
Avverkning och uppsamling av 
skogsbra nsle i kantzoner 
- Testko rning av tredje prototypen 

Efter gedigna ombyggnationer och diverse testkörningarna var det så dags för en ny studie av 

aggregatet ”Jupiter”. Den tidigare konstruktionen och designen av aggregatet för avverkning och 

uppsamling av skogsbränsleråvara längs vägkanter har i de tidigare testkörningarna som utförts visat 

sig vara alltför vek och inte ge möjligheter att nå upp i tillräcklig produktion för att bli praktiskt 

intressant.  

Prototypen behövde därför förstärkas och även balanseras för höga varvtal. Detta krävdes för att 

aggregatet skulle kunna sättas på en basmaskin med tillräcklig hydraulisk kraft, i syfte att kunna köra 

aggregatets avskiljnings/klipp-anordning på tillräckligt höga varv för att på så sätt uppnå en god 

produktion. Men nu var det alltså dags att genomföra nya studier som sedan kan ligga till grund för 

kalkyler och utvärderingar gällande aggregatet och konceptet.   

 

Även denna gång höll vi till längs en vägkant, inte långt från Hedesunda, ca 3 mil från Gävle. Vid detta 

studietillfälle användes en kranbil för att få tillräckligt lång räckvidd och aggregatet lyftes i kranen 

utan att vara fastmonterat. Vi testkörde på klena sälgar och björkar för att se hur maskinen uppförde 

sig och utvärdera vad som eventuellt fortsättningsvis behöver åtgärdas men främst för att studera 

konstruktionen och dess produktivitet. Stammarna var mellan 3 och 11 centimeter i diameter i 

brösthöjd och ca 6-10 meter höga. 

Två olika typer av vägkantsbestånd studerades, dels en vägsträcka med mycket tät och klen 

vegetation (björkar och sälgar ca 3-4 centimeter i diameter i brösthöjd) och del en med björkar med 

diametrar om ca 6-8 centimeter. 

Under studien satte man på en nätpåse där sedan uppsamlingsanordningen ska monteras för att se 

hur mycket av materialet som samlades upp. Uppsamlingsanordningen finns idag, men användes inte 



vid studien i syfte att förenkla vägningen av materialet. Fortfarande faller mycket av materialet ner 

till marken eftersom kvistarna och stamdelarna slungas iväg längs kanten på aggregatet och inte sugs 

in i röret för uppsamling. 

 

Under studien svetsades en järnbalk fast under aggregatet i syfte att fungera som mothåll då vi 

noterade att stammarna i vissa fall följde med knivarna runt utan att huggas av och flisas som 

planerat. Detta fungerade relativt väl, men man kommer nu även att svetsa på en kona i mitten av 

aggregatet för att styra stammarna mot knivarna i syfte att snabba på flisningen.  

 

Vid körning kunde man tydligt se att en stor andel av det flisade materialet slungades ut på sidorna 

av aggregatet. Vid jämförelse av vikten på det invägda flisade materialet kan man då stammarnas 

volym beräknas, med hjälp av kubering utifrån trädslag, diameter och höjd, konstatera att endast 35-

60 % av materialet samlades upp. 

Prestation 
I vägsträckan med något grövre stammar (medeldiameter 6-8 centimeter i brösthöjd) avverkades ca 

65 stammar per studerad timme, vilket motsvarar en prestation i avverkning och flisning på 290 kg 



torrt material per timme. Motsvarande prestation i den klenare vägsträckan (medeldiameter 3-4 

centimeter i brösthöjd) var 132 stammar per timme eller 300 kg torrvikt. 

Tabell 1. Aggregatets prestation under studietillfället. 

 Grövre Klent 

PRESTATION   

Träd/timme 65 132 

Avverkning & flisning kg TS/timme 290 300 

Avverkning & skotning MWh/timme 1,29 1,35 

ton TS/km vägkant 58 50 

 

Detta är en mycket låg prestation. Men om man beräknar att endast 35 % av materialet i det grövre 

exemplet fångas upp i nätkassen så stiger prestationen till 830 kg torrt material. I den klenare 

vägsträckan bedömdes ca 60 % av flisen fångas upp, det skulle i så fall motsvara en verklig prestation 

på 500 kg torrt material per timme. 

Anledningen att en lägre andel av flisen fångas upp vid flisning av de grövre stammarna antogs vara 

att dessa flisbitar blir något större och därmed får en högre hastighet och slungas runt fortare. 

 

Räknar man på dagens verkliga prestation, d v s det material som fångas upp och vägdes in, så skulle 

prestationen i avverkning behöva ökas med ca 350 % för att bli ekonomiskt intressant. Men räknar 

man istället på den beräknade volymen som man avverkade och borde kunna samla upp så krävs en 

prestationsökning om ca 50 % i de grövre delarna och 200 % i de klenare. 

Det fortsatta arbetet kommer nu att inriktas på att styra in mer av det avverkade materialet i 

uppsamlingskärlet genom att bygga på en kona i mitten av aggregatet samt genom att slipa till 

knivarna i en något annan vinkel. 


