specifikationen täcker in teknisk data på produkten vilket gör att en klar hel-
hetsbild framträder, se tabell 1.  
 

 

  Specifikation kranspetsverktyg 
 Krav  Önskemål 1. Geometri 
  Ö Vid stängd grip bör verktyget vara inom 650 mm i diameter  

K   Gripen i öppet läge skall minst vara 900 mm, spets till spets, och djup 250 mm 
  Ö Ackumuleringens tillgängliga diameter vid öppet läge 300 mm 
  Ö Avståndet mellan ackumuleringen och centrum på gripen bör vara 400 mm 
    2. Kinematik 
  Ö Hastighetsförhållande för  stängd/ öppen grip ca 0,5 
  Ö Hastighetsförhållande för uttagsfunktion/ retur 0,5 
  Ö Tiltfunktionens hastighetsförhållande upp/ner ca 1 

K   Uttagstiden för normal stam max 2 s 
    3. Krafter 

K   Max vikt 150 kg  
K   Klämkraft för gripfunktion ca 15 kN i spets  
K   Moment på tiltfunktion skall vara 8 kNm 
  Ö Ackumulerings klämkraft bör minst vara 7 kN 
K   Tillgänglig kraft vid fällning skall kunna svara upp mot tidskravet 

    4. Energi 
K   Hydraulik för anslutning  

    5. Material 
  Ö I konstruktionen bör Domex 350 eller liknade användas 
  Ö För mer hållfasta plåtdetaljer används någon av Weldox kvalitéerna  
    6. Säkerhet 

K   Riskzon vid drift 
    7. Tillverkning 

K   
Laserskärning, svetsning och kantbockning skall kunna används till hög grad 
som tillverkningsmetoder för de konstruerade detaljerna 

K   Konstruerad för enkel tillverkning (DFM, design for manufactoring) 
    10. Kvalitetskontroll 

K   Kvalitetskontroll skall göras av leverantör av kommande produkt 
    11. Montering 
  Ö Redan på prototypnivå bör konstruktionen medföra en enkel montering 

K   Konstruerad för enkel montering (DFA, design for assembly) 
    12. Underhåll 

K   Konstruerad för tydliga och lätta service punkter 
    13. Kostnader 
K   Funktioner som är dyra bör undvikas eller utvärderas noga 

    14. Miljö 
K   Slang- och plåtskydd skall användas för att minska risken för oljeläckage   
K   Justerbar rotstopp för minskat spill 
    15. Design 
K   Färgval som lättare urskiljer aggregatet mot skog och terräng 
K   Konstruktionen skall vara smidig och kompakt 

Tabell 1 Specifikation 
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3.4 Konceptframtagning 
När problemklarläggningen var klar gick projektet in i nästa fas vilket var konceptfram-
tagning. I denna fas ingick stegen konceptgenerering och konceptutvärdering.  

3.4.1 Konceptgenerering 
Under arbetets gång hade många tankar och idéer kommit fram kring olika lösningar som var 
tänkbara att tillämpa på den kommande prototypen. Som tidigare nämnt var någon form av 
matningsfunktion en av de mest intressanta dellösningar som skulle bidra till en ökad pre-
standa. Denna dellösning skulle dock vara till stor nackdel för den totala vikten på aggregatet. 
Det var därför viktigt att försöka integrera matningen med någon av de andra funktionerna för 
att på så sätt kunna hålla vikten nere. Under några idégenereringstillfällen kom en mängd nya 
intressanta tankar fram. Upplägget för idégenereringarna var att diskutera olika lösningar 
kring de viktiga punkter som framkommit under produktstudien och problemklarläggningen. 
Punkterna var matnings-, ackumulerings-, tilt-, grip-, uttags-, röjnings- och stubbehandlings-
funktion. Relativt snabbt framkom idéer kring olika funktioner som kunde integreras med 
varandra. Matning och ackumulering var ett exempel på detta och detsamma gällde för grip 
och matning. Detta skulle i båda fall minska totalvikten på aggregatet. Uttagsfunktionen 
diskuterades mycket eftersom att det är en viktig del av aggregatets funktion. Här var det 
främst fokus på för- och nackdelar med klipp och sågsvärd. Vidare diskuterades olika upplägg 
kring tiltfunktionen bland annat möjligheten att ha två tiltfunktioner på aggregatet, en för 
gripen och en för ackumuleringen. Viktfördelning, upplägg och balans på aggregatet var även 
viktiga diskussions områden. Här var det placeringen av olika komponenter och funktioner 
intressanta. För att klargöra vad som framkom under de olika tillfällena har punktlistan nedan 
upprättats.  
 
Matning: Denna funktion är den som enskilt bidrar till högsta produktionsökningen 

av de diskuterade funktionerna. Integrera eller kombinera denna funktion 
med grip eller ackumulering är önskvärt eftersom det skulle bidra till 
minskad totalvikt, se figur 6. Denna funktion ska vara utformad för att 
kunna hantera de mest kostsamma stammarna. Detta innebär att de grövsta 
och kvistigaste stammarna mest troligt inte kommer att kunna hanteras 
tillfredställande. Begränsningen är nödvändig för att totalvikten för denna 
funktion inte skulle bli allt för hög.    

 
 

 

 

 

 

 

  

Grip med matarrullar 

Ackumuleringsarm 

Figur 6 Idéskiss över grip med matning och en enkel ackumuleringsfunktion 
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Ackumulering: Som tidigare nämnt skulle denna funktion kunna vara kombinerad med 
matningen. Detta skulle innebära att ackumuleringen skulle följa med 
huvudtilten på aggregatet och två tiltfunktioner skulle ej vara nödvändigt. 
Om matningen skulle vara integrerad i gripen fanns det två alternativ för 
ackumuleringen. Båda alternativen innefattar en lätt och enkel konstruktion 
där skillnaden skulle vara en fast monterad eller medföljande ackumulering 
vid tiltning av aggregatet. Under idégenereringarna diskuterades om acku-
muleringsfunktionen kunde monteras ovanför rotatorn, se figur 7. Träden 
skulle därigenom stå stadigare i aggregatet vid ackumulering. Mest troligt 
skulle detta medföra en god balans på aggregatet men konstruktionen 
skulle bli mer komplicerad.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltfunktion: Tiltfunktionens uppgift är att vinkla aggregatet mellan uttagsläge och 
lastningsläge. Svårigheten med konstruktionen kring denna funktion är att 
hitta en geometri som ger balans till aggregatet i båda ändlägena. Under 
idégenereringarna diskuterades om två tiltfunktioner skulle vara ett 
alternativ, men inga bra argument kunde motivera denna idé. Det som 
bestämmer hur tilten ska se ut är främst placering av matningen. 

Grip:  Eftersom hanteringen vid på- och avlastning ska vara tillfredsställande är 
gripfunktionens konstruktion avgörande. Om matningen monterades i 
gripen skulle den bli relativt stor och otymplig vilket vore en nackdel. På 
det aggregat som används idag sitter en klipp som uttagsfunktion och där 
fungerar gripen som mothåll vid klippning. Detta medför att gripen är 
väldigt robust och tung. Om kraften var lägre vid uttag skulle gripen kunna 
göras lättare. Det vore därför önskvärt att minska kraften på gripen vid 
uttag genom annan kraftriktning vid klippningen. Krafterna skulle även 
minska om sågsvärd eller klinga användes. Genom att titta på geometrin på 
olika rundvirkesgripar skapades en bra bas för det fortsatta arbetet.  

 

Figur 7 Idéskiss över upplägg på ackumulering, rotator och grip.  

Grip 

Ackumulering 

Rotator 
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Uttagsfunktion: Vid diskussion kring denna del av aggregatet fanns det tre alternativ som 
kunde vara intressanta, klipp, sågsvärd och klinga. En klipp är en enkel och 
funktionssäker lösning men som behöver stora krafter. Sågsvärdet har en 
nackdel vilket framkommer vid uttag av ris. I dessa tillfällen finns risk för 
kedjehopp men i övrigt är det en snabb och effektiv metod att använda. 
Klingan klarar olika typer av träddimensioner bra men det är en tung och 
utrymmeskrävande konstruktion.    

Röjning: Under idégenereringen grundlades en idé kring hur röjningen skulle kunna 
utföras med sågsvärdet genom att svänga ut det på sidan av aggregatet, se 
figur 8. Detta skulle vara en enkel och lätt röjningsfunktion, samma 
funktionslösning skulle kunna användas på ett aggregat med klinga. 
Aggregat med klipp är svåra att röja med och detta beror främst på två 
saker. För det första går klippen med samma hastighet även om trädet är 
litet och för det andra måste klippen utföra hela sin rörelse mot anhållet. 
Problemet med att använda klipp är att röjningen blir långsam och 
oeffektiv. Vid användning av sågsvärd och klinga kan bara aggregatet 
svepas mot de klena stammarna. Detta medför att sågsvärd och klinga blir 
snabba och effektiva. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stubbehandling: Eftersom det är av stor vikt att aggregatet skall vara utrustad med en stub-
behandlingsfunktion måste även detta tas hänsyn till vid idégenereringen. 
Idag finns stubbehandling på olika typer av skördaraggregat vilket leder till 
att om en uttagsfunktion med sågsvärd skulle användas finns det redan 
olika tekniker för att säkerställa funktionen. Det skulle nog inte vara ett 
problem att i någon av de andra uttagsfunktionerna integrera stubbehand-
lingen, men funktionen för respektive skulle dock behövas testas och 
utvärderas.   

Den mängd idéer och dellösningar som framkommit under projektets gång skulle nu gallras 
och summeras för att inringa det material som var intressant. Penna och papper blev verk-
tygen för att skissa idéerna lite mer utförligt än tidigare. Eftersom det var viktigt att hitta en 
bra uppbyggnad på aggregatet skissades koncepten noggrant upp. Proportionerna i skisserna 

Sågsvärd med röjning  
och uttagsläge  

Figur 8 Sågsvärd med tänkt röjningsfunktion i idéstadiet 
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Figur 9 Konceptskiss på aggregat med fyrledsmekanism 

Figur 10 Konceptskiss på aggregat med kombinerad matning och grip 

räckte gott och väl för att bilda det visuella intryck som var viktigt för det fortsatta arbetet. De 
tre första skisserna är koncept med olika placeringar av matning, ackumulering och rotator. 
Första konceptaggregatet som skissades hade kombinerad matnings- och ackumulerings-
funktion. Matarrullarna skulle vara direktmonterade på hydraulmotorerna och rullarnas 
griprörelse skulle skötas med en fyrledsmekanism. Aggregatet skulle ha en toppmonterad 
rotator och en vanlig gripfunktion, se figur 9. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nästa konceptaggregat skissades med kombinerad matning och gripfunktion. Matarrullar och 
hydraulmotorer skulle vara monterad i gripskalmarna. Aggregatet skulle ha en enkel acku-
muleringsfunktion och vara utrustat med ett sågsvärd där axeln till kedjedrevet skulle vara 
lagrad genom tappen för ena gripskalmen. Detta skulle leda till att hydraulmotorn för kedjan 
kunde placeras ovanför gripen vilket skulle medföra en nättare konstruktion, se figur 10. 
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Figur 11 Konceptskiss med enkelarmar till matningsinfästningen 

Figur 12 Idéskiss över röjningsfunktion i gripens nedre kant 

Tredje konceptaggregatet skissades med kombinerad matning och ackumuleringsfunktion. 
Matarrullarnas placering skulle vara ovanför rotatorn vilket skulle leda till bättre balans på 
ackumulerade träd. Även här skulle matarrullarna sitta direktmonterade på hydraulmotorerna. 
Matarrullarnas rörelse skulle skötas med stel arm och ett rotationscentrum. Aggregatet skulle 
ha en vanlig gripfunktion, se figur 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eftersom röjningsfunktionen på aggregatet var viktig, skissades några varianter på tänkbara 
lösningar. Det skissades endast lösningar med sågsvärd, men samma tankesätt skulle kunna 
användas vid en röjningsfunktion med klinga. I det första röjningskonceptet skulle gripen 
nypas ihop till sitt innersta läge och därefter skulle sågsvärdet köras ut i nedre kant på gripen. 
Detta skulle möjliggöra röjning med en svepande rörelse, se figur 12.     
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Figur 13 Idéskiss på röjningsfunktion på sidan av aggregatet 

Figur 14 Helhetskoncept 

Med det andra röjningskonceptet var idén att svänga ut sågsvärdet på sidan av aggregatet och 
därigenom kunna röja med en svepande rörelse. Detta koncept skulle även möjliggöra att röja 
om gripen var i olika lägen, se figur 13. Koncept med röjningsfunktion på sidan eller baktill 
på aggragatet skulle även kunna tillämpas vid en klippkonstruktion. Denna röjningsfunktion 
skulle vara funktionssäker men eftersom konceptet kräver mer hydraulik, vilket bidrar till en 
hög vikt, blir denna idé inte lika intressant.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att skapa en bättre helhetsbild skissades ett fjärde konceptetaggregat, figur 14. Aggregatet 
innefattar röjningsfunktion, kombinerad matning och ackumulering, mittmonterad rotator och 
saxad griplösning.  
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3.4.2 Konceptutvärdering 
Nu hade en visuell bild över olika tänkbara lösningar framställts. Det var dags att utvärdera 
substansen i de olika koncepten och dellösningarna. För att skapa en produkt som skulle möta 
kraven och förväntningarna av marknaden, var några viktiga beslut tvungna att tas. Det var att 
utreda lösningsalternativen för matningsfunktionen och därefter ta ett beslut på vilken uttags-
funktion som skulle användas.  
 
Diskussionen kring var matningen skulle vara placerad hade haft två inriktningar. De två 
alternativen var en gripmonterad matning eller en kombinerad matning med ackumulerings-
funktionen. För att kunna komma fram till ett korrekt beslut togs fakta fram på de hydraul-
komponenter som skulle behövas. Efter kontakt med hydraulkomponentsäljare [13] fast-
ställdes att motorerna skulle bli lite större än vad som först antagits. Detta lede direkt till att 
placering av matningen i gripen blev utesluten. Från detta beslut fortsatte arbetet genom att 
utvärdera olika lösningar kring en kombinerad matning och ackumulering. Det som var viktigt 
i detta läge var att välja en orbitmotor med inbyggd stödlagring. Att använda en hydraulmotor 
av denna typ möjliggjorde att matarhjulet kunde monteras direkt på motoraxeln. Den tänkta 
motorn solidmodellerades i 3D-mjukvaran som användes under arbetet. Därefter började 
arbetet med att bygga upp olika geometrier för att få ett begrepp av plats och rörelse. Ur 
rörelsesynpunkt var det en motorinfästning med en fyrledsmekanism som kändes bäst. För att 
skapa en uppfattning av denna lösning modellerades en enkel geometri med rotator och 
matningsmotor, se figur 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här visade det sig ganska snabbt att det skulle bli komplicerat att bygga en stabil fyrleds-
mekanism eftersom utrymmet kring rotationspunkterna skulle bli begränsade. Placeringen av 
rotatorn hade också diskuterats tidigare i konceptgenereringen. I det här stadiet kunde en 
lösning med en mittmonterad rotator uteslutas eftersom det skulle omöjliggöra en stabil 
infästning av matningsmotorerna. Därefter modellerades en geometri med enkelarm, se figur 
15. Denna geometristudie innehöll även vridmekanismen med lagrig i huvudplåten och en 
snedställd rotator.  

Rotator

Orbitmotor och matarhjul

Fyrledsmekanism 

Figur 15 Fyrledsmekanism i ett enkelt utförande 
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Det som var en nackdelen med att använda enkelarm som infästning av matningsmotorerna 
var rörelsemönstret. Detta visade sig vara bättre än vad som antagits. I denna geometri-
uppbyggnad snedställdes även rotatorn vilket medförde positiva effekter på aggregatets 
kompakthet och balans. Genom att använda en vridmekanism och lagra den i huvudplåten 
skulle hydraulcylindern kunna monteras på undersidan av huvudplåten för att på så sätt 
positivt påverka den totala tyngdpunkten. I det här läget hade en uppbyggnad av acku-
mulering och matningen skapats men det fanns fortfarande mycket att utveckla. 
 
Nästa del på aggregatet som var viktig att bestämma var vilken uttagsfunktion som skulle var 
lämplig. Här hade tre alternativ lagts fram och det var bara att vikta för- och nackdelar mot 
varandra. 
 
Klinga: En klinga är snabb vid uttag och den går att röja med. Konstruktionen är 

däremot tung, utrymmeskrävande och det kan vara svårt att tillämpa en 
effektiv stubbehandling.       

Klipp: Klippen är en enkel och okänslig konstruktion men som är långsam vid 
röjning samt relativt tung. 

Sågsvärd: Sågsvärdet är relativt känsligt men samtidigt en lätt och smidig funktion 
där röjning och stubbehandling är möjliga att tillämpa. 

 
Sammantaget är sågsvärdet det mest intressanta alternativet. Vissa svagheter kan avhjälpas 
med kedjeval, svärdform och olika kapstöd. Vidare blev resten av funktionerna, grip och 
tiltkonstruktionen, i aggregatet relativt anpassningsbara. Vissa geometriska aspekter i gripen 
och tilten var klara, bland annat skulle tilten kunna roteras mer än 100°. Några av de ingående 
hydraulcylindrarna skulle tas från produkter som Vimek använder, där storlek och 

Snedställd rotator 

Huvudplåt 
Vridmekanism

Rotationspunkt för motor 

Figur 15 Geometri med enkelarm och vridmekanism. 
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belastningar i applikationerna var snarlika. Nu hade de viktiga funktionerna och dellösningar 
ringats in. När alla fakta summerades visade det att en bra bas för det fortsatta arbetet hade 
åstadkommits. Nedan följer en kort beskrivning av det tänkta aggregatet.   
 
Aggregatet kommer att ha en snedställd rotator för att vinna plats och möjliggöra en kompakt 
konstruktion. Vidare kommer en kombinerad matning och ackumulering öppna för viktiga 
viktbesparingar och en smidigare gripkonstruktion. Ett sågsvärd kommer att användas som 
uttagsfunktion och vara optimerad för röjning och utrustat med stubbehandling. Gripkonstruk-
tionen kommer till stor del vara baserad på en befintlig grip som Vimek använder. 

3.5 Prototypmodellering 
Vissa delar av aggregatets geometristruktur hade ringats in redan i konceptstadiet och arbetet 
fortsatte nu med att knyta ihop alla delar till en mer komplett prototyp. Detaljnoggrannheten 
ökades nu för att slutligen nå den punkten där prototypen kan ses som genomförbar.     

3.5.1 Geometriuppbyggnad 
Genom att endast modellera enkla geometrier och fästa de modellerade hydraulkomponent-
erna kunde en uppfattning av utrymme och rörelse uppnås. Med detta arbetssätt var det 
enklare att hitta en geometri av aggregatet som skulle möjliggöra en bra konstruktion. Genom 
att vidareutveckla konceptet med snedställd rotator och bygga på grip, tilt och sågsvärd 
hittades en struktur som skulle vara basen för modelleringen. Första stora problemet som 
skulle lösas var placeringen av hydraulmotorn till sågsvärdet. Eftersom höjden på aggregatet 
var önskvärd att hållas nere innebar detta att gripen hamnade i samma nivå som motorn. 
Detta löstes genom att utveckla en idé som hade uppkommit under konceptstudien. Genom 
att använda motorn som tapp till lagringen av gripen löstes problemet och aggregatets 
kompakthet kunde bibehållas, se figur 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta stadium var tanken att en klogrip med saxade gripskalmar skulle användas, se figur 18. 
Denna typ av griplösning används i Vimeks träddelsaggregat på Biokombin och fungerar bra. 
Här visade det sig vara svårt att kombinera denna griplösning med placeringen av hydraul-
motorn. Aggregatet kommer därför att konstrueras med en mer traditionell griplösning. 
 

Figur 17 Uppbyggnad av gripgeometri 

Gripskalmar 

Sågmotor 
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Vidare fastställdes geometrin på tilten och arbetsområdet för sågsvärdet. I och med detta var 
en geometri, som skulle säkerställa de viktiga egenskaper och funktioner på aggregatet, 
bestämd. I det här stadiet fanns det mycket arbete kvar att göra men stommen för det fortsatta 
modelleringsarbetet var fastställd, se figur 19. 

 

 
 
 
 Figur 19 Vyer på geometriuppbyggnaden av aggregatet 

Cylinder till matarmotorerna 
Gripcylinder

Sågmotor och sågsvärd 

Tilttorn Tiltcylinder 

Figur 18 Klogrip 
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3.5.2 Detaljmodellering  
Nu fortsatte arbetet genom att höja nivån på de ingående komponenterna samt att lägga till 
nya. På denna nivå började det vara viktigt att hänsyn till monterings- och demonterings-
aspekter. Som tidigare arbetades geometrierna fram främst i samanställningsläget. Detta 
arbetssätt medför en snabbare och enklare process att modellera de nya detaljerna genom att 
först grovmodellera för att sedan optimera dessa på en högre detaljnivå. Modelleringsarbetet 
måste även varvas med enkla överslagsberäkningar angående komponenternas hållfasthet. 
Med denna arbetsmetod är det enkelt att hålla en realistisk nivå på konstruktionen genom hela 
modelleringsprocessen. Första delen av aggregatet som höjdes ett steg i modelleringsnivån 
var infästning för matningen. Här utformades en löstagbar överdel på infästningen. Detta av 
den enkla anledningen att vridmekanismens demonteringsnivå skulle bli tillfredställande, se 
figur 20.  
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här modellerades även fästet till motorn så att alla ingående detaljer skulle kunna användas 
för både höger och vänster sida. Matarrullarnas konstruktion optimerades för att kunna laser-
skäras och svetsas samman. Navet till rullarna skulle dock behöva NC-bearbetas i svarv och 
fräs, se figur 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fäste 

Figur 20 Fäste för matarmotorerna 

Figur 21 Hydraulmotor och motorfäste 
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I arbetet kring hela aggregatkonstruktionen har det tagits stor hänsyn till att minimera de 
ingående komponenter. Detta leder till minskade produktionskostnader och är en viktig punkt 
i konstruktionsarbetet. Vidare ökades detaljnoggrannheten av vridmekanismen och lagringen 
av denna i huvudplåten. Vridarmen modellerades och hydraulcylindern placerades. I figur 22 
visas konstruktionen kring matningen och i denna bild är huvudplåten borttagen för att de 
intressanta komponenterna skall visas. Konstruktionen på tilttornet kunde snabbt tas fram när 
infästningen kring matningen var klar. Tornets utformning är viktig eftersom det kommer att 
utgöra ett skydd för tiltcylindern, se figur 23. 
       
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22 Vridmekanism med cylinder 

Figur 23 Placering av tiltcylinder 

Tiltcylinder 

Tilttorn 
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Modelleringen av aggregatet fortsatte därefter med grip och sågsvärdsmontaget. Gripens 
upplägg är som tidigare nämnts en mer traditionell lösning. Denna lösning tillämpades för att 
kunna hålla kompaktheten på aggregatet, se figur 24. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att sågsvärdet skulle kunna röra sig mellan röjnings- och uttagsposition krävde konst-
ruktionen en relativt lång cylinder. Genom den valda konstruktionen kan träd upp till 180 mm 
i rotdiameter fällas och röjningsfunktionen användas, se figur 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24 Griplösningen 

Figur 25 Placeringen av sågsvärdets cylinder  
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3.5.3 Resultat 
Modellens detaljeringsnivå är nu tillräcklig för att bedöma aggregatets egenskaper. I detta 
projekt är alltså inte en tekniskt fullgången produkt framtagen utan endast en datorstödd 
prototyp. Vikten i detta läge är ca 150 kg men eftersom ventilpaket, hydraulslangar och andra 
detaljer saknades kommer vikten att öka med ca 20-30 kg och därigenom avvika från krav-
specifikationen. Övriga krav, önskemål och egenskaper är uppfyllda med framgång och 
aggregatets kompakthet och balans är god. Nedan visas prototypen som är resultatet av detta 
projekt, se figur 26.  
 
Styrningen av funktionerna för detta verktyg kommer att till huvudsak skötas av hydraulik. 
Tanken är att köra funktionerna individuellt men med ett undantag. Vid matning av stammar 
skall matarrullarnas klämkraft anpassas så att rullarna följer dimensionsförändringarna på 
stammen. Gripen måste även aktiveras och hjälpa till att hålla stammen mot aggregatet. 
Gripens klämkraft kommer i detta läge vara begränsad eller pulserande. Den enda funktion 
som kan tänkas behöva någon form av elektrisk lägesgivare är sågsvärdet. Detta är för att 
säkerställa position och undvika eventuella onödiga skador på kedjan.      
 
 

 
 Figur 26 Den modellerade prototypen 
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4 Diskussion 
Känslan som infinner sig nu när projektet håller på att avrundas är att det finns oerhört mycket 
mer att undersöka inom området biobränslehantering. Projektet ses som lyckat då det har lett 
till att nya tankar och ett förslag till en kommande produkt. Under detta projekt har en mängd 
intressanta frågeställningar och resonemang undersökts och den begränsade tiden har lett till 
prioriteringar. När arbetet började undersöktes olika maskinkoncept. Därefter fortsatte arbetet 
med att försöka minska hanteringstiden av stammar och här var kranen och aggregatet i fokus. 
Relativt snabbt riktades allt arbete mot att konstruera ett nytt aggregat. Arbetet har därför i 
princip utförts i tre steg. De som är viktigt att komma ihåg är att de två första stegen kan 
analyseras betydligt mer än vad som har gjorts i detta arbete.   
 
Den slutliga prototypen innehåller alla det viktiga funktioner som inringades under behovs-
analysen. Varje funktion är konstruerad med ett gemensamt mål vilket är att göra aggregatet 
till en viktig del av ett lönsamt maskinkoncept. Funktionernas individuella mål har givetvis 
kompromissats för att nå fram till detta resultat. Det viktigaste i alla produktutvecklings-
processer är att de individuella målen är rätt uppsatta. Detta är i många fall inte en självklarhet 
och det kan vara svårt att utvärdera lösningarna innan praktiska prov har utförts. Eftersom 
projektet inte gav utrymme för praktiska test kan detta ses som en brist i den framtagna 
konstruktionen. Röjningsfunktionen är den del av aggregatet där praktiska test hade varit 
värdefulla. Tester hade medfört eliminering av vissa frågeställningar samt att nivån på denna 
funktion hade fastställts. Det som står klart är att aggregatets upplägg är ett spår i rätt riktning, 
men mycket arbete återstår. 
 
Arbetet med att färdigställa denna 3D-prototyp till färdigt produktionsunderlag skulle inne-
fatta att säkerställa och mer noggrant beräkna hållfastheten på produkten. Gripens geometri 
skulle kunna justeras och utvärderas. Toleranser för bussningar och lager saknas. Några fler 
skydd för slagar och cylindrar kanske måste läggas till. Hydraulpaketet skall konstrueras eller 
en leverantör måste kontaktas.      
 
En framtida produkt baserad på denna prototyp skulle öka prestationen i skogen relativt 
mycket. Det är svårt att uppskatta en procentuell ökning eftersom variation av terräng och 
bestånd är stora. Dessutom skulle maskinförarens upplägg vid uttaget ändras gentemot uttag 
med Vimeks nuvarande aggregat. Detta kommer främst av att matningsfunktionen ger nya 
möjligheter. En generell uppskattning av produktiviteten visar att den kan höjas med ca 15 % 
gentemot dagens maskinlösning. Under samma tid som detta projekt har Vimeks Biokombi 
testats i ett antal veckor och ett antal visningar har hållits. Detta har visat på ett stort intresse 
för denna typ av maskinlösning vilket gör resultatet av detta arbete ännu mer intressant för 
Vimeks del.             
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Bilaga 1 
 
 Sida 36

Sida 38

Sida 39

Sida 40

Sida 37
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Bilaga 2 
 
[14] HYPRO Fällgrip  
 
Vikt 
115 kg  
Kapdiameter   
Max 350 mm  
Kapanordning   
Sågsvärd 
 
 
 
 
 
 
[15] Kesla fällhuvud 18G 
 
Vikt 
130 kg  
Kapdiameter   
Max 180 mm  
Kapanordning   
Klipp 
 
  
 
 
 
 
[16] Nisula fällgrip 150E 
 
Vikt 
108 kg  
Kapdiameter   
Max 150 mm  
Kapanordning   
Klipp 
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Bilaga 3 
 
 
[17] ABAB Klippen 250   
                                                                                 
Vikt 
380 kg  
Kapdiameter   
Max 250 mm  
Kapanordning   
Klipp 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[18] Bracke C16.a a 
 
Vikt    
450 kg    
Kapdiameter   
Max 260 mm 
Kapanordning    
Klinga med sågkedja 
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Bilaga 4 




