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Förord 
Den här rapporten behandlar resultatet av ett examensarbete för civilingenjörsprogrammet Teknisk 

design vid Luleå tekniska universitet (Ltu). Uppgiften i examensarbetet gick ut på att utveckla ett 

koncept för integrerad stubbskörd och trädfällning för Iggesund Forest AB’s räkning i samarbete med 

Olofsfors AB. 

Jag som utfört arbetet vill rikta ett stort tack till mina handledare, professor Magnus Karlberg vid 

Luleå tekniska universitet, samt Niklas Swanemar, VD på Olofsfors AB, för gott samarbete under 

utvecklingsprocessen och för den kunskap och engagemang ni bidragit med under projektets gång. 

Dessutom vill jag tacka övriga personer som har varit delaktiga under arbetsprocessen, för att de 

tagit sig tid och delat med sig av sin kunskap och erfarenheter samt svarat på frågor och funderingar 

som dykt upp under arbetets gång. 

Ett stort tack riktas även till maskinförarna vid skogshygget utanför Robertsfors för en första 

introduktion till hur skogsavverkningen fungerar. 
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Sammanfattning 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet Teknisk design, vid 
Luleå tekniska universitet (Ltu). Uppdraget i examensarbetet var att utveckla ett virtuellt koncept för 
integrerad stubbskörd och trädfällning åt Iggesund Forest AB/Olofsfors AB. I dagsläget sker 
trädfällningen och stubbskörden genom två separata operationer. Intresset för stubbskörd och 
skogens totala biomassauttag har idag ökat för att klara av de nya uppsatta EU målen med krav om 
att minst 20 procent av dagens energianvändning skall komma från förnyelsebara energikällor till år 
2020, där skogen utgör en av de största förnyelsebara källorna. De stubblyftningsmetoder som 
används idag är inte helt optimala och effektiva för att det ska vara kostnadseffektivt att ta hand om 
stubbarna. 
     En förstudie med en grundlig benchmarking gjordes över de olika stubblyftningsmetoder som 
används idag för att ta reda på och undersöka vad som fungerar bra respektive mindre bra med dem. 
Det framkom att de olika stubblyftningsmetoderna oftast är tidkrävande, att de har stor 
markpåverkan men framförallt att de kräver att en extra maskin (oftast en stor och tung grävmaskin) 
måste gå in för att ta hand om stubblyftningen etcetera. Utifrån resultatet av 
informationsinsamlingen och förstudien ställdes en kravspecifikation upp med krav och önskemål för 
den nya lösningsprincipen. 
     När behoven sedan var identifierade påbörjades en iterativ konceptgenereringsprocess där många 
olika lösningsförslag togs fram. Det gjordes med hjälp av kreativa metoder och med inspiration från 
bland annat den tidigare informationsinsamlingen. En första utvärdering av lösningsförslagen gjordes 
i samråd med företaget, för att få med deras synpunkter och åsikter, vilket ledde fram till att fem 
konceptidéer valdes ut för vidareutveckling. En viktbestämningsmatris ställdes upp för att vikta 
kriterierna, kraven och önskemålen, mot varandra som satts upp för lösningen. Den slutliga 
kriterieviktningen av de fem konceptidéerna resulterade i ett konceptförslag som vidareutvecklades 
mer i detalj. Vidare detaljbearbetades det slutliga konceptförslaget genom att handskisser, 
beräkningar och 3D-modeller gjordes för dess utformning, metod att kapa rötterna på samt dess 
integrering i det befintliga skördaraggregatet. 
     Arbetet resulterade i ett virtuellt koncept där integrationen av trädfällning och stubbskörd sker 
med hjälp av att ett rotskärandeaggregat integreras undertill på det befintliga skördaraggregatet. 
Tanken är att skördaraggregatet med den integrerade rotskäraren körs ner i marken för att kapa loss 
de grova huvudrötterna längsmed stammen innan trädet lyfts för vidare aptering och kvistning. 
Viktigt för resultatet var att lösningen skulle kännas robust, enkel, lätt och effektiv för att göra 
integrationen av stubbskörd och trädfällning lönsam åt båda hållen, det vill säga effektivisera 
rotskörden och få med sig det rena råmaterialet utan att ha för stor markpåverkan och samtidigt inte 
försämra apteringsresultatet. 
     För vidare arbete föreslås det att undersöka och göra tester för hur mycket kraft som behöver 
genereras för att kapa loss de grova huvudrötterna. Det bör även göras prototyper för att undersöka 
utformningen av det rotskärandeaggregatet samt dess integrering undertill på skördaraggregatet. 
Prototyperna bör även användas för att testa om lösningen klarar av de krafter och påfrestningar 
som kommer krävas för att ta sig igenom de grova huvudrötterna och jorden runt omkring. 
  



 
 

Abstract 
This report is a result of a Master thesis project for the MSc Programme in Industrial Design 

Engineering at Luleå University of Technology. The project was focused on develop a virtual concept 

for integrated stump harvesting and tree felling. This was done as cooperation with Iggesund Forest 

AB/Olofsfors AB. Today is tree felling and stump harvesting separated through two separated 

operations. The interesting for stump harvesting and the forest total biomass extract has today 

increased for meet the new EU targets set by a requirement that at least 20 percent of today’s 

energy consumption must come from renewable source until 2020, where the forest is one of the 

largest renewable sources. The stump lifting methods that are used today are not quite optimal and 

effective enough, which make it unprofitably to taking care of the stumps after the tree felling. 

     A pre-study was done with a thorough benchmarking over the different stump lifting techniques 

that are used today to find out and explore what works well and not so well with them. It was found 

out that the different stump lifting techniques usually are time consuming, they usually have a great 

ground impact but especially that they require an additional machine (usually a big and heavy 

excavator) must go in and take care of the stump lifting. The result of the data collection and the pre-

study laid the ground to a requirements specification with the wishes and requirements for the new 

solution principle. 

     Once the needs and problems were identified, an iterative concept generation process started, in 

which a lot of different proposed solutions were generated. It was made by using a variety of 

different creative methods and also with inspiration from the data collection. A first evaluation of the 

solutions was made in consultation with the company, for getting their opinions and point of views. It 

led to five new concepts were selected for a further development. A matrix evaluation was made to 

weight the wishes and requirements towards each other that were set up for the solution. The final 

evaluation of the five concept ideas resulted in a concept proposal that was further developed in 

more detail. For example its design, for the method of cutting the roots from the tree and its 

integration in the existing harvester head through hand sketches and 3D models. 

     The project resulted in a virtual concept where the integration of the tree felling and stump 

harvesting is done with a root cutting aggregate, which is integrated underneath the existing 

harvesting head.  The idea of the solution is that the harvesting head with the integrated root cutter 

first run in to the ground to cut off the main thick roots along the stem before the tree uprooted for 

further cutting and limbing. Important for the result was that the solution would feel sturdy, simple, 

easy and efficient to make the integration of stump harvesting and tree felling profitable both ways. 

That means to streamline the root harvesting that only take care of the pure raw material of the root 

system without having a great ground impact and at the same time not deteriorates the result of the 

adaptation.  

     The next step is to examine and perform tests to determine how much power and energy that 

needs to be generated to cut through the main roots. Physical prototypes should also be made and 

used to determine the design of the root cutting aggregate and its integration underneath the 

existing harvester head. The prototypes should also be used to try if the solution manages the power 

and stress that will be needed to cut through the main roots and the ground around the trees.



- 6 - 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 9 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 11 

1.2 Syfte och mål ............................................................................................................................... 11 

1.3 Avgränsningar .............................................................................................................................. 11 

2 Nulägesbeskrivning om skogsbruket i Sverige ................................................................................... 12 

2.1 Skog i Sverige ............................................................................................................................... 12 

2.2 Skogsbruket ................................................................................................................................. 12 

2.2.1 Röjning en god inventering av skogen ................................................................................. 12 

2.2.2 Gallring ökar värdet på skogen ............................................................................................. 12 

2.2.3 Slutavverkning ...................................................................................................................... 13 

2.3 Avverkning i Sverige .................................................................................................................... 13 

2.4 Cut-To-Length (CTL) ..................................................................................................................... 14 

2.4.1 Engreppsskördare ................................................................................................................. 14 

2.5 Stubblyftning ............................................................................................................................... 15 

3 Teori och metod ................................................................................................................................. 17 

3.1 Produktutvecklingsprocessen ..................................................................................................... 17 

3.1.1 Projektplanering ................................................................................................................... 17 

3.1.2 Tidsplanering ........................................................................................................................ 18 

3.1.3 Förstudie ............................................................................................................................... 18 

3.1.4 Produktspecificering ............................................................................................................. 18 

3.1.5 Konceptutveckling - konceptgenerering .............................................................................. 18 

3.1.6 Konceptutvärdering och konceptval .................................................................................... 20 

3.1.7 Konfigurering och detaljkonstruktion .................................................................................. 20 

3.1.8 Prototyper ............................................................................................................................ 21 

3.1.9 Tillverkningsanpassning ........................................................................................................ 21 

3.2 Design .......................................................................................................................................... 22 

3.2.1 Industriell design .................................................................................................................. 22 

3.2.2 Design – en framgångskedja ................................................................................................ 23 

3.3 Norra barrskogsbältet, Tajgan ..................................................................................................... 23 

3.3.1 Stubb- och rotsystem för gran och tall ................................................................................. 23 

3.4 Bioenergi ..................................................................................................................................... 24 

3.4.1 Bioenergi från träflis ............................................................................................................. 25 



- 7 - 
 

3.4.2 Bioenergi från pellets, briketter och träpulver ..................................................................... 25 

3.5 Biodrivmedel ............................................................................................................................... 25 

4 Förstudie ............................................................................................................................................. 26 

4.1 Planeringsfas ............................................................................................................................... 26 

4.2 Behovsanalys ............................................................................................................................... 26 

4.3 Benchmarking – engreppskördare och engreppsaggregat ......................................................... 26 

4.3.1 Engreppskördare .................................................................................................................. 27 

4.4 Benchmarking – stubblyftningsaggregat ..................................................................................... 30 

4.4.1 Stubblyftningsaggregat ........................................................................................................ 30 

4.4.2 Klippaggregat ........................................................................................................................ 30 

4.4.3 Grepaggregat ........................................................................................................................ 34 

4.4.4 Rotskärande aggregat .......................................................................................................... 35 

4.4.5 Andra typer av stubblyftningsaggregat ................................................................................ 37 

4.5 Alternativa metoder för stubbskörd ........................................................................................... 38 

4.6 Related technology ...................................................................................................................... 39 

4.6.1 Alternativa sönderdelningsmetoder .................................................................................... 40 

4.7 Problembestämning/Problemformulering .................................................................................. 44 

4.8 Kravspecifikation ......................................................................................................................... 44 

5 Konceptframtagning ........................................................................................................................... 46 

5.1 Moodboard .................................................................................................................................. 46 

5.2 Idégenerering .............................................................................................................................. 47 

5.2.1 Skisser ................................................................................................................................... 47 

5.3 Sweet spots and weak spots ....................................................................................................... 47 

5.4 Kvalitativ utvärdering av idéer med Olofsfors ............................................................................. 47 

5.5 Vidareutveckling av koncept ....................................................................................................... 48 

5.6 Kriterieviktning ............................................................................................................................ 51 

5.7 Konceptevaluering av konceptidéer med Olofsfors .................................................................... 52 

6 Vidareutveckling av valt konceptförslag ............................................................................................ 54 

6.1 Vikt kvar att hänga på skördaren ................................................................................................ 54 

6.2 Utformning på rotskäraren ......................................................................................................... 54 

6.3 Kapmetod av huvudrötterna ....................................................................................................... 55 

6.4 Placering av rotskärare på befintligt skördaraggregat ................................................................ 56 

6.5 Drivsystem för rotskärningen ...................................................................................................... 59 

6.6 Slutlig utformning och placering av rotskärare ........................................................................... 60 



- 8 - 
 

6.7 Utvärdering av slutligt lösningsförslag mot kravspecifikationen ................................................ 64 

7 Rekommendation ............................................................................................................................... 67 

8 Slutsats och diskussion ....................................................................................................................... 68 

Referenser ............................................................................................................................................. 70 

 

 

Bilageförteckning 
Bilaga I Projektplan 

Bilaga II Kravspecifikation 

Bilaga III Moodboard  

Bilaga IV Resultat av brainstorming 

Bilaga V Positivt och negativt med dagens stubblyftningsmetoder 

Bilaga VI De första lösningsprinciperna 

Bilaga VII Sweet spots and weak spots 

Bilaga VIII De fem koncepten 

Bilaga IX Viktbestämningsmatris  

Bilaga X Kriterieviktning  

Bilaga XI Vikt kvar att hänga på skördaren 

Bilaga XII Utformning på rotskäraren 

Bilaga XIII Placering av rotskärare på befintligt skördaraggregat 

Bilaga XIV Slutlig utformning och placering av rotskäraraggregat 

 

 

  



- 9 - 
 

1 Inledning 
Europeiska Unionen (EU) satte under 2007 och 2008 upp ett klimat- och energipaket med en rad 

olika åtgärder med mätbara mål för att tackla klimatfrågan till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. EU 

vill med detta klimatmål, de så kallade ”20-20-20” målen, öka energieffektiviseringen, stimulera 

användandet av förnybara energikällor och minska växthusutsläppen inom unionen. Unionens totala 

utsläpp av växthusgaser skall minska med minst 20 procent till år 2020. Andelen förnybar energi skall 

motsvara 20 procent av unionens totala energikonsumtion år 2020, där minst 10 procent av den 

totala drivmedelsanvändningen skall utgöras av biodrivmedel inom transportsektorn. Den ökade 

energieffektiviseringen som skall göras inom unionen skall leda till att minska den totala 

energianvändningen med 20 procent till år 2020 (Regeringen, 2012). I och med EUs ”20-20-20” mål 

med ökade krav där minst 20 procent av dagens energianvändning skall komma från förnyelsebara 

energikällor ställs det allt större krav på skogsbruket att ta hand om skogens biomassa vid skogens 

avverkning. Den biomassa i form av grenar, toppar, stubbar och trädens rotsystem exklusive rötter 

som tas om hand vid avverkning kan användas till bioenergi och kommer från naturens största 

förnyelsebara energikälla skogen (Sidén, 2009). Träden omvandlar solenergi till kemisk energi genom 

fotosyntes och bioenergi från skogen anses därför vara ett kretsloppsbränsle då den mängd koldioxid 

som avges vid förbränningen redan tagits upp av skogen, vilket medför att ingen ny koldioxid tillförs i 

atmosfären till skillnad från utsläppen av de fossila bränslena. Det har därför blivit allt viktigare för 

skogsbruken att hitta en lösning för att kunna skörda mer av trädets nedre del av stammen och 

rotsystemet vid avverkningen, dels för att öka trädens totala biomassauttag och dels för att öka 

skogsbrukets effektivisering. 

Olofsfors AB grundades av John Jennings 1762 i dagens Nordmaling, där en masugn och en 

vallonkedja byggdes för tillverkning av järn. Platsen låg intill en skog och tre forsar som skapade 

vattenkraft för att driva hammare och blåsmaskiner vid tillverkningen av järn. Företaget har därmed 

traditioner som sträcker sig tillbaka till tiden då Europa industrialiserades och är ett av landets äldsta 

företag (Olofsfors, 2013). 

     Under 1800-talet när industrialiseringen tog fart i Sverige gick Olofsfors från att vara ett småskaligt 

järnbruk till manufaktursmide med vagnshjul som huvudprodukt. Kätting blev en framgångsprodukt i 

början av 1900-talet innan förutsättningarna i omvärlden förändrades i mitten av 1900-talet då 

skogsbruket började mekaniseras och lastbilar tog över timmertransporten. Det ledde till att 

Olofsfors ställde om och anpassade sin produktion från kätting till drivband för skogstraktorer, (figur 

1) (Olofsfors, 2013). 

 
Figur 1. Exempel på ett drivband utvecklat av Olofsfors (Bild: Olofsfors, 2013). 
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Under 1970-talet började företaget även utveckla slitstål (figur 2), som bland annat används på 

maskinskopor (Olofsfors, 2013).  

 
Figur 2. Slitstål i bruk utvecklat av Olofsfors (Bild: Olofsfors, 2013). 

De började även utveckla vägstål (figur 3), som bland annat används på plogar vid snöröjning 

(Olofsfors, 2013). 

 
Figur 3. Vägstål i bruk utvecklat av Olofsfors (Bild: Olofsfors, 2013). 

Inom Olofsfors koncernen ligger Iggesund Forest AB som har över 30 års erfarenhet av att tillverka 

maskinsågsvärd för skogsbruket och används idag av skördarförare runt om i världen. Företaget 

säljer även maskinkedjor till maskinsvärden och andra tillhörande slitdelar (Iggesund Forest, 2012). 

     Iggesund Forest har utvecklat sina maskinsvärd i nära samarbete med skördarföraren, som har 

goda insikter i användningen av maskinsvärden. Kraven från föraren har därefter översatts till nya 

maskinsvärd (figur 4) (Iggesund Forest, 2012).  

 
Figur 4. Maskinsvärd i bruk utvecklat av Iggesund Forest (Bild: Iggesund Forest, 2012). 
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Företaget har utvecklat sina sågkedjor för att de ska vara anpassade för maskinsvärden och 

åstadkomma en optimal skärprestanda (figur 5) (Iggesund Forest, 2012). 

 
Figur 5. Sågkedja från Iggesund Forest (Bild: Iggesund Forest, 2012). 

1.1 Bakgrund 
När en skördare gallrat eller slutavverkat skogen lämnas i genomsnitt en stubbhöjd på cirka två 

decimeter kvar (för att undvika att skördarens aggregat och framförallt maskinsvärd skadas då det är 

känsligt för stenar, grus och jord). Det innebär att närmare tre procent av stammens totala volym 

lämnas kvar i skogen. Dessutom lämnas hela rotdelen av trädet kvar som kan innehålla mer än 15 

procent av trädets totala biomassa. Det har prövats en rad olika metoder för stubblyftning för att öka 

uttaget av biomassa i skogen för att uppnå EUs klimatmål till år 2020. Metoderna är idag inte 

kostnadseffektiva och innebär även att ytterligare en maskin skall gå in i skogen. Problemet med 

dagens stubblyftningsmetoder är att de är långsamma, kräver en extra maskin och att de medför att 

oönskat material som grus, smuts och rötter rycks med upp och träfibern måste renas från 

föroreningar för att kunna användas till biobränsle. Efter stubblyftningen lämnas det ofta kvar en 

djup krater och ett rotsystem som slitits bort vilket påverkar markens bärighet och gör den ostadig 

och svår att hålla ihop.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att hitta en lösning för att på ett effektivt sätt möjliggöra att en större del 

av biomassan kan avverkas i samband med slutavverkningen så att EUs ”20-20-20” mål kan nås. 

     Målet med projektet är att utveckla ett virtuellt koncept som integrerar stubbskörd och 

trädfällning i en och samma operation. Med denna lösning ska utvinningen av biobränsle från trädet 

effektiviseras och därmed ska konkurrenskraften för produktionen av biobränslet öka. 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet är begränsat till 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete för en 

person. Den utrustning som ska utvecklas åt Iggesund Forest/Olofsfors ska användas för att ta tillvara 

på hela trädets stam samt översta delen av roten och skall kunna eftermonteras på nuvarande 

skördaraggregat. Kortvirkesmetoden Cut-To-Length är den avverkningsmetod som det här 

examensarbetet kommer fokusera på vid utvecklingsarbetet för integrerad stubbskörd och 

trädfällning. Om möjligt ser företaget gärna att produkten kommer tillverkas i härdat slitstål.  I 

projektet kommer inga hållfasthetsberäkningar för den nya lösningen att göras. Det kommer inte tas 

fram några fysiska prototyper eller göras några simuleringar av en solidmodell för hur lösningen är 

tänkt att fungera. Det kommer heller inte tas fram ett underlag för tillverkningsanpassning eller göras 

några kostnadskalkyler för lösningen.  Inga beräkningar på om lösningen att integrera trädfällning 

och stubbskörd kommer att bli kostnadseffektiv eller inte kommer göras. Vidare kommer inga 

kraftberäkningar för den kraft som krävs att kapa loss rötter att göras.  
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2 Nulägesbeskrivning om skogsbruket i Sverige 
En nulägesbeskrivning genomfördes i syfte att ge ökad kunskap om hur skogsbruket i Sverige 

fungerar idag. Det vill säga för att få en övergripande bild över den Cut-To-Length metod som 

används vid avverkningen och trädfällningen vid skogsbruken i Sverige. Nulägesbeskrivningen gjordes 

även för att få kunskap om hur skogen ser ut samt för att ta reda på vilka olika metoder som används 

vid stubblyftning idag. 

2.1 Skog i Sverige 
I Sverige har skogen stor betydelse både för ekonomiska och sociala behov, exempelvis för 

skogsbruket och för rekreation. Sverige är ett land av skog och drygt hälften av Sveriges 41 miljoner 

hektar1 land är täckt av produktiv skogsmark, närmare bestämt 23 miljoner hektar. Det vill säga att i 

genomsnitt går det ungefär 2,5 hektar skogsmark per person och gör Sverige till ett av världens 

skogrikaste länder mellan förhållandet skogsareal och folkmängd. De vanligaste trädslagen i Sveriges 

skog är gran 43,9 procent, tall 38,4 procent och björk (glas- och vårtbjörk) 10,4 procent (Skogsverige, 

2012). Det totala virkesförrådet på produktiv skogsmark är omkring 3 miljarder skogskubikmeter2 , 

enligt Skogsstatistiks årsbok 2010 (Skogsstyrelsen, 2012). 

2.2 Skogsbruket 
Träden avverkas oftast långt före att de har slutat växa. När skogen är omkring 100 år gammal brukar 

den avverkas. Träden fälls då för att ge plats åt nya träd. Avverkningsåldern för träden beror oftast på 

vilket mål skogsägaren har med sitt skogsbruk. I norra Sverige brukar träden avverkas när de är 90 till 

120 år gamla och i södra Sverige görs det när de är 70 till 90 år gamla. Det är även ägaren som är 

skyldig att se till att ny skog växer upp där den tidigare skogen stod innan slutavverkningen 

(Skogsstyrelsen, 2012). 

2.2.1 Röjning en god inventering av skogen 

Den nya skogen som planterats och växer upp på platsen där den gamla avverkats blir oftast väldigt 

tät efter några år. Då är det viktigt att röja i skogen för att glesa ut träden, det är bättre att röja 

försiktigt och vid flera tillfällen. Det gör att träden får täta årsringar och tunna kvistar samtidigt som 

de får utrymme att växa på bredden. Om skogen inte röjs ger den visserligen mycket virke men 

trädstammarna är då oftast klena och med mycket skador (Skogsstyrelsen, 2012). 

2.2.2 Gallring ökar värdet på skogen 

En gallring av skogen är en viktig och mycket lönsam åtgärd för att skogen skall kunna utvecklas på 

ett bra sätt för att erhålla grovt och värdefullt timmer i slutavverkningen. En gallring som är väl 

genomförd och vid rätt tidpunkt ger en god investering och värdeutveckling av skogen i framtiden. 

Träd över åtta meter anses som en god gallringsskog (Sveaskog, 2012). Syftet med att göra en 

gallring är att öka tillväxten och kvaliteten på de träd som står kvar och öka andelen timmer i 

beståndet. De träd som blir kvar efter gallringen får mer ljus, näringsomsättningen ökar samt 

tillgängligt vatten och näring fördelas på färre träd (Skogsstyrelsen, 2012). Det virke som avverkas vid 

gallring säljs so massaved och biobränsle (Sveaskog, 2012). Gallringsproceduren upprepas ungefär 

vart tionde år tills det är dags för slutavverkning (Ahlgren, 1997). 

                                                            
1 En hektar är 10 000 kvadratmeter eller ungefär 1,4 fotbollsplaner. 
2 Enheten skogskubikmeter anger volymen av trädets stam med bark, exklusive stubben och trädgrenarna 2 Enheten skogskubikmeter anger volymen av trädets stam med bark, exklusive stubben och trädgrenarna 
(Skogsstyrelsen, 2012). 
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2.2.3 Slutavverkning 

Slutavverkningen av skogen är den åtgärd som ger den största intäkten och genomförs i 

skogsbestånd där växtkraften börjar avta. De bestånden förräntar sig då inte tillräckligt mycket och 

skogen anses därför ekonomiskt lönsam att avverkas. En tredjedel av det avverkade virket går som 

sågtimmer vilket ger den största intäkten vid en slutavverkning (Sveaskog, 2012). Resten av virket går 

som massaved och biobränsle. Vid en slutavverkning tas ofta biobränsle från GROT3 tillvara på 

(Sveaskog, 2012). För att öka och maximera virkesvärdet på det avverkade skogsbeståndet är det 

viktigt att apteringen, det vill säga kapningen av stammen till stockar görs i lämpliga längder (Vida, 

2012). Med dagens avancerade skördarmaskiner mäter aggregatet med hög precision kontinuerligt 

stammens diameter under kvistningen och räknar ut vart det är mest ekonomiskt lämpligt att kapa 

stammen. Vid aptering brukar felmarginalen vid själva mätningen vara cirka 3 centimeter på längden 

och inom 4 millimeter på bredden (Sveaskog, 2012). För att virket ska gå som timmer till sågverken 

krävs att diametern på stocken mäter över 12-14 centimeter i diameter, inte har några krökar, 

sprickor, spjälkningar, inte är rötskadat och inte har sneda kvistar som kan påverka dess hållfasthet 

(Skogsaktuellt, 2005).  

2.3 Avverkning i Sverige 
I Sverige uppgick bruttoavverkningen 4 till 88,8 miljoner skogskubikmeter under 2011, enligt 

Skogsstyrelsens bruttoavverkningsmodell, (Skogsstyrelsen, 2012).  Nettoavverkningen5 , var 72,1 

miljoner kubikmeter f ub6 2011 varav 34,5 miljoner sågtimmer, 31,2 miljoner massaved, 5,9 miljoner 

brännved och 0,5 miljoner övrigt virke (Skogsstyrelsen, 2012).  Vid avverkningen i skogen går drygt 10 

procent av den totala avverkningsvolymen förlorad på grund av att stubbarna inte tillvaratas helt fullt 

ut7. Skogens årliga tillväxt uppgår till drygt 100 miljoner skogskubikmeter, varav cirka 50 procent 

gran, 30 procent tall och 20 procent lövträd, enligt Fries et al. (2012).  Detta innebär att 

virkesvolymen i landet ökar varje år och att Sverige har en dubbelt så stor virkesvolym än för hundra 

år sedan (Skogsstyrelsen, 2012).  

     I världen uppgick den totala virkesproduktionen till 3,4 miljarder kubikmeter f ub6 under 2010 

(Skogsstyrelsen, 2013). I Europa finns ett mål att cirka 200 miljoner skogskubikmeter ska komma från 

förnyelsebar energi per år7 för att tackla EUs klimatmål de så kallade ”20-20-20”-målen.  

     Av det avverkade virket går ungefär hälften till sågverken, där det sågas till brädor och plank. Av 

det som blir över vid sågverken går flis ofta till massaindustrin och blir papper, sågspån blir skivor 

eller pellets och barken eldas och blir energi i värmepannor eller i värmeverk. Vidare går cirka 40 

procent av det avverkade virket till pappersmassaindustrin där stockarna flisas sönder i småbitar. 

Ungefär åtta procent av virket används till vedeldning i småhus. Dessutom tas oftast GROT som blir 

kvar efter avverkningen hand om genom att det flisas sönder och används som bränsle i värmeverk 

(Skogsstyrelsen, 2012). 

                                                            
3 GROT = GRenar Och Toppar från de avverkade träden Skogsstyrelsen (2012).    
4 Bruttoavverkning är den volym av alla stammar som avskiljs från stubben, således även fällda men inte 
tillvaratagna stammar enligt Skogsstyrelsen (2012).    
5 Nettoavverkningen är den volym av de stammar som helt eller delvis tillvaratagits enligt Skogsstyrelsen 
(2012).    
6 Enheten fast mått utan bark (f ub) anger den verkliga volymen av en hel stam eller stamdel exklusive bark 
(Skogsstyrelsen, 2012).    
7 Enligt Niklas Swanemar på Olofsfors AB framkom detta under ett möte den 6 november 2012 i Umeå.  
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2.4 Cut-To-Length (CTL) 
I världen finns det huvudsakligen två mekaniserade avverkningsmetoder: den amerikanska 

helstamsmetoden Tree-Length (TL) och den nordiska kortvirkesmetoden, Cut-To-Length (CTL) 

(Ponsse, 2012). I helstamsmetoden kvistas trädstammen i skogen och transporteras antingen hel 

eller nästan hel till fabriken där den delas upp enligt användningsändamål till exempel i sågstock och 

massaved. Med kortvirkesmetoden kvistas och kapas stammarna direkt i skogen enligt 

användningsändamål (Ponsse, 2012).   

     Vid en effektiv CTL avverkning behövs det normalt två maskiner, dels en skördare (figur 6) som 

fäller, kvistar och kapar trädet och dels en skotare (figur 6) för virkestransport från 

avverkningsplatsen ut till vägkanten (Forest economy, 2012). De kapade och kvistade stammarna 

sorteras i virkessortiment som sågtimmer och massaved samt en hög för GROT vid stubben eller vid 

en stickväg (Forest economy, 2012). Om terrängen är känslig lämnar skördaren ett täcke av grenar på 

körspåret, som skotaren kan köra på för att minska belastningen på terrängen (Ponsse, 2012). I och 

med att löv, grenar och trädkronor, som innehåller mycket näring, lämnas kvar i skogen med CTL 

metoden kan näringsfattiga eller nya bestånd få tillräckligt med näring från jorden, tillskillnad från TL 

metoden där näringsmassan förs ut till vägkanten (Ponsse, 2012). CTL metoden lämpar sig för selektiv 

gallring, då övervuxna skogsdungar gallras samtidigt som skogsdungens bästa exemplar får stå kvar, 

vilket leder till att skogens värde ökar och att framtida gallringar och slutavverkningar resulterar i trä 

av hög kvalitet (Ponsse, 2012). Största fördelarna med CTL metoden är att den har hög produktivitet 

och miljövänlighet jämfört med andra avverkningsmetoder (Ponsse, 2012).  

Figur 6. Till vänster ett exempel på en hjulgående engreppskördare och till höger ett exempel på en skotare (Bild: Komatsu 

Forest, 2012). 

2.4.1 Engreppsskördare 

En engreppsskördare är utrustad med ett skördaraggregerat (figur 7) på en lång kranarm med cirka 

10 meters räckvidd. Det är på skördaraggregatet själva fällningen, apteringen och kvistningen sker, 

styrd från förarens styr- och mätsystem inifrån hytten (John Deere, 2012). Föraren kan med hjälp av 

skördarens inbyggdasystem och mätare kapa stammarna till exakt rätt mått efter slutanvändarens 

behov direkt i skogen, vilket leder till att avverkningens förädlingsgrad ökar avsevärt (Ponsse, 2012). 

Eftersom kapningen styrs automatiskt får föraren mer tid över för att kunna kontrollera virkets 

kvalité från rotröta och snedhet (Ponsse, 2012). Fällningen sker genom att skördaraggregatet greppar 

runt trädstammen med dess kvistknivar och kapar stammen med ett maskinsvärd, med en 

kedjehastighet omkring 40 m/s (John Deere, 2012). Kvistknivarnas stora öppning medger ett snabbt 

gripande vid fällningen, vilket kortar processtiden och ökar produktiviteten (John Deere, 2012). 
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Fällningsprocessen går mycket snabbt för att stammen skall få ett rakt och fint sågsnitt utan 

sprickbildning och därmed gå att sälja som sågtimmer. Maskinsvärdet är därför väldigt känsligt för att 

stöta ihop med stenar, grus etcetera då det lätt kan bli slött och tappa sin funktion. Maskinsvärdet 

hanterar även den frekventa kapningen av stammarna vid kortvirkesavverkningen (John Deere, 

2012). Stocklängden mäts med hjälp av ett mäthjul i skördaraggregatets mittramssektion (John 

Deere, 2012). I Sverige kapas stockarna normalt i längder mellan 3 och 5,5 meter enligt Eliasson 

(2001). Stockdiametern registreras av två sensorer som befinner sig vid kvistknivarna (John Deere, 

2012). Kvistknivarna anpassar sig lätt till stammens diameter och ger en kvistning av hög kvalitet och 

stammens matning framåt sker med hjälp av aggregatets två-, tre- eller fyrahjulsmatning (John 

Deere, 2012).  

 
Figur 7. Ett exempel på ett skördaraggregat (Bild: John Deere, 2012). 

2.5 Stubblyftning  
Genom historien har stubbar brutits av olika anledningar. Tidigare talades det om stubbrytning då 

stubbarna bröts och togs omhand om men nu benämns det istället för stubblyftning. Förr togs 

stubbarna ut för dess rena träfibrer för att producera pappersmassa enligt Lundh (2009), men nu tas 

huvudsakligen stubbarna ut ur skogen för att utnyttjas som bioenergi precis som med GROT, bark 

och klena stammar (Hildingsson, 2006). Stubbarna är en utmärkt bioenergikälla eftersom de ger 

ungefär dubbelt så mycket energi, än vad grenar och toppar ger per slutaverkad hektar skog (Stora 

Enso, 2012).  I Finland bryts även stubbarna för att minska risken för rotröta i skogen (Hildingsson, 

2006). I och med att bioenergiuttaget ur skogen ökas med stubbskörden kan det bidra till att minska 

användningen av fossila bränslen (Skogsstyrelsen, 2012). Stubbskörden leder till ett enklare 

skogsbruk eftersom planteringsarbetet kan inledas direkt efter skörd och underlättar även röjningen 

och första gallringen då inga stubbar är i vägen (Axelsson, 2005). 

     Stubblyftningen utförs vanligen av en banddriven grävmaskin utrustad med ett specialaggregat 

som antingen lyfter, bryter eller sliter upp stubbarna och klyver de i 2-4 bitar (Hällestrand et al., 

2010). Efter att stubbarna, med medföljande rötter, dragits upp och brutits sönder skakas och ruskas 

de för att så mycket jord och sten som möjligt skall lossna innan de läggs i rader eller i högar på 

marken (Stora Enso, 2012).  Stubbarna lagras i 3-12 månader i högarna och alltid över en 

sommarsäsong då sol och regn medverkar till att avverka jord, sten och sand från stubbarna. Det är 

viktigt att stubbarna dels blir renade från yttre föroreningar och dels att de uppnår rätt fukthalt innan 
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de kan skotas iväg för vidare transport till en krossanläggning där de blir biobränsle (Lundh, 2009). En 

annan fördel med att utvinna bioenergi från stubbarna är att de inte ruttnar lika fort som GROT 

(Axelsson, 2005). 

     Stubblyftning sker i huvudsak på grandominerade, bördiga marker då det anses vara enklare att 

skörda granar och att utbytet för granstubbar är bättre än för tallstubbar (Karlsson, 2007). Av den 

totala slutavverkningsarealen på 50 000 hektar/år, utgörs 70 procent av granskog det vill säga 35 000 

hektar/år (Hildingsson, 2006). Det skördas givetvis en del tallstubbar, men de är mer tidskrävande i 

och med att de har ett djupare rotsystem än granen vars rotssystem är ytligt (Karlsson, 2007).  

Ungefär 15-25 procent av gran- och tallstubbarna bör lämnas, och då med fördel de som är nära 

vatten, ligger intill kulturmiljöer och andra känsliga områden. Stubbar bör även sparas för att kunna 

ta vara på den armering som rötterna innebär för marken där skotaren senare skall komma in och 

transportera bort stubbarna till vägen (Skogsstyrelsen, 2012).  Av naturvårdsskäl skall alla lövstubbar 

lämnas vid stubbskörd (Karlsson, 2007). Av ekonomiska skäl skördas inte stubbar med en diameter 

under 20 centimeter och överstigande 70 centimeter enligt Karlsson (2007).   
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3 Teori och metod 
Teori- och metodkapitlet syftar till att ge en överblick över den produktutvecklingsprocess och de 

metoder som använts under arbetet. Det finns en rad olika beprövade produktutvecklingsprocesser 

att arbeta efter under ett produktutvecklingsprojekt. Under det här examensarbetet: Integrerad 

trädfällning och stubbskörd genom ny princip för kapning användes den produktutvecklingsprocess 

som beskrivs av Johannesson et al. (2004) i boken Produktutveckling – effektiva metoder för 

konstruktion och design. Det är den referens som använts för att stötta teorin i det här kapitlet om 

inget annat angetts. 

     I det här kapitlet presenteras även annan relevant teori för att ge en god grund, insikt och 

förståelse för det aktuella examensarbetet. Dessutom har teorin använts för att ge lämplig 

information och inspiration under utvecklingsarbetet. Teorin behandlar bland annat begreppet 

design, skillnaden mellan stubb- och rotsystemet hos gran och tall samt bioenergi och biodrivmedel.   

3.1 Produktutvecklingsprocessen 
Ett produktutvecklingsprojekt handlar ofta om omkonstruktion och förbättringar på befintliga 

produkter där problemlösning och nya tankar används. Målet med projektet är inte känt i detalj och 

teknologin bakom för att lösa problem kan vara känd men oprövad i sammanhanget. Ett 

produktutvecklingsprojekt börjar med en projektplanering och delas ofta in i olika faser bland annat 

förstudie, konceptgenerering, konceptutvärdering och vidareutveckling, då det leder till ett 

systematiskt arbetssätt där både syntes och analys implementeras i alla faser och arbetet blir väl 

dokumenterat. 

3.1.1 Projektplanering  

När ett projekt startar är det vanligt att en kartläggning av projektet genomförs för att åstadkomma 

en så kallad projektplan som även fungerar som en överenskommelse mellan projektgruppen och 

uppdragsgivaren. En projektplan innehåller oftast projektets mål, projektets innehåll och eventuella 

avgränsningar, projektets uppdelning i delprojekt, projektorganisation, tidplan för projektet och en 

kostnadsplan för projektet. 

 

Projektets mål – ett projekt kan ha ”tekniska” mål, ekonomiska mål, hållbarhets mål etcetera. 

Väldefinierade mål för projektet underlättar beslutsfattandet under projektets gång. 

Projektinnehåll – beskriver vad projektet kommer att innehålla och vad som ligger utanför dess 

ramar. Även en bakgrundsbeskrivning bör finnas med för att utgångspunkten för arbetet skall bli den 

samma för alla som berörs av det. 

Projektets indelning – projektet delas in i små delprojekt där varje del definieras och innehållet 

preciseras, som ett litet projektet i sig. Det bör finnas en ansvarig för varje delprojekt. 

Projektorganisation i delprojekt – en plan för projektet görs av projektledaren, vilket även innebär 

val av lämplig delprojektledare. 

Tidplaner – en översiktlig tidplan från projektets start till mål görs för att kunna göra 

rimlighetsbedömningar av enskilda insatser och delprojekt. Tidplanen presenteras oftast som ett 

GANTT-schema. 

Kostnadsplanering – projektets utvecklingsarbete kostnadsplaneras utifrån aktiviteterna i tidplanen. 

Det är enklare att kostnadsplanera för vanliga investeringar i maskiner och utrustning. I 

kostnadsplaneringen tas även de administrativa kostnaderna med. 
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3.1.2 Tidsplanering 

Att hålla den planerade tidsplanen är en av projektledarens viktigaste uppgifter, och det är inte helt 

ovanligt att ett projekt fallerar på grund av att tidsramarna inte hålls. Därför kräver projektet att en 

mängd beslut tas kontinuerligt från start till mål. I verkligheten brukar en stor mängd viktiga beslut 

fattas mot slutet av projektet. En tidplan ökar möjligheten att kontinuerligt justera aktiviteterna så 

att den övergripande tidplanen hålls. En tidsplaneringsmetod som vanligen används är ett GANTT-

schema. 

GANTT-schema – är ett överskådligt tidsschema för projektets huvudsakliga steg och används för att 

snabbt åskådliggöra ett projekts tidsåtgång och huvudaktiviteternas start- och slutpunkt. Ett GANTT-

schema ritas enkelt upp efter ett koordinatsystem där projekts olika aktiviteter representeras av y-

axeln och tiden av x-axeln. Aktiviteterna utgör en varsin horisontell linje och längden motsvarar dess 

varaktighet. 

3.1.3 Förstudie 

En objektiv problemanalys görs i förstudien där bakgrundsmaterial om marknad, teknik och design 

samlas in. Även en okritisk undersökning av tekniska lösningar och förutsättningar av befintliga 

produkter och tekniker bör göras för att undvika att starta upp resurskrävande konstruktions- och 

utprovningsarbete på felaktiga grunder. 

     Förstudien skall leda fram till en första kravspecifikation, där de funktionella kraven fastställs, det 

vill säga VAD produkten skall uträtta. Vidare under projektets gång detaljeras och vidareutvecklas 

kravspecifikationen i samband med att en teknisk lösning och ett produktkoncept tas fram, det vill 

säga bestämmer HUR kraven skall uppfyllas. 

3.1.4 Produktspecificering 

I den här fasen upprättas en specifikation av VAD som skall åstadkommas som ett resultat av 

produktutvecklingsprocessen. Specifikationen skall ligga till grund vid konceptutveckling av nya 

konstruktionslösningar och användas som referens då dessa lösningar och den slutliga 

produktlösningen utvärderas. Under produktutvecklingsprocessens gång utvecklas och uppdateras 

produktspecifikationen gång på gång då kunskapen ökar om den produkt som utvecklas.  

     Det första utkastet av specificeringen för den produkt som skall utvecklas handlar om att samla in 

och beskriva alla kriterier som är relevanta för den, det vill säga (1) de som är givna i uppdraget och 

ingår i förutsättningarna både explicit och implicit, (2) de som framkommer i samband med analys 

och klargörande av uppgiften samt (3) de som följer som resultat av fattade konstruktionsbeslut 

under konstruktionsarbetets gång. Konstruktionskriterierna för produkten delas in i krav och 

önskemål. Krav är de kriterier som alltid måste vara fullständigt uppfyllda för att konceptet skall 

räknas som godkänt och ett möjligt alternativ. Önskemål däremot är kriterier som kan uppfyllas mer 

eller mindre fullständigt i olika grad av olika konstruktionslösningar och kan ge dem ett mervärde. 

3.1.5 Konceptutveckling - konceptgenerering 

Ett ”produktkoncept” avses i konstruktionsvetenskapliga sammanhang som en första ansats till en 

lösning av ett konstruktionsproblem. Vid arbetet med konceptgenerering ligger utgångspunkten i att 

beakta de funktionella kriterierna och därmed alla funktionella krav i produktspecifikationen. Ett 

systematiskt konceptgenereringsarbete kännetecknas av den fokusering som finns att uppfylla de 

funktionella krav som ställs på den blivande produkten, och skapandet av flera alternativa lösningar 

för att uppfylla dessa. 

     I det första steget i genereringsarbete skall problemet ges en mer abstrakt och bredare 
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formulering, där syftet är att hitta fler generellt giltiga lösningar i en större och bredare lösningsrymd 

än att endast utgå från specificeringens konkreta och detaljerade förutsättningar. En funktionsanalys 

görs därefter med utgångspunkt från den funktionella, breda och abstrakta beskrivning för att skapa 

en funktionsstruktur över alla funktioner av vad som skall uppfyllas av produkten och dess ingående 

delar. Syftet med funktionsanalysen är att dela upp det komplexa konstruktionsproblemet i ett antal 

mindre delproblem och hitta en totallösning för det komplexa konceptet där varje delfunktion 

uppfylls. 

     Nästa steg av konceptgenereringsarbetet handlar om att genom ett metodiskt och systematiskt 

tillvägagångsätt söka lösningar till de identifierade delfunktionerna i funktionsstrukturen. Det finns i 

princip två olika grupper av metoder att stödja sig på vid detta arbete att generera lösningskoncept, 

där den ena gruppen av metoder är de så kallade ”kreativa metoder” och den andra gruppen 

metoder kallas ”systematiska eller rationella metoder”.  

     I det här examensarbetet kommer olika kreativa metoder användas för att stimulera idéflödet och 

tankeverksamhet vid utvecklandet av lösningskoncept under konceptgenereringsarbetet. 

Brainstorming är en mycket vanlig och använd kreativ metod som används vid idégenerering i ett 

produktutvecklingsarbete. Metoden är utvecklad för att utarbeta idéer och förslag i grupper med ett 

syfte att generera så många idéer som möjligt för att lösa ett specifikt problem. Under en 

brainstormingssession uppmuntras det till att tänka fritt utanför invanda tankebanor, ingen kritik 

eller negativa kommentarer mot de förslagna idéerna får ges eftersom det hämmar kreativiteten. 

Idéflödet stimuleras av en kreativ, positiv och tillåtande miljö. En idé som en person presenterar kan 

vidareutvecklas eller kombineras med en annan idé (Karlsson et al., 2008).    

 

Katalogmetoden är en mycket enkel metod som underlättar det kreativa tänkandet under 

problemlösningsarbetet. Metoden kan användas både individuellt och i grupp.  Metoden syftar till att 

söka information och hitta inspiration från litteratur, kataloger websidor etcetera. Informationen 

syftar till att stödja en bred informationsinsamling, hjälpa till att lösa ett problem och ge inspiration 

och idéer. Antingen görs en systematisk undersökning för att se hur andra lyckats lösa det aktuella 

eller likartade problem eller så söks inspiration och idéer på ett mer ostrukturerat sätt.  

Moodboard är ett verktyg som används för att uttrycka den generella känslan som produkten skall 

förmedla till användaren. En moodboard består oftast av bilder, texter, färger, material och/eller 

föremål som sätts samman i ett stort kollage. Den används för inspiration och idésamling för att 

underlätta kreativiteten och innovationsförmågan hos gruppen i utvecklingsprocessen (Design-skills, 

2013). 

 

Konceptskisser är det mest grundläggande verktyget vid produktutveckling. I början av 

idégenereringsarbetet ligger skisserna på en nivå med fokus på att undersöka problemet, leta former 

och funktioner. Genom att framställa en mängd olika skisser med olika grundtanke går det enkelt att 

testa och utvärdera de olika lösningarna. Skisserna kan användas för att enkelt presentera idéer och 

koncept för uppdragsgivare och användare för utvärdering. Vid en utvärdering är det bra om 

skisserna inte är helt färdiga för att kunna lämna öppet för förändringar (Olofsson et al., 2005). 

Sweet spots and weak spots är en metod där för- och nackdelar analyseras, diskuteras och 

dokumenteras för att lättare jämföra olika idéer och koncept med varandra. Metoden kan användas 

och tillämpas på allt från vardagliga problem, till olika produkter och mer eller mindre färdiga 
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konceptidéer. 

 

Slutligen skall de olika dellösningsalternativen som genererats kombineras och sättas ihop till ett 

antal olika totallösningsalternativ, som samtliga uppfyller alla krav i produktspecifikationen. 

3.1.6 Konceptutvärdering och konceptval 

De koncept och lösningsalternativ som genererats under konceptutvecklingsarbetet skall utvärderas, 

vilket innebär att varje alternativ analyseras i förhållande till de krav och önskemål som formulerats i 

produktspecifikationen med avsikten att bestämma dess ”värde”/”kvalitet”. Därefter görs ett val av 

koncept, vilket innebär att de olika lösningsalternativens analysresultat jämförs med varandra för att 

slutligen leda fram till ett beslut att välja det alternativ som har högst ”värde”/”kvalitet” görs.      

     Utvärderingsprocessens första steg är att ”eliminera dåliga lösningar” och kan ses som ett sista 

steg i konceptgenereringsprocessen för att sortera bort orimliga totallösningsalternativ. Nästa steg i 

utvärderingsprocessen kan göras kvalitativt med hjälp av relativa beslutsmatriser, en metod för att 

reducera antalet alternativ ytterligare genom att sortera bort de sämsta alternativen. Under 

elimineringsprocessen kan dock nya alternativ, som är kombinationer av tidigare alternativ, växa 

fram. Utvärderingen avslutats med en kvantitativ jämförelse till exempel med en kriterieviktmetod, 

som har större precision än den kvalitativa jämförelsen. I en kriterieviktningsmetod jämförs de olika 

konceptlösningsalternativen med utgångspunkt från en viktad summa av delbetyg som varje lösning 

får för uppfyllelsen av varje utvärderingskriterium. För att resultatet skall bli tillförlitligt vid 

utvärderingen med kriterieviktning gäller det att så objektivt som möjligt bestämma de viktfaktorer 

som skall gälla för de olika utvärderingskriterierna. 

     I det här examensarbetet kommer de kvantitativa utvärderingsmetoderna viktbestämningsmatris 

och kriterieviktningsmatris användas vid val av koncept. 

En viktbestämningsmatris används för att jämföra de olika kriterier som satts upp i 

kravspecifikationen mot varandra för att få fram en viktfaktor på hur viktiga de är i förhållande till 

varandra. Kriterierna läggs in i en matris i både dess rader och kolumner för att underlätta den 

parvisa jämförelsen av två kriterier mot varandra. Matrisen används för att på ett så objektivt sätt 

som möjligt bestämma viktfaktorer för de olika utvärderingskriterierna och för att ge ett tillförlitligt 

resultat i den slutliga utvärderingen. 

En kriterieviktningsmatris används för att kunna jämföra de olika lösningsförslagen med varandra 

genom att beskriva hur bra eller dåligt varje lösning uppfyller varje utvärderingskriterium. I matrisen 

läggs utvärderingskriterierna med viktfaktorer in på matrisens rader och de olika lösningsförslagen 

plus ett ideal läggs in i dess kolumner för att underlätta utvärderingen hur väl lösningarna uppfyller 

utvärderingskriterierna. Lösningsförslagen tilldelas en viktfaktor beroende på hur väl de uppfyller 

utvärderingskriterierna och det betyget multipliceras sedan med kriteriets viktfaktor. Lösningarnas 

uppfyllelsegrad för de olika kriterierna summeras för att få fram deras totala meritvärde. 

Lösningsförslagens totala meritvärde divideras sedan med idealet för att få den totala graden av 

uppfyllelse. 

3.1.7 Konfigurering och detaljkonstruktion 

Den valda konceptlösningen skall med konceptbeskrivningen som utgångspunkt vidareutvecklas till 

en fungerande produkt som uppfyller kriterierna i produktspecifikationen.  Målet är att ta fram ett 

underlag som beskriver en funktions- och användningsriktig produkt, som till exempel kan tillverkas 



- 21 - 
 

som en prototyp. Prototypen skall kunna analyseras och testas, det vill säga verifieras med avseende 

på funktion och användning. 

     I den här delen av produktutvecklingsprocessen ingår även att detaljkonstruera och konfigurera 

produkten, det vill säga att dels dimensionera och välja ut standardkomponenter samt konstruera 

nya unika detaljer och välja material till dessa och dels definiera produktens arkitektur och beskriva 

dess layout. 

     Produktens arkitektur avser hur den är uppbyggd av funktionsrealiserade dellösningar, hur de är 

arrangerade till varandra, hur de samverkar och med vilka gränssnitt de kopplas ihop. Produktens 

layout avser hur produktens olika delar arrangeras i rummet och i förhållande till varandra. Både 

produktens arkitektur och layout har därmed med dess konfigurering att göra och de skapas i 

samband med utvecklingen av konceptlösningen till en produktsammansställning med ingående 

valda standardkomponenter och konstruerade detaljer. 

     För att underlätta vidareutvecklingen av ett koncept kan 3D-modeller, geometriskt uppbyggda 

representationer av den tilltänkta produkten, modelleras upp i ett CAD/CAID program. Verktygen är 

mycket effektiva att använda för att visualisera ett koncept och därmed få en ökad förståelse för hur 

de skulle fungera i sin naturliga miljö. Ett solidmodelleringsprogram används ofta för att rita upp, 

simulera och utvärdera modeller av den tilltänkta produkten. Modellerna kan bland annat användas 

vid hållfasthetsanalyser, dynamiska tester och tillverkningssimuleringar. 

3.1.8 Prototyper 

Protyper kan både vara virtuella och fysiska och tas fram för att användas i många olika syften. Syftet 

med ”Virtual Prototyping”, det vill säga modellering och simulering i datorn, är att kunna se en 

produkt, i olika vinklar, som en geometrimodell i ett CAD-system innan en fysisk prototyp byggs. Med 

hjälp av animering går det att studera förloppen hos rörliga mekaniska system. Produktens prestanda 

och olika egenskaper kan med hjälp av beräkningsmodeller, CAE – Computer-Aided Engineering, 

förutses. För att snabbt kunna undersöka olika produktvarianter kan olika driftfall simuleras med 

olika parametriska modeller. 

     Det finns även olika slag av fysiska prototyper. En Mock-up är en prototyp som visar produktens 

färg form och ytegenskaper. Funktionsprototyper används för att verifiera en teknisk lösning. En 

nollserie är kompletta prototyper som är anpassade för serieproduktion och kan fältprovas.  

3.1.9 Tillverkningsanpassning 

I ett avslutande konstruktionssteg skall det underlag som legat till grund för framtagning av 

konceptlösning och prototyp vidareutvecklas och anpassas, om det inte redan gjorts, för att kunna 

läggas till grund för regelbunden tillverkning. Det här görs i tillverknings- eller slutkonstruktionsfasen 

då produkten slutligen skall utformas för att bli, processriktig, interaktionsriktig och ekonomisk riktig. 

Produkten blir ”processriktig” genom att den utformas så att den kan tillverkas och monteras med 

den utrustning och metod som är avsedd för den. Under hela konstruktionsprocessen skall dessa 

aspekter liksom interaktionsriktighet och ekonomisk riktighet beaktas vid beslut som tagits i enlighet 

med vad som dokumenterats i produktspecifikationen.  
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3.2 Design 
Ordet ”design” har getts flera betydelser; ibland används det om processen – hur saker blir 

designade, men det används också för att tala om resultatet av aktiviteten – designen hos något 

(Österlin, 2010). Begreppet ”design” har blivit ett allt mer vanligt uttryck i dagens samhälle och 

begreppet används av de flesta företag och branscher för att beskriva sin verksamhet. ”Design” 

härstammar från det latinska ordet ”designo”, vilket betyder framställa, gestalta (Österlin, 2010). 

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) definierar design enligt följande: 

”Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både 

funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för 

utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer” (SVID, 2013). 

Kraven på en design kan enligt Löfgren (2002) sammanfattas: 

”En produkt som har bra design ger uttryck för produktens egenart. När man ser en produkt ska man 

inte behöva ställa sig frågan vad det är eller hur den ska användas, det skall klart framgå.”  

I slutet av 1970-talet ställde sig Dieter Rams frågan ”är min design bra design?”, vilket resulterade i 

en lista där han uttryckte tio principer för vad han tyckte var bra design. Dieter Rams ten principles 

for good design har på senare tid blivit något av en designers ”tio budord” (Vitsoe, 2013). 

Ten principles for good design: 

01 Good design is innovative. (Bra design är innovativ.) 

02 Good design makes a product useful. (Bra design gör ett föremål användbart.) 

03 Good design is aesthetic. (Bra design är estetisk.) 

04 Good design makes a product understandable. (Bra design gör ett föremål begripligt.) 

05 Good design is unobtrusive. (Bra design är diskret.) 

06 Good design is honest. (Bra design är ärlig.) 

07 Good design is long-lasting. (Bra design är långvarig.) 

08 Good design is thorough to the last detail. (Bra design är grundlig in i minsta detalj.) 

09 Good design is environmentally friendly. (Bra design är miljövänlig.) 

10 Good design is as little design as possible. (Bra design är så lite design som möjligt.) 

3.2.1 Industriell design 

Industriell design handlar dels om den industriella produktutvecklingsprocessen och dels om 

utveckling av produkter för serietillverkning. I en lite vidare mening beskriver industriell design 

verksamhetsområdet ”design av industriellt tillverkade produkter”. För att inte förväxla industriell 

design med det ofta använda begreppet industridesign som främst handlar om en produkts 

upplevda egenskaper (form, färg, känsla, produktidentitet, ljud, användaranpassning, ergonomi, 

etcetera). Inom industriell design handlar design om att anpassa tekniken till människan och skapa 

produkter som är anpassade till varje enskild kund. Produktutveckling handlar om att skapa 

förväntningar hos kunden om allt mer funktion hos produkten till ett lägre pris, för att leda till ett 

köp. Produktutveckling har traditionellt delats in i de två kompetensområdena konstruktion och 

design: där ”konstruktion” svarar för skapandet av produktens tekniska funktioner och där ”design” 

ansvarar för att utforma och anpassa produkten så att människan skall kunna förstå, uppskatta och 

använda den. 
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3.2.2 Design – en framgångskedja 

För att en produkt skall anses vara lyckad finns det en framgångskedja i fyra steg som produkten 
måste uppfylla i tur och ordning. 
 

1. Produkten ska upptäckas 
2. Spekulanten ska förstå produkten 
3. Produkten ska uppfattas som prisvärd 
4. Kunden ska trivas med produkten 

 
Det gäller att ta fram en produkt med en unik och särpräglad formgivning, till den grad att 

produktens funktion och egenskaper lätt kan tolkas och upptäckas av användaren. Produkten ska ha 

en logisk formgivning för att kunna kommunicera sina egenskaper till användaren med hjälp av form, 

färg och tecken av olika slag.  Priset på produkten ska indikera vilka förväntningar kunden kan ställa 

på den vad gäller funktion, prestanda och kvalitet i jämförelse med konkurrerande produkter. 

Slutligen men helt grundläggande för att kunden ska trivas med produkten ska den leva upp till de 

egenskaper formgivningen lovade men helst ska förväntningarna överträffas en aning. 

3.3 Norra barrskogsbältet, Tajgan 
Det norra barrskogsbältet, tajgan, sträcker sig över stora landarealer i Norden, Ryssland, Kanada och 

USA. De är världens viktigaste skogsländer och det norra barrskogsbältet utgör nästan hälften av 

jordens virkesförråd och tillhör världens mest värdefulla skogstillgång. Barrskogen är den viktigaste 

råvarukällan för industrivirke (Nationalencyklopedin, 2012). I Sverige utgör gran 43,9 procent och tall 

38,4 procent av landets totala virkesförråd (Skogsverige, 2012).  Det är oftast på gran- och tallstubbar 

som dagens stubblyftning sker och då framförallt på granstubbar (Karlsson, 2007). Det här 

examensarbetet kommer därför fokusera på gran och tall med deras stubb- och rotsystem vid 

utvecklandet av ett koncept där stubbskörden integreras med trädfällningen. 

3.3.1 Stubb- och rotsystem för gran och tall 

Stubb- och rotssystemet hos granen respektive tallen skiljer sig mycket åt. Granen har vanligen ett 

ytligt, grunt och brett rotsystem medan tallen oftast har en pålrot som gör att den kan förankra sig 

ordentligt ner i marken och dess rötter ligger generellt djupare än granens (figur 8) (Skogsverige, 

2012).  Tallens pålrot utgör hälften av den totala stubbmassan och de laterala rötterna den 

resterande delen av rotssystemet. Granen har ingen pålrot och dess centrala stubb- och rotsystem 

utgör bara 1/3 av den totala massan medan 2/3 utgörs av de tjocka laterala rötterna (Karlsson, 

2007).  

 
Figur 8. Rotsystemen för tall och gran, siffrorna anger massan i % (Bild: Karlsson, 2007). 

Den stora skillnaden i rotsystemet mellan gran och tall, påverkar även tekniken för att lyfta upp och 

dela stubb- och rotsystemen hos de båda trädslagen (Karlsson, 2007). I och med att granen vanligen 
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har ett flackt rotsystem är det mycket lättare att lyfta en granstubbe än en tallstubbe, som kräver 

betydligt mer kraft att lyfta på grund av dess pålrot. Markpåverkan efter upptagandet av granstubbar 

blir även mindre (Karlsson, 2007). 

     Granen trivs och utvecklas bäst på näringsrik fuktig mark där den kan hitta vatten nära markytan, 

tallen trivs och utvecklas bäst på lerhaltiga moränmarker.  Tallen är extra stormfast i och med 

pålroten som förankrar den ordentligt ner i marken, däremot är granen extra stormkänslig och 

drabbas lätt av stormfällning på grund av det flacka rotsystemet (Skogsverige, 2012).   

3.4 Bioenergi 
Bioenergi definieras som: ”energi alstrad från biomassa”, enligt svensk standard (Sidén, 2009). Där 

bränslet kan ha genomgått en kemisk, biologisk eller mekanisk omvandling. Biomassa definieras som 

”material med biologiskt ursprung som inte eller i endast ringa grad omvandlats kemiskt eller 

biologiskt” (Sidén, 2009). 

     Bioenergin erhålls från biologiskt material – biomassa, och den främsta råvaran kommer direkt 

från växter, som omvandlat solenergi till kemisk energi genom fotosyntesen (Sidén, 2009). Bioenergi 

kan därför ses som en form av lagrad solenergi och är den största förnybara energikällan i Sverige.  

Av den solenergi som strålar in mot jorden binds ungefär 0,6 promille som bioenergi, vilket 

motsvarar cirka 7 gånger så mycket som människans totala energibehov (Sidén, 2009). 

     2006 kom närmare 25 procent av Sveriges totala energibehov från bioenergi motsvarande 116 

TWh. Det blir möjligt på grund av att skogen i Sverige växer som aldrig förr, orsakad av den gödsling 

av skogen som kommer från kvävenedfallet samt att skogsbruket blivit effektivare (Sidén, 2009). 

     En fördel med att använda bioenergi är att det finns flera olika bioenergiråvaror att tillgå och att 

det finns många olika sätt att förädla och använda bioenergin på. Bioenergi kan delas in i fem 

grupper: 

1) Trädbränslen där råvaran kommer från naturens största förnyelsebara resurs skogen. Som 

trädbränsle räknas GROT – grenar och toppar eller avverkningsrester som lämnats kvar efter 

en skogsavverkning, klenvirke, flis, spån samt träpulver, pellets och briketter (Sidén, 2009). 

2) Restprodukter från massaindustrin så kallade returlutar, vilka bildas när träflis kokas till 

pappersmassa. Returlutarna är en blandning av lignin, hemicellulosa och kemikalier som 

finns i massakoket. De eldas upp i massaindustrins sodapannor, som även återvinner 

kemikalier (Sidén, 2009).   

3) Biobränslen från fasta och flytande avfall. Vanligen eldas det fasta avfallet i 

avfallsförbränningsanläggningar, det flytande avfallet till exempel gödsel, matavfall kan rötas 

till biogas (Sidén, 2009). 

4) Torvbränsle som är en ofullständigt nedbruten biomassa som har bildats i mossor och kärr 

(Sidén, 2009). 

5) Agrara biobränslen från jordbruket, till exempel energiskog, halm och spannmål som används 

för förbränning eller framställning av etanol (Sidén, 2009). 

I Sverige används främst bioenergin för uppvärmning och elproduktion, men även en ökande andel 

används till drivmedel. Råvarorna som används till bioenergi kan användas mer eller mindre 

oförädlade, till exempel genom eldning av ved, halm och spannmål eller förädlas genom 

framställning av pellets, briketter, biogas, etanol etcetera. Idag kommer cirka 94 av de 116 TWh 

bioenergi som används per år från skogen (Sidén, 2009). Biobränsleuttaget ur skogen kan ökas med 

cirka 30 TWh genom att effektivisera skogsbruket och förbättra skogsvården (Sidén, 2009). 
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     Biobränsle anses vara ett kretsloppsbränsle. Vid bränning av biobränsle avges koldioxid precis som 

vid all förbränning. Men samma mängd koldioxid som avges vid förbränningen har redan tagits upp 

av den växande skogen vilket medför att ingen ny koldioxid tillförts till atmosfären (Sidén, 2009). 

     Omkring 75-80 procent av skogens årliga tillväxt avverkas i Sverige, vilket gör att skogens förråd av 

virke ökar. Största delen av virket går till sågverken och massaindustrin. Som bioenergi går en ökande 

del av virket som ved för uppvärmning, men huvuddelen av den använda biomassan kommer från 

avfall från avverkningen, exempel grenar och toppar, sågspån, rötskadat virke och bark. För 

sågverken och massaindustrin har det virke som blivit rötskadat ett minskat värde, men det går dock 

bra att elda då energiinnehållet endast minskas marginellt (Sidén, 2009). 

3.4.1 Bioenergi från träflis 

Träflis är fint sönderdelat trä, där råvaran oftast kommer från avverkningsrester, då främst GROT, 

men även virke från skogsröjning, ratad massaved, odlad salix – pilar, sälgar och viden (energiskog), 

eller restprodukter från sågverksindustrin. Flis används dels som råvara för pappersindustrin och dels 

för energiändamål främst i värme- och kraftvärmeverk. Fukthalten i flis varierar väldigt mycket och 

dess värmevärde höjs om den torkas. Energiinnehållet är 900 kWh för en kubikmeter flis med en 35 

procents fukthalt. Det går åt mellan 12 och 14 kubikmeter flis för att ersätta en kubikmeter olja 

(Sidén, 2009).  

3.4.2 Bioenergi från pellets, briketter och träpulver 

Pellets, briketter och träpulver är förädlade och komprimerade biobränsle produkter med ett högre 

energiinnehåll än ved och flis tack vare dess standardiserade fukthalt, vilket gör den enklare att elda 

med låga utsläpp. Råvaran till pellets, briketter och träpulver tillverkas av biprodukter från skogen 

och träindustrin, främst sågspån, kutterspån, torrflis eller bark. De innehåller inga tillsatsämnen utan 

det är träets eget lim, lignin, som gör att de håller ihop (Sidén, 2009). 

     Då pellets och briketter används som biobränsle vid förbränning släpps det inte ut mer koldioxid 

än vad som bundits under trädens tillväxt, vilket innebär att tillväxt och förbränning ingår i ett slutet 

kretslopp. Det är enkelt att konvertera de anläggningar som drivs av olja eller el för uppvärmning 

idag med pellets eller briketter. Det går åt cirka 2 ton pellets = 3 kubikmeter pellets för att ersätta en 

kubikmeter olja och cirka 2 ton briketter för att ersätta en kubikmeter olja (Sidén, 2009). 

     Träpulver tillverkas av råvara som torkats innan det malts till finare fraktioner, och det möjliggör 

en mycket effektiv förbränning vilket ger låga utsläpp. Det går åt cirka 2 ton träpulver för att ersätta 

en kubikmeter olja. För varje ersatt kubikmeter olja med pellets, briketter, träpulver eller en annan 

form av biobränsle innebär en minskning av koldioxidutsläpp i atmosfären (Sidén, 2009). 

3.5 Biodrivmedel 
Efterfrågan på drivmedel till transportsektorn ökar hela tiden och idag utgörs användningen till 95 % 

av fossila bränslen, vilka kommer från ändliga resurser. Därför finns det en anledning att öka 

användningen av biodrivmedel som produceras från förnybar biomassa alltså råvaror som hela tiden 

förnyas och växer till. Användandet av biodrivmedel ska ersätta en tredjedel av 

fossilbränsleberoendet (Svebio, 2012). I biodrivmedel kommer kolet från råvaror som växer på 

jordens yta och ingår på så sätt i jordens naturliga kolcykel, tillskillnad från fossila råvaror som ligger 

instängda långt ned under jordytan, vilket ökar och påverkar koldioxidkoncentrationen som ger en 

förstärkt växthuseffekt (Svebio, 2012). 
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4 Förstudie 
En förstudie utfördes för att dels få en ökad förståelse för hur dagens engreppskördare och 

stubblyftningsmetoder fungerar vid trädfällning respektive stubblyftning och dels för att ta reda på 

de väsentliga behoven och problemen med dem. Målet med förstudien var att identifiera de behov, 

problem och konstruktionskrav som ställs vid stubbskörd. 

4.1 Planeringsfas 
Projektet inleddes med att en projektplan (bilaga I) upprättades där arbetet delades upp i fyra faser. 

Varje fas avslutades genom att avstämma uppfyllandet av de delmål som sattes upp varpå nästa fas 

kunde påbörjas. Genom att bestämma vilka moment som varje fas inkluderade kunde en tidsplan 

konstrueras där varje moment fick en uppskattad tidsrymd. En tidsbuffert på två veckor inkluderades 

dessutom i slutet av projektperioden för oförutsedda händelser. Ett GANTT-schema upprättades för 

att enkelt kunna visualisera tidsplanen för projektet (bilaga I). 

4.2 Behovsanalys 
Intresset för stubbskörd av framförallt granstubbar men även tallstubbar för att utvinna mer 

bioenergi från skogen ökar. Skogen är en stor förnyelsebar energikälla och kan bidra till det ökade 

kravet att ersätta en tredjedel av den fossila bränsleförbrukningen med biobränsle. Dagens Cut-To-

Length metod som används vid trädfällning i Sverige idag fungerar mycket bra. Metoden är väldigt 

effektiv och den är heller inte så påfrestande för skog och miljö. Däremot är de 

stubblyftningsmetoder som används idag, där ett tungt klipp- eller grepaggregat kopplas till en stor 

och tung bandgående grävmaskin, inte helt optimala även om de är funktionsdugliga (von Hofsten, 

2010). Dagens stubblyftning kan även innebära konsekvenser för miljö och mångfald som idag inte är 

helt acceptabla. Oftast klyvs och lyfts stubbarna upp med rötter, vilket kräver stor kraft från 

basmaskinen, det har en stor markpåverkan då ett stort hål lämnas kvar efter stubben samt att när 

stubben skakas för att renas från föroreningar som sten och grus vibrerar hela maskinen, vilket inte 

ger en optimal arbetsmiljö för föraren. Därför finns det ett behov av att hitta bättre sätt att lösgöra 

stubbarna, som har en mindre markpåverkan, än vad dagens stubblyftningstekniker har (von Hofsten, 

2010). Det finns därför ett stort behov av hitta en ny metod som kan möjliggöra en integration av 

stubbskörden i samband med trädfällningen, som kan utföras med dagens hjulgående skördare så att 

inte en ytterligare maskin måste användas. Behovet av att kunna integrera stubblyftning med 

trädfällning i en och samma operation, är för att göra stubbskörden mer kostnadseffektiv än vad den 

är idag och för att svara upp till det ökade biobränslebehovet. 

4.3 Benchmarking – engreppskördare och engreppsaggregat 
En analys av befintliga lösningar gjordes på dagens engreppskördare och dess skördaraggregat för att 

ta reda på hur de fungerar och är konstruerade. Kunskapen om hur de fungerar har tillviss del 

används som utgångsläge vid utvecklingen av den tänkta lösningen av en integration av trädfällning 

och stubbskörd.  
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4.3.1 Engreppskördare 

Det finns i huvudsak tre alternativa krantyper på dagens engreppskördare dessa är: parallellfördkran, 

teleskopkran och vikarmskran (figur 9)(Myhrman, 2000).  

 
Figur 9. Från vänster parallellfördkran, teleskopkran och vikramskran (Bild: Myhrman, 2000). 

För att underlätta kranföring och avverkning skall kranen vara lätt att manövrera och ha få reglage 

för styrning och det lägsta antalet är tre, ”sväng”, ”ut och in” samt ”upp och ned” (hos kranspetsen) 

(Myhrman, 2000). Teleskopkranen klarar dessa tre styrningar med sin konstruktion, vilket även den 

parallellförda kranen klarar så länge den inte har något utskjut. Har den ett utskjut får föraren en 

fjärde funktion att manövrera. Vikarmskranen har däremot fyra funktioner att styra över, dessutom 

måste lyft och vipp samköras för att ge kranen en rätlinjig ut och in rörelse (Myhrman, 2000). 

Kranens räckvidd har betydelse precis som aggregatets rotskärsdiameter då de måtten önskas så 

stora som möjligt vid avverkningen, men nackdelen är att de motverkar varandra (Myhrman, 2000).  

Den totala vikten hos kranarmen inklusive skördaraggregatets tyngd har stor betydelse för hur väl 

dess nettolyftförmåga står sig jämfört med basmaskinens stabilitet. Bättre lyftförmåga ges av en 

lättare arm eller en arm som balanseras med motvikter (Myhrman, 2000). I en undersökning utförd 

av SkogForsk där de gjort en jämförelse mellan olika engreppskördare ligger rotskärsdiametern i 

genomsnitt på 650 millimeter med något undantag och kranens räckvidd ligger mellan 8 och 10 

meter enligt Myhrman (2000). Ett stort rotskär för att hantera tjockare och tyngre träd vid 

avverkningen medför ett tyngre aggregat som i sin tur minskar kranens räckvidd för att inte minska 

basmaskinens stabilitet (Myhrman, 2000).  De flesta engreppskördare har en vikt runt 15 ton men 

det finns även de som väger runt 20 ton som ger en ökad stabilitet och en lugn arbetsplats för 

föraren enligt Myhrman (2000). En nackdel med en tyngre basmaskin är att den ger ett ökande 

marktryck vid avverkningen, men det är sällan skördaren utan skotaren som kör många sträckor som 

ger markskador (Myhrman, 2000). 
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Skördaraggregatet John Deere H270 är ett tvåhjulsmatat aggregat för sistagallring och 

slutavverkning och kan fälla träd på upp till 650 millimeter i diameter (figur 10). Kvistningen sker med 

fyra knivar varav en flytande och en fast och knivarnas utformning garanterar kvistning av god 

kvalitet av både smala och grova stammar. Maskinsvärdet sköter den frekventa kapningen.  

Aggregatet väger 1350 kg utan rotator och länk och är avsett för stora skördare (John Deere, 2012).   

 
Figur 10. John Deere H270 skördaraggregat (Foto: John Deere, 2012). 

Skördaraggregatet John Deere H480C är ett fyrahjulsmatat aggregat som lämpar sig för grov 

slutavverkning och kan fälla träd på upp till 710 millimeter i diameter (figur 11). Matningen är 

utformad för att klara stammar med varierande diameter. Kvistningen sker med fyra rörliga knivar, 

en fast topp kniv och en fast bakre kniv som följer stammens kontur samt att knivarnas utformning 

och de långa eggarna garanterar kvistning av god kvalitet av både smala och grova stammar. 

Maskinsvärdet sköter den frekventa kapningen. Aggregatet väger 1240 kg utan rotator och länk och 

är avsett för stora skördare (John Deere, 2012).   

 
Figur 11. John Deere H480C skördaraggregat (Foto: John Deere, 2012). 
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Skördaraggregatet PONSSE H7 lämpar sig för sistagallring och slutavverkning och har en kapdiameter 

på mellan 640 millimeter och upp till 720 millimeter i diameter (figur 12). Den har en trehjulsmatning 

med tre stora matarvalsar, vars dragkraft ger ett tillförlitligt grepp om stammarna. Kvistningen sker 

med en fast och fyra rörliga kvistknivar. Matarvalsarna och kvistknivarnas griptryck justeras fritt efter 

stammens storlek för att minimera friktionen mellan stammen och skördaraggregatet under 

matningen. Kapningen sker med hjälp av skördaraggregatets automatiska styrning som ger en 

effektiv kapning med hög precision då träden matas med högsta möjliga hastighet till rätt längd. 

Aggregatet väger 1200 kg utan rotator och tiltram och är avsett för stora skördare (Ponsse, 2012).   

 
Figur 12. PONSSE H7 skördaraggregat (Foto: Ponsse, 2012). 

Skördaraggregatet KOMATSU 360.2 är ett allroundaggregat och lämpar sig för både gallring och 

slutavverkning och har en kapdiameter på max 650 millimeter i diameter (figur 13). Matarvalsarna är 

antingen av stål eller av gummi med slirskydd för att ta hand om matningen av trädet framåt. 

Kvistningen sker med fyra kvistknivar. Maskinsvärdet sköter fällning och kapningen av trädet. 

Aggregatet väger från 1245 kg (Komatsu Forest, 2012). 

 
Figur 13. KOMATSU 360.2 skördaraggregat (Foto: Komatsu Forest, 2012). 
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4.4 Benchmarking – stubblyftningsaggregat  
Även en benchmarking på dagens stubblyftningsaggregat gjordes för att få en inblick och en ökad 

förståelse för hur de används och hur de fungerar. Kunskapen om hur de olika 

stubblyftningsmetoderna fungerar och deras för- respektive nackdelar har legat till grund och varit 

avgörande vid utvecklingen av den tänkta lösningen för integrerad stubbskörd och trädfällning.  

4.4.1 Stubblyftningsaggregat 

Det går att dela in dagens stubblyftningsaggregat i tre grupper; grep, klipp och fräs/rotskärande för 

att ta upp stubben (von Hofsten, 2010). Grep- och klippaggregaten används idag vanligen för att 

antingen bryta, slita eller dra upp stubben ur marken. Det fräs/rotskärandeaggregatet är en metod 

där sidorötterna först skärs eller klipps av stubben innan den kan lyftas ur marken med en mindre 

kraftkrävande metod (von Hofsten et al., 2007). Huvudsakligen används en bandgående grävmaskin 

på 20-25 ton som basmaskin (von Hofsten, 2010). En grävmaskin som är stor och tung används för att 

kunna ge god stabilitet vid arbetet med stubblyftningen. Föraren ges då även en längre räckvidd med 

grävmaskinens kran och behöver inte flytta maskinen lika ofta (Karlsson, 2007).  En grävmaskin som 

väger 26 ton har cirka 60-70 centimeter bättre räckvidd än en 20 tons maskin (Karlsson, 2007). 

Dagens teknik och de aggregat som finns ute på marknaden kräver en större basmaskin för att den 

skall orka med att driva aggregatet vid stubblyftningen (Karlsson, 2007). 

4.4.2 Klippaggregat 

Merparten av de stubblyftningsaggregat som finns ute på marknaden idag är av den klippande typen 

(von Hofsten, 2010). Klippaggregaten är uppbyggda på ungefär samma sätt och finns i ett antal 

varianter. Grundkonstruktionen består av ett kraftigt stativ med två kraftiga grävtänder, som 

placeras under stubben. På motsatt sida om grävtänderna sitter en rörlig kniv, vilken klipper itu 

stubben (von Hofsten, 2010). Det finns lite olika varianter på klippaggregat som fungerar på olika 

sätt, antingen klipps stubben i bitar direkt i marken innan den lyfts upp eller så lyfts stubben upp ur 

marken innan den klipps i bitar (Cagner, 2011). Det behövs oftast en klippkraft på mer än 20 ton, 

vilket kräver en kraftig basmaskin (Björheden et al., 2010).  

     Fördelarna med ett klippaggregat är den rörliga kniven som kan klippa itu stubben oavsett om den 

sitter fast i marken eller har lossnat. Den rörliga kniven kan även användas för att gripa tag i och 

plocka upp stubbdelar från marken (Björheden et al., 2010). Nackdelarna med aggregaten är att 

klipparna är tunga (1200-2500 kg) samt att klipparnas infästning i basmaskinen oftast är mer eller 

mindre specialiserad, vilket kräver extra hydrauluttag i kranspetsen. En annan nackdel med den 

specialiserade infästningen är att rensningen av föroreningar i stubbveden innebär att hela 

vipparmen måste skaka, med kraftiga vibrationer i maskinen som följd (Björheden et al., 2010). 
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Exempel på några klippaggregat ute på marknaden: 

Stubbskördaren PALLARI KH-160 Shear är ett klippaggregat som används vid förflyttning, brytning 

och klippning av alla slags stubbar och rötter i skogen (figur 14). De mindre och mellanstora 

stubbarna bryts loss hela medan de grövre stubbarna först måste spjälkas i bitar innan de kan brytas 

loss. Efter upplyftning skakas överskottet av jord och stenar loss för att minska vikt och rena 

stubbarna från föroreningar. PALLARI KH-160 klippaggregatet väger ungefär 2000 kg, dess gap 

öppning är cirka 1,35 meter med en brytkraft på cirka 50 ton och har en maximal hydraulik tryck på 

320 bar. Klippaggregatet kan monteras och kopplas i de flesta grävmaskiner med en rekommenderad 

maskinstorlek om minst 18-25 ton (Tervolankonepaja, 2012).  

 
Figur 14. PALLARI KH-160 Shear klippaggregat (Bild: Tervolankonepaja, 2012). 

Stubbskördaren PALLARI KHM-140 Shear är ett klippaggregat som är konstruerad för att bryta, 

klippa och lyfta alla slags stubbar på plats (figur 15). Aggregatets bakre del möjliggör högläggning för 

plantering. Efter upplyftning skakas överskottet av jord och stenar loss för att minska vikt och rena 

stubbarna från föroreningar. PALLARI KHM-140 klippaggregatet väger ungefär 1750 kg, dess gap 

öppning är cirka 1,1 meter med en brytkraft på cirka 50 ton och har ett maximalt hydrauliktryck på 

320 bar. Den kan monteras direkt i de flesta grävmaskiners redskapsfäste och med en 

rekommenderad maskinstorlek om minst 18-25 ton (Tervolankonepaja, 2012). 

  

 
Figur 15. PALLARI KHM-140 Shear klippaggregat (Bild: Tervolankonepaja, 2012). 
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CBI’s stubbskördare och klyv är ett klippaggregat med två kraftiga tänder som drar loss stubben ur 

marken (figur 16).  Den återfyller stubbhållet (markbereder) med dess bakre platta. Därefter 

klipper/klyver den stubben för att minimera andelen jord och sten samt underlätta senare hantering 

och krossning. CBI stubbskördare finns i två storlekar. Den mindre väger 2100 kg och den större 2500 

kg. Dess gapöppning är upp till 2,2 meter, vilket gör att den kan klyva riktigt stora stubbar. Den 

mindre stubbskördaren kan monteras på en grävmaskin med minimivikten 25 ton och basmaskinen 

skall även vara utrustad med extra hydrauluttag med minflöde 190 l/min (Cbi-inc, 2012).  

 
Figur 16. CBI´s stubbskördare och klyv (Foto: Cbi-inc, 2012). 

CeDe Group AB´s Stubbskördare är utvecklat för att minimera spåren efter stubbskörden. Innan 

stubben dras upp delas den i flera bitar vilka dras upp utan stora mängder jord och sten. Några av 

bitarna från stubben lämnas kvar för biodiversiteten.  Även detta stubbskördaraggregat har ett 

beredningsverktyg för att kunna återfylla stubbhållen för att underlätta återplanteringen och ge 

hygget ett estetiskt utseende efter skörd. CeDe stubbskördare tillverkas i tre modeller: Modell 2600, 

Modell 2200 och Modell 1200. Modell 2600 är den som vanligen används för arbete ute på 

skogshyggena och de andra för terminalarbete (CeDe-group, 2012). 

     Modell 2600 (figur 17) – Väger cirka 2600 kg, max klippöppning 1,3 meter, max klippkraft cirka 30 

ton i arbetesområdet, vridbar (+/- 30°), arbetsyta från maskinens vridpunkt till stubbmitt 5-9 meter, 

för stubbar med en diameter från 350-1200 millimeter (CeDe-group, 2012). 

Figur 17. CeDe Stubbrytare Modell 2600 (Foto: CeDe-group, 2012). 

 

 

  

http://www.cede-group.se/
http://www.cede-group.se/
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Stubbrytare Ecorex 40 är utrustad med två bryttänder och en kraftfull klipp och kan hantera större 

stubbar (figur 18). Den ena av tänderna är längre för att underlätta klyvningen av stubben om så 

önskas. Stubbrytaren är utrustad med ett markberedningsverktyg för att förbereda för den 

kommande skogsplantan. Den kan kopplas på befintliga redskapsfästen hos grävmaskinerna med en 

rekommenderad maskinstorlek 16-22 ton. Den väger 1250 kg, med en klippkraft på 35-40 ton och 

max tryck 320 bar (Ufoab, 2012). 

 
Figur 18. Stubbrytare Ecorex 40 (Foto: Ufoab, 2012). 

Stubbrytare Ecorex 50 är konstruerad med två spetständer och en vass kniv för att hantera 

stubbskörden (figur 19). Den är även utrustad med ett markberedningsverktyg för att förbereda för 

den kommande skogsplantan. Den kan kopplas på befintliga redskapsfästen hos grävmaskinerna med 

en rekommenderad maskinstorlek på 21-30 ton. Den väger 1800 kg, den maximala klippöppningen 

1,284 meter med en klippkraft upp till 100 ton beroende av läget på kniven och rekommenderat 

tryck 200-275 bar. C/c-mått mellan greptänderna är 490 millimeter (Ufoab, 2012). 

 
Figur 19. Stubbrytare Ecorex 50 (Foto: Ufoab, 2012). 
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4.4.3 Grepaggregat 

Grepen är det stubblyftningsaggregat med den enklaste konstruktionen och kan liknas vid en vanlig 

grävmaskinskopa men med längre tänder än en sådan. I regel är oftast en av tänderna längre än de 

övriga, för att klyvningen av stubben skall underlättas innan den lyfts (Björheden et al., 2010). 

     Fördelarna med ett grepaggregat är att de är relativt lätta, cirka 800 kg, och kan därmed räknas 

som lätthanterlig. Grepen är även förhållandevis billig i inköp då den saknar rörliga delar, vilket gör 

att den kan monteras i grävmaskinens vanliga skopfästen. Grepens konstruktion och dess infästning i 

grävmaskinens originalfästen gör att skopcylindern kan användas för att skaka bort föroreningarna 

från stubbdelarna. En nackdel med att använda grepen vid stubblyftning är att om stubben lossnar ur 

marken innan den delats eller om stubben tas upp hel kommer klyvningen i efterhand att bli mycket 

svår (Björheden et al., 2010). En del grepar kan inte klyva stubbarna, men istället är den tekniskt 

enkel samt lätt och smidig att arbeta med (von Hofsten et al., 2007). Det blir en relativt stor 

markpåverkan när stubbarna lyfts upp men kan till en viss del tillgodoräknas som markberedning 

(von Hofsten et al., 2007). 

Exempel på några grepaggregat ute på marknaden: 

Stubbrytare Ecorex 30 är konstruerad och utformad med ett brett grepunderrede för att ge stubben 

gott om plats samt för att underlätta frigörandet av jordmassorna från stubben i samband med lyft 

(figur 20). Ecorex 30 är utrustad med ett grepaggregat som klipper stubben i mindre bitar om så 

önskas samt ett markberedningsverktyg.  Den kan kopplas på befintliga redskapsfästen hos 

grävmaskinerna med en rekommenderad maskinstorlek 18-25 ton. Den väger 1500 kg, med en 

klippkraft på 30 ton och rekommenderat tryck 250 bar. C/c-mått mellan greptänderna är 370 

millimeter (Ufoab, 2012). 

 
Figur 20. Stubbrytare Ecorex 30 (Bild: Ufoab, 2012). 

Stubbskördaren PALLARI KHM-100 Shear är ett grepaggregat konstruerad för brytning, klippning och 

upptagning av alla slags stubbar (figur 21). Aggregatets bakre del möjliggör högläggning för 

plantering. Efter upplyftning och delning av stubben skakas överskottet av jord och stenar loss för att 

minska vikt och rena den från föroreningar. PALLARI KHM-100 grepaggregat väger ungefär 800 kg, 

dess gap öppning är cirka 0,7 meter med en brytkraft på cirka 26 ton och har ett maximalt 
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hydrauliktryck på 320 bar. Den kan monteras direkt i de flesta grävmaskiners redskapsfäste och med 

en rekommenderad maskinstorlek om minst 10-15 ton (Tervolankonepaja, 2012). 

 
Figur 21. PALLARI KHM-100 Shear grepaggregat (Bild: Tervolankonepaja, 2012). 

4.4.4 Rotskärande aggregat 

Den senaste typen av stubblyftningsaggregat som kommit ut på marknaden är de rotskärande. 

Grundidén hos ett rotskärande aggregat är att de skär eller klipper av stubbens sidorötter innan den 

lyfts. I och med att rötterna inte slits upp minskas kraftbehovet vid lösgörandet av stubben samtidigt 

som markpåverkan minskas, då rötterna inte behöver slitas loss (Björheden et al., 2010). 

    Fördelar med ett rotskärande aggregat är att de dels har en mindre markpåverkan än de 

konventionella lyftaggregaten med grep- eller klippteknik används och att de dels bör gå att montera 

på mindre och mycket smidigare basmaskiner än de traditionella bandgående grävmaskinerna. En 

nackdel med de rotskärande aggregatens konstruktion är att den blir mer komplicerad med fler 

hydraulikfunktioner än för de andra aggregaten som använder grep- eller klippteknik. En annan 

nackdel med den rotskärande tekniken är att det tillvaratas mindre stubbved jämfört med de andra 

teknikerna eftersom rötterna skärs av relativt nära stubben och en del av de grövre sidorötterna 

lämnas kvar i marken (Björheden et al., 2010). 

     I dagsläget finns det endast ett praktiskt aggregat som tillämpar den rotskärande principen och 

det är den så kallade Fräsen, som endast finns i prototyputförande, tillverkad av Lennart Nyman, 

Trångsviken (Björheden et al., 2010). Fräsen kan liknas vid en hålsåg, som består av en stor 

järncylinder med 70 centimeter diameter och en tandad nedre kant, som fräser ut kärnan i stubben 

(figur 22) (Björheden et al., 2010).  

 
Figur 22. Prototyp av Fräsen’s hålcylinder (Foto: von Hofsten et al., 2007). 
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Arbetsgången går till så att Fräsen sätts direkt över stubben innan den börjar roteras för att såga av 

stubbens rotben, med en hastighet på 50 varv per minut (figur 23).  

 
Figur 23. Fräsen i arbete (Foto: von Hofsten et al., 2007). 

När den fräst färdigt lyfts stubbkärnan upp och pressas ut ur cylindern, med hjälp av en utstötare 

inne i fräscylindern, samtidigt som den läggs åt sidan för torkning (figur 24a och figur 24b) (Björheden 

et al., 2010). En fördel med Fräsen är att förarmiljön förbättras då vibrationerna minskas. Fräsen har 

även en mindre markpåverkan jämfört med andra aggregat, men det bör dock noteras att den inte 

kan bilda några markberedningspunkter för nya plantor vilket de andra aggregaten oftast kan. En 

nackdel med Fräsen är att det totala volymsutbytet minskas, vilket beror på att rötter och större 

rotben lämnas kvar i marken då enbart stubbkärnan tas upp. Fördelen med att rotbenen och rötterna 

lämnas kvar är att naturvården gynnas och att markens bärighet ökar för skotningen, samtidigt som 

den del av stubben som tas upp är den ”rena” delen som sedan kan användas till bioenergi (von 

Hofsten et al., 2007). 

Figur 24a. Visar den urfrästa kärnan (Foto: von Hofsten et al., 2007) och Figur 24b. Visar hålet som blir efter fräsning (Foto: 

von Hofsten et al., 2007). 
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4.4.5 Andra typer av stubblyftningsaggregat 

Robust Xteho engreppsstubbskördare (figur 25) är designad för att dela, lyfta och påla upp stubben 

samtidigt som den rensar stubben från sten och grus (figur 26). Xteho består av två splitknivar och 

två hållknivar (figur 25). Den börjar med att dela stubben i fyra delar samtidigt i ett grepp då stubben 

är kvar i marken. Därefter lyfts alla delarna upp tillsammans samtidigt som en rengöring av stubben 

från sten och sand görs genom att trycka på en knapp inne i förarhytten. Den smuts som lossnar från 

stubben, fyller upp en del av stubbhålet. Dess rengöringsmetod är konstruerad för att minimera 

belastningen på kranen, vilket även gör att skakningarna och belastningen i förarsätet minskas. De 

fyra stubbdelarna staplas sedan på hög för att torka innan de vidaretransporteras. Den integrerade 

rotatorn är konstruerad för att hålla nere trycket från grävmaskinen. Xteho stubbskördare kan 

användas för skörd av gran- och tallstubbar men även för andra stubbar. Den kan kopplas på 

grävmaskiner med en rekommenderad maskinstorlek på 21 ton. Aggregatet väger 2420-2500 kg med 

rotator och hängare och 2200 kg utan, den maximala lyftkraften är 90kN (9ton) och maximalt 

oljetryck på 260 bar. Maximala öppningen för splitknivarna är 640-1340 millimeter och för 

hållknivarna 1300-1900 millimeter (Kareliatech, 2012). 

 
Figur 25. Xteho engreppsstubbskördaraggregat (Bild: Kareliatech, 2012). 

 
Figur 26. Xteho engreppsstubbskördare i arbete (Foto: Kareliatech, 2012). 
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4.5 Alternativa metoder för stubbskörd  
En alternativ metod för att ta bort stubben kan vara med hjälp av en stubbfräs (figur 27). 

Stubbfräsen består av en roterande stålskiva med skarpslipande tänder och när skivan roteras och 

trycks mot stubben fräses stubben sönder till spån, vilka kan användas till bioenergi. Processen 

kräver inga kraftiga upplyft av stubben inklusive rötter, vilket gör att metoden inte har någon 

markpåverkan (Munkastubbfräs, 2013). Beroende på typ av stubbfräs kan stubben fräsas ned till 

mellan 15 och 20 centimeter under marken och det spelar inte så stor roll om det är asfalt, grus, sten 

eller sand runt stubben (Stubbfräs, 2013). 

 

Figur 27. Stubbfräsningsförloppet (Foton: Munkastubbfräs, 2013). 

En metod för slyröjning kan ske med ett så kallat nypaggregat som nyper runt slyet(småskog) och 

drar upp träden tillsammans med rötterna (figur 28). Metoden är mycket effektiv och har heller inte 

så stor markpåverkan (Dt, 2013). 

  

 
Figur 28. Nypaggregat som nyper runt sly (Foto: dt.se, 2013). 
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4.6 Related technology  
Genom att göra en undersökning på hur andra branscher och andra områden löser liknande problem 

att dra ut/lyfta upp något som är förankrat med rötter kan deras lösning/metod ge inspiration till nya 

lösningar vid idégenereringsarbetet. De mest relevanta lösningarna som hittades var verktyg som 

används vid tandutdragning och vid ogräsupptagning. 

Tandutdragning/tandborttagning 

Innan en tand skall tas bort injiceras en lokalbedövning i tand och tandkött.  Lösgörandet av tanden 

börjar med att tandläkaren börjar vicka tanden försiktigt loss från tandben och tandkött, detta görs 

med ett instrument som är lätt att kila in mellan tänderna (figur 29). Det behövs oftast inga större 

kraftansträngningar hos tandläkaren att ”vicka ut” tanden. När tanden sitter tillräckligt löst tar 

tandläkaren en specialutformad tång och lyfter ut tanden (Landstinget Västernorrland, 2011). 

 
Figur 29. Tandläkarredskap som används vid en tandutdragning (Bild: Sanei tandvårdsteam, 2013). 

Fiskars ogräsupptagare 

Ogräsupptagaren från Fiskars har ett rostfritt stålbett som går djupt ner i marken (figur 30), där den 

sluter sig runt ogräsroten från fyra håll och drar upp roten (figur 31). Med hjälp av ogräsupptagarens 

utstötare kan det uppdragna ogräset lätt avlägsnas från redskapet (Fiskars, 2013). 

 

 
Figur 30. Fiskars ogräsupptagare plus sprängskiss på dess stålbett (Bild: Fiskars, 2013).



- 40 - 
 

 
Figur 31. Fiskars ogräsupptagare arbetsprocess (Bild: Fiskars, 2013). 

GARDENA Rotjärn 

Ogräs tas enkelt och effektivt bort med GARDENA Rotjärn som är utrustat med två specialblad som 

enkelt tränger ner i jorden och gör det lätt att dra upp ogräset (figur 32). Den är även utrustad med 

en utstötare för att enkelt avlägsna uppdraget ogräs från redskapet (Gardena, 2013). 

 
Figur 32. Gardena rotjärn och arbetsprocess för ogräsupptagning (Bild: Gardena, 2013). 

4.6.1 Alternativa sönderdelningsmetoder  

Även andra alternativa sönderdelningsmetoder undersöktes, vilka kunde vara intressanta att titta 

närmare på vid utveckling att hitta en ny metod att avskilja trädets nedre del/stubbe från resten av 

rotsystemet. Olika skärande bearbetningsmetoder och metoder för termisk skärning har undersökts 

för att ge inspiration och kunskap till nya lösningar vid idégenereringsarbetet. 

 

Skärande bearbetning kan beskrivas som en metod där ett skärverktyg med egg avskiljer spån ur ett 

arbetsstycke (Nationalencyklopedin, 2013). 
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Klippning är en sönderdelande bearbetningsmetod där materialet avskiljs mellan två mot varandra 

skärande eggar genom kilverkan och skjuvning. Vid klippande bearbetning uppstår 

plastiskdeformation (kraftig skjuvning), sprickbildning som slutligen avslutas i ett brott. Klippning sker 

antingen med saxskär eller med ett roterande skär (Ståhlberg, 2013). 

Skärning är en sönderdelande bearbetningsmetod där material avskiljs från ett arbetsstycke med ett 

skärverktyg med vass egg genom applicering av tryck och kilverkan. Vid skärning finns i motsats till 

klippning ingen motstående egg (Nationalencyklopedin, 2013).  

Fräsning är en skärande bearbetningsmetod där det stationära arbetsstycket bearbetas av ett rörligt, 

roterande fräsverktyg med många eggar som monteras i en fräsmaskin, fräs. Vid en fräsning roteras 

fräsverktyget samtidigt som arbetsmaterialet matas in mot fräsen. Fräsning används både vid 

bearbetning av trä och av metall (Nationalencyklopedin, 2013).  

Termisk skärning kan beskrivas som ett antal skärmetoder att dela ett material genom att tillföra en 

värmekälla som gör att materialet smälts. Genom en gasstråle eller luft kan det smälta materialet 

blåsas bort från snittet. Vid gasskärning skapas värme genom en kemisk reaktion, vid plasmaskärning 

genom en elektrisk ljusbåge och vid laserskärning genom laserljus (Svetskommissionen, 2013). 

Visserligen är många av de termiska skärningsmetoderna brandfarliga då de är tänkta att användas i 

skogen som är väldigt lättantändlig framförallt vid torka och extrem värme. 

Vid gasskärning används vanligen acetylen eller propan som bränngas som vid förbränning i oxygen 

antänds för att värma upp arbetsstycket till antändningstemperatur (figur 33). När arbetsstycket nått 

en tillräcklig temperatur kan själva skärprocessen ske då en stråle av oxygen förbränner och snittar 

arbetsstycket. Skärning med gas sker främst på metaller. Material med en ökad kolhalt ger en 

försämrad skärning då antändningstemperaturen höjs och skärhastigheten sänks. Gasskärning leder 

till att luftföroreningar bildas (Svetskommissionen, 2013). 

 

 
Figur 33. Schematisk bild över gasskärning (Bild: Svets, 2013). 
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Vid laserskärning används en laserstråle för att hetta upp materialet till en temperatur där den 

smälter eller förgasas (figur 34). Snittet åstadkommes genom att materialet eller skärhuvudet rörs i 

en jämnhastighet. Laserskärning kännetecknas av en hög bearbetningshastighet och en hög 

noggrannhet jämfört med andra bearbetningsmetoder. Bearbetning med laser kan ske på trä, de 

flesta förekommande metallerna och ett flertal plaster, tyg och papper. Laserskärning är 

kostnadseffektivt, kräver sällan efterbearbetning och är en skärmetod med hög precision som ger 

liten brottangivelse (Stjernbergautomation, 2013). 

 
Figur 34. Schematisk bild över laserskärning (Bild: Svetskommissionen, 2013). 

Vid plasmaskärning används en elektrisk ljusbåge mellan arbetsstycket och en elektrod som inte 

smälter (exempelvis volfram)( figur 35). Materialet som bearbetas måste vara elektriskt ledande då 

elektroden som ljusbågen går mellan är kopplad till en minuspol. Genom att ljusbågen omges av en 

vattenkyld dysa blir den mer koncentrerad, och genom den strömmar en plasmagas som skär genom 

arbetsstycket. Bearbetning med plasma kan utföras på alla de vanliga metalliska materialen och 

numera även på olegerat stål.  Till följd av den höga temperaturen i ljusbågen bildas det starkt ljus 

och värmestrålning vid plasmaskärning, även rök och gaser i form av ozon bildas. Plasmaskärningen 

alstrar även mycket buller på grund av den höga gashastigheten (Svetskommissionen, 2013). 

 
Figur 35. Schematisk bild över plasmaskärning (Bild: Svetskommissionen, 2013). 
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Vid vattenskärning används vatten med högt tryck (cirka 4000 bar) varvid vattnet komprimeras med 

12 procent. När vattnet transporterats från vattenpumpen når den ett munstycke där dess inre 

energi lösgörs och omvandlas till rörelseenergi under bildandet av en vattenstråle med mycket hög 

hastighet och höga effektkoncentrationer kan uppnås. Det är med hjälp av den mycket 

koncentrerade effekttillförseln som materialet kan sönderdelas och avverkas vid vattenskärning. Ren 

vattenskärning, där det enbart är vattenstrålen som utför avverkningen, bygger på att ett tryck mot 

materialytan byggs upp vid vattenstrålens uppbromsning mot materialytan (Scandinavian Waterjet 

Association, 2013). 

     Vid abrasiv vattenskärning tillsätts ett slipmedel (abrasivmedel) till vattenstrålen genom ett 

skärhuvud (figur 36). Det här gör att den känsliga vattenstrålen störs och bryts upp i droppar, vilka i 

sin tur träffar och accelererar abrasivkornen till hastigheter upp till nära hälften av strålens hastighet 

(mixing chamber). I det andra munstycket (focusing tube) fokuseras partiklarna och dropparna till en 

abrasiv vattenstråle. Tillslut består inte detta längre av en vattenstråle i egentlig mening utan snarare 

en partikelstråle som volymmässigt består till 95 procent av luft. Den abrasiva vattenskärningen har 

lett till ett teknikgenombrott och tekniken förmår att skära/avverka de flesta befintliga material 

(Scandinavian Waterjet Association, 2013). 

 
Figur 36. Schematisk uppbyggnad av ett skärhuvud för abrasiv vattenskärning (Bild: Scandinavian Waterjet Association, 

2013). 
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4.7 Problembestämning/Problemformulering 
Problemet med dagens stubbskörd är att det inte finns någon helt optimal lösning för att frigöra 

stubben. Det finns heller ingen integrerad trädfällning och stubbskörds metod idag, vilket leder till att 

det behövs flera maskiner för att fälla ett träd inklusive stubb- och rotsystem. De 

stubblyftningsmetoder som används idag har oftast en stor markpåverkan då stora hål lämnas kvar 

efter stubben, på grund av de kraftiga lyft av stubbe och rötter som görs. Stubblyftningen är heller 

inte kostnadseffektiv då det innebär att ytterligare en maskin det vill säga oftast en grävmaskin 

måste gå in och lyfta stubbarna efter att skördaren varit där och avverkat. Till skillnad från 

trädfällningen, att aptera stammen, tar oftast stubblyften mycket längre tid samtidigt som det följer 

med en massa stenar och jord med stubben när den lyfts. De flesta stubbskördaraggregat som 

används idag behöver oftast en mer eller mindre specialiserad infästning i basmaskinen och kräver 

ett extra hydrauluttag i kranspetsen. På grund av den specialiserade infästningen innebär rensningen 

av föroreningarna från stubben, så den går att använda till biobränsle, att hela vipparmen måste 

skaka med kraftiga vibrationer i maskinen som följd. 

Problemformulering: Finns det en lösning som skulle innebära att utvinningen av träfibrer ökade och 

därmed även produktionen av biobränsle från varje träd i samband med trädfällningen och samtidigt 

minska markpåverkan?  

4.8 Kravspecifikation 
Utifrån förstudiens resultat, intervjuer och litteraturstudier sammanställdes en kravspecifikation med 

de krav och önskemål som lösningen att integrera stubbskörd med trädfällning ska uppfylla (tabell 1 

och bilaga II). Under projektets gång har kravspecifikationen reviderats. 
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Tabell 1. Kravspecifikation 

 

Krav/

Ö.mål Kriterium Storhet Mått Mål/kommentar

K Vara  funktionel l  vid ol ika  

värderförhål landen
Temperatur [-20°C < T < +50°C]

Klara  det temperaturspann och de 

väderförhål landen med regn och snö etc. 

som är ti l låtet idag vid trädfä l lning och 

s tubbskörd.  

K Inte medge vibrationer av 

skördare i  samband med 

trädfä l lning och 

s tubbskörd

Acceleration [0m/s2 < a  < 0.5m/s2]

Föl ja  arbetsmi l jö föreskri fterna för maximal  

utsättning av vibrationer som är ti l låtna  att 

utsätta  s ig för under en normal  arbetsdag. 

K Enkelt att hantera  

trädfä l lning och 

s tubbskörd 

Det får inte bl i  svårare/krångl igare att 

hantera  den integrerade trädfä l lningen och 

s tubbskörden än vad de befintl iga  

skördarmaskinerna klara  av. 

K Anpassad för CTL metoden 

(kortvi rkesmetoden 

skördare och skotare)

Viktigt att inga  fler maskiner ska  behöva gå  

in i  skogen. Metoden ska  fungera  både för 

gran och ta l l .  

K Användas  vid s tubbskörd 

av gran och ta l l

Diameterspannet [0.2m < l  < 0.7m]

Det är viktigt att lösningen klarar det 

uppsatta  diameterspannet då  det 

representerar huvudpercenti len för den 

s tamtjocklek/diameter som det är lönt att 

köra  s tubbskörd på. 

K Kunna drivas  med 

ti l lgängl iga  

energiresurser/styrsystem 

från basmaskinen

Hydraultryckbehov 

Flödesbehov

Effekt 

Max 250 bar 

Max 310 l /min

Max 210 kW

Inte di t med ett annat aggregat för att s tyra  

den integrerade s tubbskörden och 

trädfä l lningen. Om aggregatet behöver en 

egen kraftkä l la  för att ta  hand om den 

integrerade s tubbskörden och 

trädfä l lningen ska  den vara  enkel  att 

integrera  med det befintl iga  s tyrsystemet. 

K Minst l ika  effektiv som 

dagens  skördning och inte 

försämra 

kapningsresultatet

Tid

Produktivi tet

Kostnad

Effektivi tet

Trädfä l lning

[10s  < t < 40s]

Stubbskörd 

medeltid 27 s

Den sammanlagda tiden för den 

integrerade trädfä l lningen och 

s tubbskörden ska  bl i  så  effektiv som möjl ig 

för att det ska  bl i  lönt att ta  hand om 

stubben i  samband med trädfä l lningen 

även om den kommer att ta  längre tid än 

idag. Jämför med att dagens  s tubbskörd tar 

ci rka  8-11h/ha.

K Livs längden ska l l  inte 

försämras , samma 

ti l l förl i tl ighet el ler bättre

Livs längd (skördare) [tmin < 10000h]

Hål l fasthets  krav

K Inte di t med en annan 

basmaskin

Viktigt för att minska  markpåverkan och öka 

produktivi teten. Bättre med en l i te tyngre 

och snäl lare skördare jämfört med två  

maskiner (en skördare och en tyngre 

bandgående basmaskin).

Ö Möjl iggöra  automatisk 

s tyrning av trädfä l lning 

och s tubbskörd

Inget som helt behöver uppfyl las , kan ses  

som ett plus  el ler minus . Skördaren måste 

s tyra  kranen hela  tiden och övervaka den. 

Mycket tid har ägnats  åt att lösa  det här 

idag. Det finns  en spridning på  hur mycket 

ol ika  skördarförare får ut idag. 

Ö Minimera det som tas  upp 

vid den integrerade 

trädfä l lningen och 

s tubbsköden (ej rötter 

etc.)

Undvika  att få  med s ig en massa  

föroreningar, s ten och grus  upp som leder 

ti l l  att s tubben behöver renas  från detta .

Ö Minimera markpåverkan 

expl ici t ti l l  exempel  inte 

ta  med rötter

Resultat som det bl i r med Fräsen  då  endast 

s tubbkärnan tas  med upp.

Ö Öka andelen 

vi rkeskvanti tet som kan 

användas  ti l l  sågindustrin

Om möjl igt få  en förlängd rotstock i  

samband med den integrerade 

trädfä l lningen och s tubbskörden vi lken kan 

användas  som sågtimmer. 

KRAVSPECIFIKATION
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5 Konceptframtagning 

Efter att informationsinsamling genomförts för att skaffa sig tillräcklig bakgrundsinformation inom 

området och vad arbetet skall leda fram till påbörjades en iterativ konceptframtagningsprocess i två 

omgångar. I den första omgången av den iterativa processen användes några olika kreativa metoder 

för att stimulera och underlätta kreativiteten och idéflödet. Ett metodiskt och systematiskt 

tillvägagångsätt användes för att hitta lösningar till de identifierade problemen samt för att uppfylla 

kravspecifikationen. De idéer som togs fram i den första omgången av 

konceptframtagningsprocessen utvärderades tillsammans med anställda vid Olofsfors för att 

eliminera ohållbara idéer och leda arbetet på en tydligare riktlinje.  

     I den andra omgången av den iterativa processen vidareutvecklades de idéer som under 

elimineringen beslutades att gå vidare med. Det ledde fram till att fem olika konceptidéer 

utvecklades på en principiell nivå (hur de är tänkta att se ut och fungera). En objektiv utvärdering av 

konceptidéerna genomfördes tillsammans med anställda vid Olofsfors där koncepten utvärderades 

mot de olika kriterierna i kravspecifikationen med hjälp av en kriterieviktningsmatris vilket 

resulterade i ett val av konceptidé att vidareutveckla.  

5.1 Moodboard 
Den iterativa konceptframtagningsprocessen inleddes med att en så kallad moodboard skapades 

(figur 37 och bilaga III), med främst bilder och fotografier som upplevdes inspirerande för att hitta en 

känsla som den nya lösningen ska förmedla.  Den togs fram i syfte att ge inspiration för att underlätta 

kreativiteten och innovationsförmågan under det fortsatta utvecklingsarbetet avseende att skapa 

lösningsförslag för att integrera stubbskörden med trädfällningen. Moodboarden fick dels uttrycka 

en känsla av enkelhet, robusthet och lätthet och dels uttrycka en känsla av integration, 

multifunktionalitet och effektivitet. 

 
Figur 37. Moodboard för att uttrycka en känsla av integration, multifunktionalitet, effektivitet, robusthet, enkelhet och 

lätthet. 
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5.2 Idégenerering 
Det kreativa skapandet fortsatte utan att några speciella direktiv eller riktlinjer sattes upp, för att inte 

hindra kreativiteten och samtidigt stimulera idéflödet och tankeverksamheten vid utvecklandet av 

olika lösningskoncept. Detta var viktigt för att inte leda in arbetet för mycket på 

problemformuleringen och kravspecifikationen i början och därmed hålla idéskapandet för smalt. För 

att det inte skulle bli för brett fick sönderdelning och integration finnas med i åtanke i idéskapandet. 

Idéerna dokumenterades på Post-it lappar och kunde antingen bestå av enstaka ord eller en kortare 

mening. Därefter analyserades lapparna och listades i en tabell där de grupperades och 

kategoriserades i de fem kategorierna; lösningar, krav/önskemål, extra funktioner, utseende och 

oönskat (bilaga IV).  

     Idéarbetet fortsatte genom att upprätta en lista med för- och nackdelar med dagens olika 

stubblyftningsmetoder (grep-, klipp-, fräs-/rotskärande- och engreppsaggregat) (bilaga V). Listan 

sattes upp i avsikt att kunna ha de positiva egenskaperna i åtanke och samtidigt undvika att de värsta 

nackdelarna med dagens stubblyftningsaggregat skulle tas med i det fortsatta idégenereringsarbetet. 

5.2.1 Skisser  

Konceptframtagningsprocessen gick vidare in i en första skiss fas där den nya riktlinjen, integration 

av stubbskörd och trädfällning, sattes upp för idéarbetet. Arbetet hölls även med direktiv att undvika 

de mest negativa egenskaperna med dagens stubblyftningsmetoder. Idéerna skissades fritt ner och 

inspiration till idéflödet hämtades dels från de positiva egenskaperna med dagens 

stubblyftningsmetoder och dels från moodboarden, internet och den tidigare 

informationsinsamlingen. Det första idéskissandet genererade i ett antal generella lösningsförslag 

med förklarande principbeskrivningar (bilaga VI). Idéerna kunde delas in i två kategorier. Den ena där 

trädfällning och stubbskörd är helt integrerade i samma aggregat och den andra med fokus på att 

lösa stubbskörden på ett smidigare sätt än idag. Mycket av skissandet var inriktat på att hitta en 

lösning för hur det går att få med sig mer av den ”rena” delen av stubben och undvika att få med sig 

dess rötter och därmed minska markpåverkan, minska kraftbehovet och vibrationerna i basmaskinen. 

Under skissandet fanns även baktanken att den nya metoden inte skulle ge för stor påverkan på 

dagens avverkning och inte försämra virkeskvaliteten etcetera. 

5.3 Sweet spots and weak spots 
En utvärdering av de första idéerna gjordes med hjälp av metoden Sweet spots and weak spots för 

att lista för- och nackdelar med de olika lösningsförslagsprinciperna (bilaga VII). Metoden användes 

för att ge en första inblick i hur de olika lösningsförslagen stod sig i förhållande till varandra samt för 

att lättare få en överskådlig bild över vad som fungerar bra eller mindre bra. Det ledde även fram till 

att ”dåliga” lösningar redan här kunde elimineras samt att ge en starkare riktlinje för arbetet av den 

vidare konceptframtagningen. Det var viktigt att ha i åtanke att en fördel kunde leda till en nackdel, 

(till exempel att minska markpåverkan leder till ett minskat uttag av bioenergi ur skogen) när 

eliminering av olika lösningsprinciper gjordes. 

5.4 Kvalitativ utvärdering av idéer med Olofsfors 
Den första omgången i den iterativa konceptframtagningsprocessen avslutades med ett 

avstämningsmöte tillsammans med Niklas Svanemar handledare på Olofsfors och Magnus Karlberg 

handledare på Ltu, för diskussion och utvärdering av de första idéerna av lösningsförslag och därmed 

få med företagets synpunkter och åsikter. Under mötet beslutades att det fortsatta 

utvecklingsarbetet skulle fokusera på att hitta en lösning som är rotskärande, det vill säga att 
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rotsystemet skärs loss från stam/stubbe och att det endast är den ”rena” delen av stubbkärnan som 

lyfts upp. I och med att rötterna skärs loss krävs det inte lika stort kraftbehov från basmaskinen, 

vilket dels leder till att det går att använda en smidigare, hjulgående basmaskin och dels att 

markpåverkan blir betydligt mindre då inte rötterna slits upp. Det leder även till att vibrationerna 

skulle minska eftersom den inte behöver skaka loss de föroreningar från stubben som annars skulle 

följa med upp. 

     Det diskuterades även om det måste vara skördaren som gör hela jobbet eller om skotaren bör ta 

hand om stubbskörden. Skotarens grip skulle då bytas ut mot ett kraftigare gripaggregat som skulle 

klara av att lyfta upp stubbarna och även som idag ta hand om timret. Vid en vidare diskussion och 

rådfrågning med Urban Bergsten vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), fastslogs det att skotaren 

redan idag ofta är flaskhalsen vid avverkningen och därmed skulle det inte vara aktuellt att låta den 

få ta hand om en ytterligare operation. Därför fastslogs det att låta skördaren även få ta hand om 

stubbskörden, skördarföraren har dessutom koll på vart stubbarna finns. Logistiken vid avverkningen 

med en skördare och en skotare fick därmed vara kvar. Om logistiken vid avverkningen skulle ändras 

med en skördare och två skotare, där den ena har ett stubbskördaraggregat och tar hand om enbart 

stubblyftningen, skulle det bli mer intressant att kolla närmare på den möjligheten att låta skotaren 

ta hand om stubbskörden. Om en skotare enbart skulle ta hand om stubbskörden skulle det då bli 

ekonomiskt lönsamt att ha en extra skotare vid avverkningen då mer material från trädet/stubben 

kan omhändertas på en kortare tid? Skulle det även innebära att skördaren blir flaskhalsen vid 

avverkningen? Dessa frågor lämnas här och fokus läggs på att generera koncept där trädfällningen 

och stubbskörd integreras och sköts av skördaren då den har koll på vart stubbarna finns. 

5.5 Vidareutveckling av koncept 
Under den kvalitativa utvärderingen avseende de första lösningsförslagen med Olofsfors beslutades 

det dels att gå vidare med fem olika konceptidéer och dels att skördaren ska ta hand om 

integrationen av trädfällningen och stubbskörden. De var de nya direktiven som det arbetades efter i 

den andra omgången av den iterativa konceptframtagningsprocessen. Två möjliga alternativ till 

integrering av trädfällning och stubbskörd på skördaren gjordes i denna del av utvecklingsarbetet.  

Det ena alternativet var att hålla sig till en kranarm på skördaren, precis som dagens, med ett 

skördaraggregat som tar hand om både trädfällningen och stubbskörden. Det andra alternativet var 

att låta skördaren ha två kranarmar som styrs semiautonomt. På den ena kranarmen sitter då ett 

engreppsskördaraggregat som tar hand om trädfällningen och på den andra kranarmen sitter ett 

stubbskördaraggregat som i sin tur tar hand om stubbskörden. De två kranarmarna är tänkta att 

fungera parallellt för att de olika processerna ska kunna ske samtidigt med varandra. Fokus låg även 

på att hitta en lösning som skulle vara rotskärande för att skära loss rotsystemet från 

stammen/stubben innan den lyfts.  
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Tre av konceptidéerna riktades helt in på att vara integrerade i ett och samma skördaraggregat. 

Koncept 1 – termisk skärning, där maskinsvärdet byts ut mot exempelvis laser som både skär loss 

rötterna och apterar/kapar trädet (figur 38 och bilaga VIII).  

 
Figur 38. Koncept 1 – termisk skärning 

Koncept 3 – integrerad rotskärare, där den integrerade rotskäraren på det befintliga 

skördaraggregatet skär loss rötterna innan trädet apteras/kapas (figur 39 och bilaga VIII). 

 
Figur 39. Koncept 3 - integrerad rotskärare 

  

Integrerad rotskärare  

Termisk skärning 
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Koncept 4 – integrerade skärbladen, där två stycken skärblad (spetsiga blad) är integrerade undertill 

på det befintliga skördaraggregat, vilka sticks ner i marken innan aggregatet vrids 180 grader för att 

skära loss rötterna (figur 40 och bilaga VIII).  

 
Figur 40. Koncept 4 - integrerade skärbladen 

Med de integrerade aggregaten är tanken att rotsystemet skärs loss från trädet innan det lyfts upp. I 

och med det kan det eventuellt gå att få ut mer sågtimmer till sågverken och därmed bli mer lönsam 

då stammen kan kapas närmare stubbkärnan utan risk att maskinsvärdet blir slött på grund av sten 

och grus.  

     Två av konceptidéerna riktades däremot in på att vara halvintegrerade på en skördare med två 

kranarmar med två skilda aggregat, ett för trädfällning och ett för stubbskörd. Koncept 2 – 

stubbfräsen, där en roterande fräs tar hand om stubbskörden och fräser ner stubben till flis/spån 

efter att trädet fällts (figur 41 och bilaga VIII). 

 
Figur 41. Koncept 2 – stubbfräsen 

  

Integrerade skärbladen 
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Koncept 5 – rotskärande fräs, där den rotskärande fräsen tar hand om stubbskörden och skär loss 

stubben från rötterna innan den lyfts upp efter att trädet fällts (figur 42 och bilaga VIII). 

 
Figur 42. Koncept 5 - rotskärande fräs 

Med de halvintegrerade koncepten är tanken att den första kranarmen med 

engreppsskördaraggregatet tar hand om trädfällningen precis som den gör idag och den andra 

kranarmen med stubbskördaraggregatet styrs parallellt och tar hand om stubbskörden. 

     De fem konceptidéerna utvärderades med avseende på de uppsatta kraven i kravspecifikationen 

då de måste uppfylla kraven för att de ska vara godkända att göra en kriterieviktning på. 

5.6 Kriterieviktning 
En kriterieviktning av de fem konceptidéerna gjordes för att så objektivt som möjligt se hur väl 

lösningarna uppfyllde de olika kriterierna som hade satts upp i kravspecifikationen. Kriterieviktningen 

användes även för att jämföra de fem koncepten och för att kunna rangordna dem efter hur väl de 

klarade kravspecifikationen. 

     Först sattes en viktbestämningsmatris (bilaga IX) upp för att jämföra de olika kriterierna i 

kravspecifikationen och därmed se hur viktiga de är i förhållande till varandra. Kriterierna sattes in i 

en matris i både rader och kolumner för att underlätta den parvisa jämförelsen av två kriterier mot 

varandra. Vid den parvisa jämförelse mellan två kriterier delades värden mellan 0 – 1 ut beroende på 

hur viktiga kriterierna ansågs vara i förhållande till varandra. Det horisontella kriteriet i matrisen 

bedömdes med avseende på det vertikala kriteriet. Om det horisontella kriteriet ansågs vara mycket 

viktigare än det vertikala kriteriet tilldelades det horisontella kriteriet hela värdet 1, och det vertikala 

kriteriet tilldelades värdet 0 och vice versa. Om de två kriterierna bedömdes likvärdiga fick de dela på 

värdet 1 och tilldelades värdet 0,5 vardera (bilaga IX).  Vid viktbestämningen av kriterierna valdes att 

både ta med kraven och önskemålen och vikta dem mot varandra. Då önskemålen är något som 

endast bör uppfyllas av lösningen och kraven är något som måste uppfyllas av lösningen bedömdes 

önskemålen antingen lika viktiga eller mindre viktiga som kraven för att önskemålen inte skulle ha en 

för avgörande betydelse för slutresultatet. De tilldelade värdena för varje kriterium summerades 

radvis och ett förhållande för hur viktiga kriterierna är i relation till varandra kunde räknas fram.  
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Men för att minska spridningen på viktfaktorerna användes en viktskala från 1-5 och de räknades om 

med hjälp av (ekvation 1) (bilaga IX).  

    
  

     
                 

Där (σi) är den framräknade viktfaktorn som varje kriterium tillgavs efter att de bedömts mot 

varandra, (σimax) är den högsta relativa summan och representeras av det kriterium som fick den 

högsta viktfaktorn, (wimax) är maxvärdet i den nya viktskalan alltså 5 och (wi) är den nya viktfaktorn 

som de olika kriterierna tilldelas. 

     Därefter användes de nya viktfaktorerna för kriterierna för att göra en slutlig viktning av de fem 

konceptidéerna. Detta gjordes med hjälp av en kriterieviktningsmatris där de olika kriterierna med 

respektive viktfaktor sattes in i matrisens rader och konceptidéerna plus ett ideal sattes in i matrisens 

kolumner (bilaga X). För att kunna jämföra konceptidéerna med varandra och beskriva hur bra eller 

dåligt de uppfyller varje kriterium betygsattes de på en skala 1-5, alltså samma viktskala som 

kriterierna gavs. För varje enskilt kriterium i kravspecifikationen jämfördes de fem konceptidéerna 

tillsammans för att ge dem ett betyg för hur väl de uppfyller de enskilda kriterierna i förhållande till 

varandra. Det betyg koncepten gavs multiplicerades med kriteriets viktfaktor vilket gav dem en 

delmerit på hur bra de uppfyller de olika kriterierna. Delmeriternas poäng summerades ihop för att 

få fram konceptidéernas totala meritvärdespoäng (T). Här räknades två separata summor ut dels en 

för enbart kraven och dels en för både krav och önskemål för att kunna särskilja grad av uppfyllelse 

av krav från den totala uppfyllelsen av både krav och önskemål. För ideallösningen, som gavs det 

högsta betyget 5 på uppfyllelse av alla kriterier, erhölls det teoretiskt högsta totala meritvärdet 

(Tmax). För de olika konceptidéerna beräknades det normaliserade totala meritvärdet som kvoten 

T/Tmax. Därefter rangordnades konceptidéerna, det alternativ med högst meritvärde gavs den högsta 

rangen och borde därmed vara det bästa alternativet. Som en kontroll genomfördes ändå en 

reflektion över resultatet innan ett slutgiltigt val av konceptförslag fattades. 

5.7 Konceptevaluering av konceptidéer med Olofsfors 
Den slutliga kriterieviktningen där de fem konceptidéerna jämfördes med varandra hur bra eller 

dåligt de uppfyller de olika kriterierna i kravspecifikationen genomfördes under ett avstämningsmöte 

tillsammans med Niklas Svanemar handledare på Olofsfors och Magnus Karlberg handledare på Ltu. 

Under kriterieviktningen fördes en diskussion avseende de olika idéerna för hur de förhåller sig till 

varandra och hur väl de uppfyller de olika kriterierna. Alla koncepten utvärderades och jämfördes 

relativt varandra mot ett kriterium i taget innan nästa kriterium började utvärderas. Detta gjordes för 

att hålla utvärderingen på en så objektiv nivå som möjligt, inte ha någon favorit och hålla allt öppet 

tills ett slutligt meritvärde kunde räknas fram för koncepten. Efter kriterieviktningen konstaterades 

att, koncept 3 – integrerad rotskärare och koncept 4 – integrerade skärbladen, hade fått de högsta 

meritvärdespoängen för hur väl de uppfyllde kraven. Koncepten hade även fått de högsta 

meritvärdespoängen när både krav och önskemål räknades in, men med fördel för koncept 3. Efter 

mer diskussion beslutades det att gå vidare med koncept 3. Det var det konceptet som ansågs ha 

störst utvecklingspotential och lättast att få in på marknaden av de två koncepten. Rotskäraren 

ansågs även vara en mekanisk slitdelsdetalj som Olofsfors enkelt skulle kunna börja tillverka. Koncept 

4 – integrerade skärbladen ansågs vara mer känslig mot sten, grus etcetera plus att de ”spetsiga 

bladen” skulle vara mer känsliga för frost och kärl i backen, mer än vad rotskäraren skulle vara. Urban 

Bergsten vid SLU med stor erfarenhet från skogsbruket fick de fem olika konceptidéerna 

presenterade för sig utan vetskap om resultatet av kriterieviktningen och han trodde även mest på 
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koncept 3 – integrerad rotskärare.  

     Koncept 1 – termisk skärning, valdes att behålla som ett wild card då metoden med någon form av 

strålskärning kändes mest intressant men dock längst ifrån en kommersialisering idag. I en framtid då 

dessa strålskärningsmetoder utvecklats mer kommer de troligtvis vara det absolut mest effektiva 

sättet att integrera trädfällning och stubbskörd på. 
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6 Vidareutveckling av valt konceptförslag 
Efter den iterativa produktframtagningsprocessen som resulterade i ett beslut att gå vidare med 

koncept 3 – integrerad rotskärare, kom det valda konceptförslaget att vidareutvecklas i en ny iterativ 

process.  Förutsättningar för rotskäraren, vilken skulle integreras på det befintliga skördaraggregatet 

togs fram för att få några riktlinjer att gå efter i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det skissades på 

olika idéer för utformning, placering och tänkt arbetsmönster för rotskäraraggregatet för att 

undersöka och hitta det mest effektiva och realiserbara konceptet. 

6.1 Vikt kvar att hänga på skördaren 
I och med att konceptet innebar att integrera rotskäraraggregatet på det befintliga 

skördaraggregatet som i sin tur är fäst i kranarmen på skördaren, beräknades det hur mycket vikt 

som fanns kvar att hänga på kranarmen när den befinner sig i sitt yttersta läge med 

skördaraggregatets vikt borträknat. Som referens vid uträkningen användes information om 

lyftmoment och räckvidd på skördarkran på de befintliga skördarna; Log Max 7000C och Komatsu 

941.1, samt vikt på skördaraggregatet Komatsu 370.2 (inklusive rotor och stålhjul) (Log Max, 2013 

och Komatsu Forest, 2013) (bilaga XI). Skördarna Log Max 7000C och Komatsu 941.1 och 

skördaraggregatet Komatsu 370.2  valdes som referenser då de används vid slutavverkning och klarar 

av att ta träd med en diameter upp till 70 centimeter. Den vikt som fanns kvar att hänga på 

skördarkran efter att skördaraggregatet hängts på och kranen befinner sig i sitt yttersta läge (10 

meter) varierade från 570 – 1585 kg på grund av att skördarens kranarm har ett lyftmoment mellan 

200 till 300 kilo Newtonmeter (kNm). Det innebär att lösningen för rotskäraraggregatet med 

infästning i det befintliga skördaraggregat inte får väga mer än 570 kg totalt och helst en bit där 

under.  

6.2 Utformning på rotskäraren 
Det fortsatta utvecklingsarbetet av det valda konceptet – integrerad rotskärare i det befintliga 

skördaraggregatet, fortsattes med att det skissades på olika idéer för hur rotskäraren skulle vara 

utformad och fungera på mer i detalj. Det skissades på flera olika möjliga idéer för utformning av 

rotskäraren med olika avverkande/skärande egenskaper för att möjliggöra kapandet av rötterna från 

trädet innan det fälls. Skisserna för utformning av rotskäraren kunde delas in i två olika 

huvudprinciper för rotskärningen, antingen skulle den ske med hjälp av någon form av fräs eller med 

hjälp av något med en mer skärande egenskap. Det skissades både på idéer som skulle kunna gå rakt 

ner längsmed stammen och idéer som även var reglerbara för att kunna vinklas och gå snett in mot 

huvudrotens mitt (bilaga XII).  

     De olika fräsverktygsvarianterna som det skissades på var; mindre roterande fräshjul, roterande 

fräshjul med sågtänder och kugghjulsfunktion, fräsrondeller med skrovlig yta och tandad kant samt 

variant på pinnfräs. Hela tiden med en tanke på att de skulle ha en skärande funktion för att kunna 

avverka och ta sig igenom huvudroten. De olika skärande verktygen för rotskärningen som det 

skissades på var; sågklingor, kapsåg med skrovligyta, en form av spett för att hacka sig igenom 

rotsystemet, en form av skopa som skulle kunna gräva sig ner under rötterna alternativt köras in i 

huvudroten samt ett homogent skärandeverktyg likt en kniv eller en giljotin med en vass skäregg.               

Idéerna skissades ner med en baktanke på att de inte skulle upplevas för otympliga samt bli alldeles 

för stora och tunga. Men lösningsidéerna skulle ändå ge ett robust och stabilt intryck av att klara av 

det kraftbehov som krävs för att gå igenom rotsystemet utan att ha för stor markpåverkan. Därför 

var det viktigt att skissa och se till att de olika lösningsidéerna skulle fungera för trädstammar inom 
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det stora diameterspannet (20 – 70 centimeter). Till exempel genom att göra rotskärarverktyget 

mindre och låta skördaraggregatet rotera runt trädet eller att det skulle vara två eller flera skär-

/fräsverktyg som skulle fungera parallellt och ge ett större omkretsspann runt trädet, för att kunna 

kapa längsmed trädstammen eller in mot huvudrotens mitt. Det var viktigt att den nya kapmetoden 

som utvecklades för att användas vid rotskärning av trädets rötter eller in mot huvudrotens mitt 

skulle upplevas effektiv för att det ska kännas lönt att integrera stubbskörden med trädfällningen, att 

det ska löna sig rent ekonomiskt att investera samt inte försämra apterings- och kvistningsresultatet. 

     Rotskärarmetoden att använda sig av en integrerad fräs av någon variant gallrades bort då det 

ansågs att tekniken för att få fräsen att fungera skulle bli för krånglig att integrera i det befintliga 

skördaraggregatet. Men även för att fräsens omkrets troligtvis skulle bli alldeles för stor och därmed 

otymplig för att mäkta med att kapa rotsystemet för de allra grövsta stammarna med en diameter på 

70 centimeter. Troligtvis skulle de även bli för tunga och gå utanför viktgränsen för vad som finns 

kvar att hänga på skördarkranen utan att försämra dess räckvidd. Sågklinga eller kapsåg förkastades 

då de upplevdes bli alldeles för veka för att klara av de krafter som skulle behövas för att ta sig 

igenom rotsystemet. Det beslutades därför att utveckla ett rotskärandeaggregat med ett homogent 

skärandeverktyg liknande en kniv eller en giljotin då ett sådant kapverktyg kändes mest stabilt och 

robust för att klara de kraft- och tryckpåfrestningar som kommer att krävas för att ta sig igenom 

rotsystemet och kapa rötterna. Giljotinen/kniven skulle förmodligen även gå att styra med hjälp av 

hydraulik, vilket redan används av det befintliga skördaraggregatet och dess funktioner. Det skulle 

även underlätta integreringen av rotskäraren i det befintliga skördaraggregatet. 

6.3 Kapmetod av huvudrötterna  
Fakta om rötternas djup och utbredning för tall och gran studerades för att bestämma 

förutsättningarna för rotskärarens mått för hur stor den behöver göras för att den antingen ska 

kunna kapa av huvudrötterna eller gå ner mot huvudrotens mitt (för träd i spannet 20 - 70 

centimeter i diameter).  Ungefärliga riktvärden för rotdjupet hos gran (som i regel har ytligare rötter 

än en tall) mellan några decimeter upp till en halv meter samt rotdjupet hos tallen ligger från flera 

decimeter upp till en meter (då tallen oftast har en rejäl pålrot som sträcker sig ganska långt ner i 

marken)8. Som alltid i skogen finns det dock variation, en gran kan i vissa fall ha djupa rötter och en 

tall kan ha ganska ytliga rötter. 

     I början fanns en tanke att låta rotskäraraggregatet liknas vid en cirkelfräs som skulle vinklas in 

med sned vinkel mot huvudrotens mitt. Efter lite beräkningar på storlek och vikt för en cirkelfräs 

uteslöts den idén på grund av att cirkelfräsen skulle bli alldeles för stor, klumpig och tung för att gå 

att använda för de allra grövsta träden. Då sågs en idé över om att låta rotskäraraggregatet styras 

med hjälp av två olika operationer, en för granen och en för tallen, då rotdjupet för dem skiljer sig så 

mycket åt från några decimeter upp till en meter. För granen skulle rotskäraren gå ner längsmed 

stammen och för tallen däremot skulle rotskäraren gå att vinkla snett in mot huvudrotens mitt för att 

fälla den. Då skördaraggregatet kan läsa av trädsort (gran/tall) plus diameter på trädet bör det även 

gå att reglera/ställa in det integrerade rotskäraraggregatet efter den informationen och anpassa den 

efter trädsort och diameter på stammen. 

     För granen skulle rotskäraren gå rakt ner längsmed stammen och kapa loss huvudrötterna runtom 

granen innan den lyfts upp. Då granen har ett ganska ytligt, grunt och brett rotsystem där 90 procent 

av rötterna ligger ovanför 30 till 40 centimeters djup skulle inte rotskäraren behöva gå så djupt och 

behöva tillföra så mycket kraft för att fälla granen efter att huvudrötterna kapats. 

                                                            
8 Enligt Urban Bergsten vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) (2013). 
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     För tallen, med sin djupa pålrot, skulle rotskäraraggregatet istället gå att vinkla snett in mot 

huvudrotens mitt för att lossa den från marken utan att behöva gå så djupt ner och behöva tillföra 

allt för mycket kraft. Den sneda vinkel som rotskäraraggregatet ska ha för att gå in till huvudrotens 

mitt oavsett diameter på stam skulle regleras med hjälp av (ekvation 2). 

       
 

 
         

Där α är den vinkel som rotskäraren skall ha då den går in mot huvudrotens mitt, a är radien på 

stammen och b är storleken på stubbskördaraggregatet, i det här fallet hypotenusan. I och med att 

skördaren redan idag kan läsa av trädsort och stammens diameter på de träd den skördar borde det 

vara möjligt att programmera in rotskäraraggregatet så att den kan gå ner med en specifik vinkel till 

mitten på tallens huvudrot beroende på dess diameter. 

     Men då det bedömdes att en lösning som skulle gå att vinkla in mot huvudrotens mitt både skulle 

bli för komplicerad och för tung förkastades den idén. Tillslut valdes det dock att kompromissa 

mellan de olika rotsystemen hos granen och tallen och gå vidare med ett koncept där rotskäraren går 

ner längsmed stammen och i huvudsak kapar av de fem översta grova huvudrötterna (som stöttar 

upp och ger trädet balans) från trädet innan det lyfts upp i en hävstång för vidare aptering och 

kvistning.   

     Metoden att kapa de fem huvudrötterna längsmed trädstammen skulle innebära att cirka en 

tredjedel av granens respektive cirka hälften av tallens rotsystem skulle gå att ta hand om. I och med 

att metoden inte kräver att rötterna slits upp kommer kraftbehovet för att omhänderta huvudroten 

inte vara lika stor, som den är för dagens olika stubblyftningsmetoder. Det leder till att en lättare 

hjulgående basmaskin kan användas vid den integrerade rotskärningen samtidigt som den ger 

mindre markpåverkan än vad dagens bandgående basmaskiner gör. Markpåverkan kommer även bli 

betydligt mindre då rötterna inte slits upp utan lämnas kvar i backen, vilka även kan hjälpa till att 

armera och stötta upp marken för skördaren och skotaren. Nackdelen är dock att det leder till att det 

blir djupa hål i marken samt att inga naturliga markberedningspunkter för nya plantor lämnas. Då 

metoden innebär att huvudrötterna kapas av innan trädet apteras kommer troligtvis en större del av 

trädet/stammen kunna gå som timmer/virke till sågverken på grund av den förlängda rotstocken. 

Metoden medger därmed att den del som lämnas kvar idag som stubbe i syfte att undvika skada på 

maskinsvärdet kommer gå att användas till virke. Den resterande delen och i huvudsak den ”rena” 

delen av huvudroten som tagits upp kan utvinnas till bioenergi. En ytterligare fördel med att lämna 

huvudrötterna kvar i backen är att momentet skakning av huvudrot/träd från föroreningar kan tas 

bort och då även skakningarna som blir i basmaskinen, vilket i sin tur leder till en bättre arbetsmiljö 

åt maskinföraren. Skakning är enligt Karlsson (2007), det mest tidskrävande delmoment vid dagens 

stubblyftning och utgör cirka 40 % av den totala arbetstiden vid ett stubblyft. 

6.4 Placering av rotskärare på befintligt skördaraggregat 
Det spånades även en hel del på vart det skulle vara mest lämpligt att integrera rotskäraraggregatet 

någonstans på det befintliga skördaraggregatet för att se vart det skulle gå att integreras utan att 

vara i vägen och påverka de andra funktionerna och ge ett försämrat apteringsresultat. Det 

resulterade i några olika idéer och alternativ för infästning av rotskäraren på skördaraggregatet 

(bilaga XIII).  

     En idé från början var att placera rotskäraren undertill på skördaraggregatet (figur 43 och bilaga 

XIII). Men hur den skulle fungera, vara utformad och integrerad för att inte bli för stor, klumpig och 
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utstickande på det annars relativt flexibla och smidiga skördaraggregatet, för att klara av att gå en 

bra bit ner i marken och kapa loss rötterna, gjorde att den idén inte kändes helt optimal i 

kombination med att olika skördaraggregat ser väldigt olika ut nertill. 

 
Figur 43. Rotskäraraggregatet placerad undertill på skördaraggregatet. 

En annan idé var att låta skördaren utföra rotskärning och trädfällning i två skilda operationer genom 

att utnyttja skördaraggregatets rotationsmöjligheter på kranarm (figur 44 och bilaga XIII). 

Rotskäraraggregatet skulle då integreras på skördaraggregatets rygg tillsammans med ett par 

gripklor. Först skulle kapning av rötterna ske genom att skördaraggregatet vänds med ryggen in mot 

trädet, gripklorna griper runt stammen för att stötta upp trädet då giljotinen/kapen med hjälp av 

hydraulik trycks ned i marken för att kapa loss huvudrötterna. Trädet tippas omkull genom en 

hävstång och läggs ner på backen, därefter roterar skördaraggregatet 180 grader innan de befintliga 

kvistknivarna greppar tag om trädet för att aptera och kvista det. Även den här idén kändes inte helt 

optimal då det skulle krävas två moment att greppa trädet genom att behöva rotera och ställa in 

skördaraggregatet för de två olika operationerna. Det kändes heller inte som att det skulle vara en så 

effektiv metod. Det var även osäkert för hur det skulle gå att greppa tag om trädet med kvistknivarna 

när det redan ligger ner på backen. 

 
Figur 44. Rotskäraraggregatet placerad på ryggen av skördaraggregat tillsammans med ett par gripklor. 



- 58 - 
 

Men det fanns även en idé om att integrera skärverktygen för rotskärningen i de befintliga 

kvistknivarna på skördaraggregatet (figur 45 och bilaga XIII). Tanken med idén att sammankoppla 

rotskärarna med kvistknivarna var att de enkelt skulle anpassa sig efter och komma intill stam, för att 

kapa loss rötterna längsmed stammen, då trädet greppas. Rotskärarna skulle styras med hjälp av 

hydraulik och vara sammankopplade via hydraulcylindrar och hydraulkolvar mellan den övre och 

undre kvistkniven. En förutsättning för denna integration är att den övre och den undre kvistkniven 

samverkar med varandra. En annan att hydraulcylindrarna inte är i vägen för matarvalshjulen. Men 

det som talade emot denna idé var hur rotskärarverktygen skulle integreras för att inte vara i vägen 

för maskinsvärdet och därmed försämra eller omöjliggöra kapningen.  En variant på denna idé var då 

att låta den nedre hydraul kolven mellan den nedre kvistkniven och rotskäraren vara placerad på 

utsidan om maskinsvärdskåpan för att möjliggöra kapning med maskinsvärdet och undvika skada på 

dels svärd och dels rotskäraren med dess hydraulsystem.  

 

 
Figur 45. Rotskäraraggregatet integrerad i skördaraggregatets kvistknivar. 

Då kändes det bättre och mer rimligt med en metod där skördaraggregatet endast behöver greppa 

om trädet en enda gång för att ta hand om den integrerade stubbskörden och trädfällningen. 

Rotskäraren skulle antingen placeras på in- eller utsidan (ett ”skärverktyg”) av skördaraggregatet 

eller på dess sidor (”två ”skärverktyg”) (figur 46 och bilaga XIII). En sådan metod skulle innebära att 

skördaraggregatet behöver greppa runt trädet högre upp än idag för att ge plats åt att ”fälla ner” 

rotskärarverktyget/en så att de kommer intill stammen för att kapa loss rötterna längsmed den. 

”Skärverktygen” skulle styras med hjälp av hydraulik då det ansågs vara mest effektivt och ge den 

kraft som krävs för att ta sig igenom rotsystemet. Det sågs även som ett stort plus att använda sig av 

hydraulik då skördarens olika funktioner redan styrs av hydraulik idag. 
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Figur 46. Rotskäraraggregat placerad antingen på in- eller utsidan av skördaraggregatet eller på dess sidor. a) ”två 

skärverktyg” placerad på både höger och vänster sida av skördaraggregatet, b) ”ett skärverktyg” placerad på insidan av 

skördaraggregatet och c) ”ett skärverktyg” placerad på utsidan av skördaraggregatet. 

6.5 Drivsystem för rotskärningen 
Då det beslutades om att gå vidare med ett koncept där rotskärningen sker längsmed stammen och i 

huvudsak kapar av de fem översta grova huvudrötterna skulle det innebära att hydraulsystemet 

behöver möjliggöra en rörelse på åtminstone 70 centimeter för giljotinen ner i marken (en 

kompromiss mellan de olika rotsystemen för gran och tall). För att möjliggöra denna rörelse skulle 

ramverket för hydraulcylindrarna minst behöva vara 1,7 meter när giljotinen körs ner i backen. En idé 

var att låta hydraulcylindrarna ha en teleskopisk funktion (likt den på lastbilar) för att minska 

storleken och skrymmande graden på hydraulsystemets ramverk. Men att använda sig av 

hydrauliksystem för rotskörden kom dock att uteslutas då det inte ansågs helt optimalt som driv-

/kraftkälla då systemet skulle bli för stort, tungt och skrymmande, även om det till en början kändes 

lämpligt då skördaren till stor del styrs av hydraulik idag. Istället för att använda sig av hydraulik 

fanns en idé om att låta giljotinens rätlinjiga rörelse vid kap av rotsystemet drivas med kugg och 

kedja. Men den idén kändes heller inte helt optimal då det bedömdes att det borde gå att använda 

sig av det befintliga drivsystemet med drivhjulen (matarvalsarna) i kombination med kranarmens 

hydraulik och skördaraggregatets egentyngd för att generera tillräckligt med kraft för att köra ner 
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rotskäraren i marken/backen för att kapa loss huvudrötterna från träden. Genom att använda sig av 

det befintliga drivsystemet med en passivlösning med en passiv kniv för den integrerade 

stubbskörden ansågs den lösningen bli mycket enkel, lönsam och effektiv utan att bli för stor, tung 

och skrymmande. Positivt med en sådan lösning ansågs även vara att det befintliga drivsystemet 

skulle gå att utnyttja vid rotkapningen. 

6.6 Slutlig utformning och placering av rotskärare 
Den iterativa vidareutvecklingsprocessen resulterade i att det tillslut valdes att gå vidare med ett 

kapverktyg liknande en giljotin eller en kniv med homogent skäregg för att ta hand om 

rotskärningen/rotkapningen. En giljotin valdes som rotskärare då den dels ansågs vara mest robust 

för att klara av att ta hand om de krafter och påfrestningar som krävs för att ta sig igenom 

rotsystemet och dels då det är en mekaniskslitdels detalj som skulle kunna tillverkas av Olofsfors.  En 

homogen giljotin med en vass skäregg skulle antagligen klara de krafter och påfrestningar från sten 

och grus som krävs för att ta sig igenom rotsystemet bättre än de kapmetoder med fräs etcetera som 

kom att uteslutas. En lösning med giljotin skulle även bli billigare, enklare att byta ut och lättare än 

en fräs som behöver extra teknik för att styras.  

     Vidare beslutades det om att rotsystemet/huvudrötterna skulle kapas längsmed stammen och 

därmed att rotskäraren skulle behöva gå cirka 70 centimeter ner i backen. Detta för att klara av att 

kapa loss de fem övre huvudrötterna, då tekniken för att vinkla rotskäraren in mot huvudrotens mitt 

ansågs både bli krånglig och tung. 

     Vidare för att hålla ner vikten och göra metoden enkel, robust och lätt valdes det att utesluta 

hydraulik som styrsystem för att köra ner rotskäraren/giljotinen i backen då ett sådant system 

förmodligen skulle bli för stort, tungt och otympligt för att klara av att ge den kraft och rörelse som 

krävs att köra ner rotskäraren cirka 70 centimeter i backen.  Istället sågs möjligheten över att 

rotskäraren bör gå att köras ner i marken genom att använda sig av det befintliga drivsystemet med 

en kombination av hydraulik från kranarm och den gravitationskraft som utvinns/ges av 

skördaraggregatet när det körs axiellt nedåt. Genom att använda sig av det befintliga drivsystemet 

kommer vikten för vad som finns kvar att hänga på skördarkranen hållas nere, i och med att ingen 

extern drivkälla/kraftkälla och drivsystem behöver integreras. Fördelen med att använda sig av de 

befintliga energiresurserna som det finns tillgång till idag på skördaren och inte behöva gå in med ett 

externt hydraulsystem som skulle bli för stort och klumpigt är att lösningen kommer bli enklare och 

billigare. 

     Från början beslutades det att rotskäraren skulle integreras på det befintliga skördaraggregatets 

rygg, då det ansågs att den skulle vara minst i vägen där för övriga funktioner vid trädfällningen samt 

för kranarmen att vippa skördaraggregatet både vertikalt och horisontellt. Placeringen av rotskäraren 

skulle även möjliggöra att skördaren kan greppa runt trädet med kvistknivarna precis som idag, men 

med enda skillnaden att den skulle göra det högre upp på stammen för att ge plats åt att fälla ner 

rotskäraren under skördaraggregatet och intill stammen. Då skördaraggregatet greppar runtom 

trädet med kvistknivarna kommer den hjälpa till att stötta upp trädet innan det lyfts efter det att 

rötterna kapats loss från stammen. När rotskäraren placerats undertill på skördaraggregatet skulle 

drivsystemet med valsarhjulen tillsammans med en kombination av hydraulik från kranarm och 

gravitationskraft från skördaraggregatet köras axiellt ner i marken för att kapa loss rötterna. 

Rotskäraren skulle förflyttas ner i en kombinerad horisontell och vertikal rörelse med ett 

reglersystem antingen genom en fyrlänksmekanism eller genom en kombination av ett länksystem 

med gångjärn, vajrar, kedjor eller dylikt tillsammans med hydraulik för att möjliggöra denna rörelse 
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och förflyttning. Men det som försvårade idén var hur rotskäraren skulle klara av en förflyttning både 

horisontellt och vertikalt samtidigt som den ska vara tillräckligt stark, stabil och robust för att klara av 

de krafter och påfrestningar som krävs för att kapa loss rötterna. Lösningen att placera rotskäraren 

på ryggen av skördaraggregatet sammankopplad i ett reglersystem skulle göra att lösningen blir för 

tung samt att rotskäraren inte kommer klara av att generera en egen rotationsrörelse utan hjälp från 

skördaraggregatets rotationsmöjlighet i kranarm, på grund av att reglerutrustningen är fix. 

     Därför beslutades det att den bästa, mest robusta och effektiva lösningen skulle vara att integrera 

rotskäraren undertill på skördaraggregatet (figur 47 och 48 och bilaga XIV).  

 
Figur 47. Slutlig utformning och placering av rotskärare på det befintliga skördaraggregatet. 
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Figur 48. Solidmodell av slutlig lösning med rotskäraraggregatet placerad i en fix skena undertill på det befintliga 

skördaraggregatet. 

Tanken är att rotskäraren då placeras i en fix skena undertill på skördaraggregatet som möjliggör 

rörelse av den i sidled samtidigt som den kan ta emot den axiella kraft som genereras när den körs 

ner i backen och kapar loss rötterna. Utformning av rotskäraren kommer vara en halv cirkelformad 

giljotin med diametern 70 centimeter för att klara hela spannet 20 – 70 centimeter i diameter (här 

endast i en fix diameter, för vidareutveckling gå att reglera och anpassas bättre efter diameter). 

Rotskäraren bör vara relativt bred för att inte bli för vek vid kraftpåfrestningarna. Skärbladet/en på 

rotskäraren bör antagligen ha diagonala hörn, då en sådan utformning skär av rötterna bättre än ett 

rakt som troligtvis kommer krossa dem, samt att den ska vara tillräckligt lång för att klara av att köras 

ner minst 70 centimeter i marken. Fördelen med att placera rotskäraren fixt undertill på 

skördaraggregatet är att ytterligare ett moment tas bort för rotskärningen genom förflyttning.  
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Vidare integreras en halv kuggkrans på rotskäraren (placerad under den fixa skenan) för att 

möjliggöra rotation av rotskäraren runt om stammen utan att rotation av skördaraggregatet behövs. 

Undertill på skördaraggregatet kopplas en hydraulmotor med ett kugghjul som styr och ger 

rotskäraren rotationsmöjlighet genom kuggkransen (figur 49 och bilaga XIV).  

 

 
Figur 49. Solidmodell där skördaraggregat är sett underifrån för att visa dess hydraulmotor med kugghjul som ger rotation 

åt kuggkransen på den halvcirkelformade giljotinen. 

Tanken med att ge rotskäraren en rotationsmöjlighet, dock inte 360 grader runt om utan 180 grader 

växelvis runt om (likt gardenas ogräsupptagare som vrids 180 grader för att skära loss rötterna på ett 

effektivt sätt), är att kapa loss rötter runt om trädet. Det gör även att den kraft som genereras av 

drivsystemet, gravitationskraften från skördaraggregatet och hydrauliken från kranarm kan användas 

till den tryckande axiella kraften att kapa loss rötterna längs med stammen (figur 50 och bilaga XIV).  

Figur 50. Solidmodell av den slutliga lösningen för att dels visa placering av rotskäraren på det befintliga skördaraggregatet 

och dels för att visa den tänkta rotationsrörelsen av rotskäraren. 
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Idén med att låta rotskäraren ges en rotationsmöjlighet förstärks även av att det rotskärande 

stubbskördaraggregatet Fräsen (en hålsågsfräs) redan gör denna process att genom en roterande 

nedåtgående fräsning/skärning klarar av att kapa av/igenom rötterna vid stubbskörden. Då rötterna 

inte helt kapas loss längsmed stammen, på grund av rotskärarens fixa diameter, bör kvistknivarna gå 

att köras ner mot rotdelen för att kapa loss de utstickande rötterna likt den kvistar grenarna. För att 

inte skada rotskäraren och undvika att den inte knäcks/går av i samband med att trädet rycks upp är 

det viktigt att skördaraggregatet körs upp igen så att rotskäraren befinner sig ovanför marken.  Då 

rotskäraren inte används eller vid de marker och terränger där det är för mycket sten och grus i 

marken ska den därför fungera som ett add-on. 

6.7 Utvärdering av slutligt lösningsförslag mot kravspecifikationen 

Utvärderingen sker av det slutliga lösningsförslaget mot de krav och önskemål som sammanställdes i 

kravspecifikationen innan konceptframtagningsprocessen påbörjades och har legat till grund vid 

utvecklandet av det virtuella konceptet. Vissa av kriterierna har inte kunnat utvärderas helt då det 

skulle behöva tillverkas en prototyp samt att en del tester för hur konceptet skulle fungerar skulle 

behöva göras. 

 

Krav 

Vara funktionell vid olika väderförhållanden 

- Då inga detaljkonstruktioner och slutligt materialval gjorts mer än att rotskäraren bör kunna 

tillverkas i slitstarkt stål är det lite svårt att utvärdera. Då rotskäraren integreras på det befintliga 

skördaraggregatet ska den klara det temperaturspann och i de väderförhållanden som skördarna 

normalt körs i idag.  

 

Inte medge vibrationer av skördare i samband med fällning och stubbskörd 

- Inga större vibrationer i skördaren, vilket ger bättre arbetsmiljö åt maskinföraren. I och med att 

rötterna kapas loss och i huvudsak endast den rena förlängda rotstocken tas upp kommer inga vidare 

skakningar behöva göras för att skaka loss föroreningar som annars hänger med upp vid dagens 

stubbskörd. 

Enkelt att hantera fällning och stubbskörd 

- Helt uppfyllt då momentet stubbskörd helt tas bort och integreras i samband med trädfällningen då 

rotskäraren kapar loss rötterna från trädet innan det fälls. Resterande kapning och kvistning av träd 

styrs precis som idag med det befintliga skördaraggregatets funktioner. 

Anpassad för CTL metoden (kortvirkesmetoden skördare och skotare) 

- Rotskörd och trädfällning integrerade på samma skördaraggregat, vilket gör att ingen ytterligare 

maskin behöver gå in i skogen i och med att skördaren både tar hand om rotkapningen och 

trädfällningen. 

Användas vid stubbskörd av gran och tall 

- Rotskäraraggregatet och dess princip för att kapa loss de fem grova huvudrötterna är anpassad för 

att fungera för både granens och tallens olika rotsystem. Diameterspannet klarar den, men dock är 

rotskäraren i nuläget av en fix diameter. Rotskäraren/giljotinen bör därför vidareutvecklas för att den 

ska gå att anpassas bättre efter stammens tjocklek för att undvika att lite av rötterna runt omkring 

kommer med för träd med mindre diameter. 
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Kunna drivas med tillgängliga energiresurser/styrsystem från basmaskin 

- Rotskäraren/giljotinen är tänkt att köras ner i backen (för att kapa loss rötterna längsmed stammen) 

med kraft från det befintliga drivsystemet med en kombination av hydraulik från kranarm och den 

gravitationskraft som ges av skördaraggregatet när det körs nedåt mot backen. Endast en 

hydraulmotor för att möjliggöra rotation av rotskäraraggregatet behöver integreras men bör inte 

vara några större problem då skördaren redan styrs av hydraulik idag. 

Minst lika effektiv som dagens skördning och inte försämra kapningsresultat 

- Effektivare lösning då en och samma maskin tar hand om helhetslösningen att först kapa loss 

rötterna för att sen lyfta trädet för vidare kapning och kvistning, vilket leder till en ökad 

produktivitet. Moment som skakning som utgör cirka 40 procent av stubbskörden tas bort plus att 

ingen extra maskin ska dit och leta upp stubbarna. Inget försämrat kapningsresultat då kapningen för 

den nya principen fungerar och styrs med befintliga funktioner på dagens skördaraggregat. Principen 

bör även gynna att mer timmer kan gå till sågverken på grund av den förlängda rotstocken. 

     Trädfällningen i sig kommer att ta längre tid än idag i och med att i den nya lösningen integreras 

även kap av rötterna i samband med fällningen. Det i sin tur leder till en förlängd rotstock, vilket gör 

att mer av trädet kan gå till sågindustrin. Det har dock inte räknats på om metoden är tillräckligt 

effektiv för att det ska bli lönsamt att investera i denna lösning i förhållande till det som kan tas ut.     

Livslängden skall inte försämras, samma tillförlitlighet eller bättre 

- Svårt att svara på, här skulle mer hållfasthetsberäkningar, tester etcetera behöva göras på 

konceptet för att ta reda på hur livslängden kommer att påverkas av integrationen av ett 

rotskäraraggregat på det befintliga skördaraggregatet. 

Inte dit med en annan basmaskin 

- Ingen ytterligare basmaskin utöver skördaren och skotaren behöver tas dit. Vilket innebär en 

minskad markpåverkan, minskad kostnad samt en ökad produktivitet och effektivitet av skogsbruket 

då mer material kan tas omhand på kortare tid. 

Önskemål 

Möjliggöra automatisk styrning av trädfällning och stubbskörd 

- Det finns alla möjligheter för att möjliggöra automatisk styrning av trädfällningen och den 

integrerade rotkapningen. Inget hinder för att den nya mekaniska lösningen ska inskränka på övriga 

funktioner och att styrningen inte ska kunna ske inifrån förarhytten. Behöver inte göra något 

manuellt utanför skördaren under fällningsmomentet.   

Minimera det som tas upp vid den integrerade trädfällningen och stubbsköden (rötter etcetera) 

- Principen för lösningen är att rotskäraren ska kapa loss de fem grova huvudrötterna längsmed 

stammen för att undvika och minimera små rötter och de föroreningar som annars lätt hänger med 

huvudroten upp. Men då rotskäraren i nuläget har en fix diameter är det svårt att undvika att en del 

av rötterna och därmed även föroreningar hänger med den förlängda rotstocken upp. Vilket gör att 

det troligtvis skulle bli en del skakmoment av stam alternativt att låta kvistknivarna jämna stammen 

på plats och skära loss de eventuellt utstickande rötterna.  
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Minimera markpåverkan explicit till exempel inte ta med rötter 

- Minskad markpåverkan då inga rötter slits upp tillsammans med trädet då det fälls, antagligen 

större påverkan efter en tall med dess djupa pålrot än efter en gran. Markpåverkan blir även mindre 

då rötterna lämnas kvar för att armera marken, vilket gör att dess bärighet inte påverkas alltför 

mycket. 

Öka andelen virkeskvantitet som kan gå till sågindustrin 

- Den nya metoden där rötterna skärs loss från trädet innan det fälls ger en ökad virkeskvantitet och 

användning av stam som kan tas till vara. 

  



- 67 - 
 

7 Rekommendation 
Mer noggranna CAD ritningar med bland annat mer exakta mått, infästningspunkter, och 
hållfastighetsberäkningar bör göras men även simuleringar som visar tänkt rörelseförlopp hos 
rotskäraraggregatet. Det bör göras tester för hur livslängd, nötning, påfrestning etcetera påverkar 
det befintliga skördaraggregatet då ett add-on integreras på den.  
     Det bör göras tester för att ta reda på mer exakt vilka krafter som kommer krävas för att kapa loss 
rötterna både längsmed och tvärs träfibrerna, för att veta om den sammanlagda kraften som 
generas, av det befintliga drivsystemet med drivhjulen (matarvalsarna) i kombination med 
kranarmens hydraulik och skördaraggregatets gravitation, räcker.  
     Fysiska prototyper av rotskäraraggregatet bör byggas och integreras på ett befintligt 
skördaraggregat för att undersöka dess funktion, utformningen av den samt dess integration 
undertill på skördaraggregatet. Prototyperna kan användas för att se till att rotskäraraggregatet görs 
tillräckligt stabilt och robust för att klara av de krafter och påfrestningar som kommer krävas för att 
ta sig igenom huvudrötterna men även för att se hur rotskäraren klarar av olika markunderlag som 
jord, sten och grus utan att skadas. De fysiska prototyperna kan även användas för att testa att 
greppet med kvistknivarna är tillräckligt hårt och stabilt om trädet när det lyfts samt under kapningen 
av rötterna, utan risk för att aggregatet glider. Det bör även undersökas om det är bättre och mer 
lämpligt att gå in med rotskäraren en bit i barken för att undvika eventuella skador från sten och 
grus. Det är viktigt att metoden är enkel att hantera och att operationen att kapa rötterna går 
snabbt. Det är även viktigt att se till att själva apterings- och kvistningsresultatet av stammen då den 
lyfts upp inte försämras. 
     Prototyperna kan också användas för att testa utformningen av rotskäraren för att ta reda på 
vilken bredd den ska ha för att ge högsta stabilitet och ge optimal skärprestanda men även för att 
minska friktion och slitage av den. Även designen av rotskäraren bör testas hur skärbladet ska se ut, 
för att ge bästa och mest effektiva skär/kapresultat. Ska den vara utformad som en giljotin – vilken 
vinkel ska den då ha, eller ska den ha sågtänder, vara vass eller trubbig etcetera. Tester bör också 
göras för hur rotskäraren ska ta sig igenom de fem grova huvudrötterna och hur långt ner den 
behöver gå för att det ska vara möjligt att rycka upp trädet efter att rötterna kapats.  
     Det bör ses över möjligheten att integrera en avkännare någonstans på skördaraggregatet för att 
det ska kunna gå att detektera och identifiera hinder i terrängen som till exempel sten och grus, för 
att kunna undvika eventuella skador på rotskäraren. Även hur rotskäraraggeraget ska vara infäst i 
skördaraggregatet och kunna användas som ett add-on bör testas mer exakt, då det är viktigt att det 
ska vara enkelt att koppla bort/ta av den då den skadats eller då den inte används på grund av för 
stenig mark. 
     Vidare ska själva rotskäraren som nu har en fix diameter vidareutvecklas för att det ska gå att 
möjliggöra reglerbar diameter på rotskäraren. Det ska alltså göras tester för att prova möjligheten att 
kunna anpassa/ställa in rotskäraraggregatet efter olika diametrar på trädstammarna (alltså klara 
spannet 20 - 70 centimeter i diameter).  
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8 Slutsats och diskussion 
Slutresultatet för examensarbetet uppfyller det uppsatta målet att utveckla ett virtuellt koncept som 
löser integrationen av stubbskörd och trädfällning samt uppfyller i stort sett alla de krav och 
önskemål som ställts upp. I och med de avgränsningar som gjorts för examensarbetet har inga 
ordentliga beräkningar, mått, utseende etcetera tagits fram och har lämnats för vidareutveckling av 
konceptet. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det virtuella konceptet endast visar hur lösningen, 
med den integrerade rotskäraren på det befintliga skördaraggregatet, är tänkt att fungera på en 
övergripande nivå då det inte är helt färdigutvecklat samt att inga prototyper eller tester av 
lösningen har gjorts.  
     De krav och önskemål som ställdes upp för den virtuella konceptlösningen har varit väldigt 
övergripande och inte så specifika i detalj och grundar sig mycket i att försöka lösa stubbskörden på 
ett effektivt sätt utan att inverka för mycket på trädfällningen. Trots det har det varit en stor 
utmaning att utveckla en konceptmetod som gör att huvudroten exklusive rötterna kan omhändertas 
på ett bättre och mer effektivt sätt än idag för att bland annat minska markpåverkan samtidigt som 
den ska integreras och fungera i samband med trädfällningen. I början av idégenereringsarbetet var 
det lätt att enbart tänka på olika idéer och förslag för hur stubblyftningen skulle kunna lösas på ett 
bättre och mer effektivt sätt än idag. Då kändes det i princip helt omöjligt att tänka tanken på att 
kunna ta lösningen ytterligare en nivå för hur den skulle kunna integreras med trädfällningen, vilket 
det här examensarbetet har handlat om.  
     Det har fungerat mycket bra att jobba med en iterativ konceptutvecklingsprocess för att hela tiden 
ta arbetet framåt en nivå. En idé har triggat fram en ny som i sin tur gjort detsamma för att tillslut 
landa i ett virtuellt koncept där ett rotskärandeaggregat integrerats på ett befintligt skördaraggregat. 
Där principen för kapningen är att rotskäraren körs ner i marken för att kapa loss huvudrötterna från 
stammen med en kombinerad axiell kraft och rotationsrörelse innan trädet lyfts upp för vidare 
kvistning och kapning. Arbetet har även fungerat bra med mycket givande och bra diskussioner och 
handledning tillsammans med mina handledare för att ta arbetet vidare ytterligare en nivå och ett 
steg närmare målet. 
     Det som har försvårat arbetet att komma fram till en bra, realiserbar och innovativ konceptlösning 
var att det har funnits väldigt många yttre förutsättningar att ta hänsyn till. Både vad gäller att 
integrera något på det befintliga skördaraggregatet som löser rotkapningen utan att ha för stor 
markpåverkan, vara för stor och tung men ändå vara robust etcetera och samtidigt inte påverka eller 
försämra resultatet av kvistningen och apteringen. 
     Det har heller inte varit helt lätt att veta om konceptet skulle fungera att kapa loss rötterna från 
trädet innan det rycks upp, då inga egentliga data för de krafter och kunskaper finns eller tester har 
gjorts för vilka krafter som krävs för att kapa loss rötterna längsmed eller tvärs träfibrerna. Det är 
därför osäkert om den totala kraft som skulle kunna genereras av skördaraggregatet är tillräcklig, det 
vill säga kombinationen av kraften från drivsystemet, gravitationen från skördaraggregatet och 
hydraulkraften i skördarkranen.  
     Även det kravet om att konceptlösningen skulle klara av att lösa diameterspannet 20 till 70 
centimeter samt de olika rotsystemen för granen och tallen har varit stora utmaningar att försöka 
lösa. Lösningen fick bli en rotskärare med en fix diameter på 70 centimeter för att klara spannet, 
vilket gör att mer av rötterna runt om stammen kommer kapas loss för smalare träd och inte 
längsmed stammen. Många kompromisser och uteslutningar har gjorts och inte alltid på helt stadig 
grund. Det har också varit viktigt att ha i åtanke att en fördel kan leda till en nackdel, (till exempel att 
minska markpåverkan leder till ett minskat uttag av bioenergi ur skogen) under hela 
utvecklingsprocessen och vid eliminering av olika lösningsprinciper. 
     Examensarbetet har varit väldigt givande då jag arbetat med produktutvecklingsprocessen för att 
utveckla en produkt/virtuellt koncept som från början inte var helt känd. Ibland har det känts som ett 
omöjligt uppdrag och på gränsen till uppgivenhet att ta tag i detta problem som det klurats på i över 
tjugo år, då det varit så mycket små grejer att tänka på och ta hänsyn till. Tack vare en noggrann 
benchmarking, den iterativa konceptutvecklingsprocessen samt givande diskussioner och 
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handledning har jag kommit fram till ett virtuellt koncept som jag och mina handledare tror på skulle 
vara en lösning på att integrera trädfällning och stubbskörd på.  
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Projektplan 
 
Bakgrund 
Idag när en skördare går in i skogen för att gallra eller avverka skogen lämnas oftast i genomsnitt en 
stubbhöjd på cirka 2 dm kvar, för att undvika att skördarens aggregat och framförallt maskinsvärd 
skadas då det är känsligt för stenar, grus och jord. Det innebär att närmare 3 % av stammens totala 
volym lämnas kvar i skogen. Dessutom lämnas hela rotdelen av trädet kvar som kan innehålla mer än 
15 % av trädets totala biomassa. Det har prövats en rad olika metoder för stubbrytning för att öka 
uttaget av biomassa i skogen. Metoderna är idag inte kostnadseffektiva och innebär även att 
ytterligare en maskin skall gå in i skogen. Problemet med stubbrytningen är att metoden är långsam 
samt att oönskat material som grus, smuts och rötter rycks med upp och träfibern måste renas från 
allt skit och föroreningar för att kunna användas till biobränsle. Efter stubbrytningen lämnas det ofta 
kvar en djup krater och ett rotsystem som slitits bort vilket påverkar markens bärighet och gör den 
ostadig och svår att hålla ihop. 

 

Syfte 

Undersöka möjligheten att integrera trädfällning och stubbskörd genom en ny princip för kapning för 

att optimera avverkningen, vilket skulle innebära att hela trädet ovan mark liksom den översta delen 

av roten skulle kunna tas tillvara på. Det skulle även gynna hela kedjan från entreprenör, miljö, 

markägare etcetera, då avverkningen av stubben och roten skulle bli enklare, smidigare, snabbare 

och mer lönsam än vad den är idag samt minska konsekvenserna för miljö och mångfald som idag 

inte är helt acceptabla.  

 

Målsättning 

Presentera ett 3-d visuellt koncept vars mål är att förenkla samt integrera trädfällningen och 

stubbskörden för att öka utvinning av biobränsle från trädet i samband med trädfällningen. 

Konceptets lösning skall även anpassas för att kunna eftermonteras på de skördaraggregat som sitter 

på dagens skördare som vanligen används vid gallring och avverkning i skogen. Koncepts lösning skall 

innehålla en fysisk slutdetalj tillverkad i härdat stål, anpassad för att tillverkas av Iggesund Forest AB 

eller av Olofsfors. 

 

Delmål 

Fas 1: Förstudie där målet är att identifiera behov, problem och konstruktionskrav, vilket skall 

resultera i en behovsanalys, en problemställning och kravformulering.  

Fas 2: Konceptutveckling där målet är att ha en idégenereringsfas där en rad olika kreativa metoder 

används, vilket skall resultera i olika lösningsförslag som utvärderas mot varandra för att leda fram 

till val av koncept. 

Fas 3: Vidareutveckling av valda koncept som konkretiseras med enklare prototyper och 

datormodeller, hänsyn till form, funktion och material görs för de olika koncepten. Koncepten 

utvärderas sedan mot kravspecifikation och skall resultera i val av lösningsförslag. 
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Fas 4: Konkretisering av valt lösningsförslag som detaljkonstrueras för att visa dess konstruktion, 
funktion och utformning och presenteras som en visuell 3-d modell och eventuellt en prototyp. 

 
Avgränsningar 
Den utrustning som ska tas fram åt Iggesund Forest gäller endast den del som ska användas för att 
kunna ta tillvara på hela trädets stam samt översta delen av roten och skall kunna eftermonteras på 
nuvarande skördaraggregat. Företaget ser även gärna att produkten kommer tillverkas i härdat stål. 
Projektet kommer även att avgränsas ifrån fullständiga hållfasthetsberäkningar och kostnadskalkyler. 

 

Deltagare 

Fredrik Kaj (860622-0435) 

Iggesund Forest AB (Org. Nr 556331-7931) 

Kontaktperson/handledare: Niklas Swanemar 0930-396 04/Erik Molin  

Handledare Ltu: Magnus Karlberg 

Gantt schema 
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KRAVSPECIFIKATION 
Krav/ 
Ö.mål Kriterium Storhet Mått Mål/kommentar 

K Vara funktionell vid olika 
värderförhållanden 

Temperatur  [-20°C < T < +50°C] 

Klara det temperaturspann och 
de väderförhållanden med regn 
och snö etc. som är tillåtet idag 
vid trädfällning och stubbskörd.   

K Inte medge vibrationer av 
skördare i samband med 
trädfällning och stubbskörd Acceleration [0m/s2 < a < 0.5m/s2] 

Följa arbetsmiljö föreskrifterna 
för maximal utsättning av 
vibrationer som är tillåtna att 
utsätta sig för under en normal 
arbetsdag.  

K Enkelt att hantera 
trädfällning och stubbskörd  

    

Det får inte bli 
svårare/krångligare att hantera 
den integrerade trädfällningen 
och stubbskörden än vad de 
befintliga skördarmaskinerna 
klara av.  

K Anpassad för CTL metoden 
(kortvirkesmetoden 
skördare och skotare)     

Viktigt att inga fler maskiner ska 
behöva gå in i skogen. Metoden 
ska fungera både för gran och tall.   

K Användas vid stubbskörd av 
gran och tall 

Diameterspannet [0.2m < l < 0.7m] 

Det är viktigt att lösningen klarar 
det uppsatta diameterspannet då 
det representerar 
huvudpercentilen för den 
stamtjocklek/diameter som det är 
lönt att köra stubbskörd på.  

K Kunna drivas med 
tillgängliga 
energiresurser/styrsystem 
från basmaskinen Hydraultrycksbehov  

Flödesbehov 
Effekt  

Max 250 bar  
Max 310 l/min 
Max 210 kW 

Inte dit med ett annat aggregat 
för att styra den integrerade 
stubbskörden och trädfällningen. 
Om aggregatet behöver en egen 
kraftkälla för att ta hand om den 
integrerade stubbskörden och 
trädfällningen ska den vara enkel 
att integrera med det befintliga 
styrsystemet.  

K Minst lika effektiv som 
dagens skördning och inte 
försämra kapningsresultatet 

Tid 
Produktivitet 
Kostnad 
Effektivitet 

Trädfällning 
[10s < t < 40s] 

Stubbskörd medeltid 
27 s 

Den sammanlagda tiden för den 
integrerade trädfällningen och 
stubbskörden ska bli så effektiv 
som möjlig för att det ska bli lönt 
att ta hand om stubben i 
samband med trädfällningen även 
om den kommer att ta längre tid 
än idag. Jämför med att dagens 
stubbskörd tar cirka 8-11h/ha. 

K Livslängden skall inte 
försämras, samma 
tillförlitlighet eller bättre 

Livslängd (skördare) [tmin < 10000h] 

Hållfasthets krav 

K Inte dit med en annan 
basmaskin 

    

Viktigt för att minska 
markpåverkan och öka 
produktiviteten. Bättre med en 
lite tyngre och snällare skördare 
jämfört med två maskiner (en 
skördare och en tyngre 
bandgående basmaskin). 
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KRAVSPECIFIKATION 
Krav/ 
Ö.mål Kriterium Storhet Mått Mål/kommentar 

Ö Möjliggöra automatisk styrning av 
trädfällning och stubbskörd 

    

Inget som helt behöver uppfyllas, kan ses 
som ett plus eller minus. Skördaren måste 
styra kranen hela tiden och övervaka den. 
Mycket tid har ägnats åt att lösa det här idag. 
Det finns en spridning på hur mycket olika 
skördarförare får ut idag.  

Ö Minimera det som tas upp vid den 
integrerade trädfällningen och 
stubbsköden (ej rötter etc.) 

    

Undvika att få med sig en massa 
föroreningar, sten och grus upp som leder till 
att stubben behöver renas från detta. 

Ö Minimera markpåverkan explicit till 
exempel inte ta med rötter     

Resultat som det blir med Fräsen då endast 
stubbkärnan tas med upp. 

Ö Öka andelen virkeskvantitet som kan 
användas till sågindustrin 

    

Om möjligt få en förlängd rotstock i samband 
med den integrerade trädfällningen och 
stubbskörden vilken kan användas som 
sågtimmer.  
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Lösningar Krav/Önskemål Extra funktioner Utseende Oönskat

Yxa Tidseffektivisering Al l t i  ett Innovativ Tids ineffektiv

Magnet Stabi l  konstruktion Förvandl ing Intel l igent Tung (vikt)

Såg Hål lbar lösning Användas  samtidigt Enkel  att förstå Stor markpåverkan

Laser Robust konstruktion Upp-/ihopfä l lbar Uttrycka  kva l i tet Kompl icerad lösning

Fräsning Enkel  att använda Pop-up lösning
Extra  skador på  

naturen

Utvikningsbar Lätt (vikt) Teleskopisk funktion
Långsammare 

kapning

Mortel Säker lösning
Göra  a l l t på  samma 

gång

Försämrad 

apteringsresultat

Sugpropp Enkel  att förstå
Multi funktionel l t 

aggregat

Hackare Snabb process
Roterbar klyv som är 

utfä l lningsbar

Sprängning
Tål ig mot s ten och 

grus

Dold extra  funktion 

som är enkel  att 

fä l la  ut

Kl ippa/kapa/klyva
Uttagseffektivisering 

av biobräns le

Linda ett rep runt 

s tam/stubbe och 

spänn fast i  

skördare och kör iväg

Lasso 
Smidigare hantering 

av s tubben

Justerbar kran, enkel  

att s tä l la  om från 

kapning ti l l  

s tubbskörd

Gnaga s ig runt som 

en bäver

Kompatibel  med 

dagens  

skördaraggregat

Stubbskördare som 

fä l l s  ur 

skördaraggregatet 

el ler ur kranarmen

Välta  trädet med 

rötterna

Kunna kapa trädet 

och lyfta  s tubben 

samtidigt

Effektiv robot med 

flera  armar som kan 

göra  flera  saker 

samtidigt

Gräva s ig ner under 

rötterna

Enkel  att justera  

efter 

s tammens/stubbens  

diameter

Fön som blåser iväg 

s ten/grus/förorening

ar runt trädet så  det 

är mindre ri skabelt 

och lättare att jämna 

trädet med marken

Skördaraggregats  

integration

Mer ekonomiskt 

hå l lbart och mer 

lönsamt att utvinna 

bioenergi

Integration i  

kranarm

Enkelt att ski fta  

mel lan kapning och 

s tubbskörd om de 

kräver två  ol ika  

processer

Gripklo som lätt 

lossar s tubben från 

marken

Stabi l  

Stöttå l ig

Sl i ts tark

Lätt att 

s tyra/manövrera

Resultat av brainstormingen – BILAGA IV 
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Dagens stubblyftningsmetoder (grep-, klipp-, fräs-/rotskärande- och engreppsaggregat) 

Positivt Negativt 
Enklare 
skogsbruk 

Planteringsarbetet kan ske direkt 
efter skörd, underlättar även röjning 
och första gallring då inga stubbar är i 
vägen (grep-, klipp-, fräs-
/rotskärande- och 
engreppsaggregat) 

Tidskrävande Stubblyften tar mycket längre tid per 
hektar jämfört med trädfällningen 
(grep-, klipp-, fräs-/rotskärande- och 
engreppsaggregat) 

Utrustad med ett 
markberedningsverktyg och gynnar 
markberedningen (grep- och 
klippaggregat)  

En extra maskin måste in för att lyfta 
stubben plus att de måste leta reda 
på dem (grep-, klipp-, fräs-
/rotskärande- och 
engreppsaggregat)  

Miljö Stubblyftningen ger ett ökat 
bioenergiuttag ur skogen (grep-, 
klipp-, fräs-/rotskärande- och 
engreppsaggregat) 

Lång process att rena stubben från 
sten/grus och föroreningar som 
hänger med stubben upp (grep-, 
klipp- och engreppsaggregat) 

Markpåverkan Rotben och rötter som lämnas kvar 
ger en ökad bärighet hos marken vid 
skotning (fräs-/rotskärandeaggregat) 

Stor 
markpåverkan 

Utförs vanligen med en tung 
bandriven grävmaskin (grep-, klipp-, 
engreppsaggregat) 

Smidigare 
basmaskin 

Minskat kraftbehov vid lösgörande av 
stubben om dess sidorötter skärs 
eller klipps av innan den lyfts (fräs-
/rotskärandeaggregat) 

Marken blir skör i och med att hela 
stubben inklusive rötter dras med 
upp, stora hål lämnas kvar efter 
stubben och marken tappar sin 
bärighet för skotning (grep-, klipp- 
och tillviss del engreppsaggregat) 

Räckvidd Bättre räckvidd med kran hos en tung 
och stabil basmaskin (främst 
klippaggregat, men även grep-, fräs-
/rotskärande- och 
engreppsaggregat) 

Omiljövänligt  Kräver en extra maskin (oftast en stor 
och tung grävmaskin) för att ta hand 
om stubblyftningen (grep-, klipp-, 
fräs-/rotskärande- och 
engreppsaggregat) 

Volymsutbyte Hela stubben inklusive sidorötter kan 
utnyttjas till bioenergi (grep-, klipp- 
och engreppsaggregat) 

Kostnad En extra maskin måste in i skogen för 
att lyfta stubben (grep-, klipp-, fräs-
/rotskärande- och 
engreppsaggregat) 

Arbetsmiljö Minskande vibrationer på basmaskin 
ger förbättrad förarmiljö (fräs-
/rotskärande och engreppsaggregat) 

Skogsbruk Kan inte bilda några 
markberedningspunkter (fräs-
/rotskärande- och 
engreppsaggregat) 

Konstruktion Aggregat kan kopplas direkt i 
befintliga fästen på basmaskin 
(Grepaggregat) 

Kraftbehov Kräver en tung basmaskin för att orka 
lösgöra stubben inklusive rötter 
direkt ur marken (grep- och 
klippaggregat)   

Transport Mer effektiv hantering vid transport 
då endast stubbkärnan tillvaratas 
(fräs-/rotskärandeaggregat) 

Vikt Stubblyftningsaggregaten är oftast 
väldigt tunga, vilket kräver en tung 
bandgående basmaskin för stabilitet 
(klipp- och engreppsaggregat, men 
även grepaggregat(lättare))  
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Dagens stubblyftningsmetoder (grep-, klipp-, fräs-/rotskärande- och engreppsaggregat) 

Positivt Negativt 
    Infästning Kräver en mer eller mindre 

specialiserad infästning av aggregat i 
basmaskinen (Extra hydrauluttag i 
kranspetsen), leder till kraftiga 
vibrationer i basmaskin 
(klippaggregat) 

    Arbetsmiljö Kraftiga vibrationer i basmaskin på 
grund av tunga lyft och kraftiga 
skakningar på vipparm för rensning 
av föroreningar (klippaggregat) 

    Minskat 
volymsutbyte 

Endast stubbkärnan utnyttjas till 
bioenergi då rötter och rotben 
lämnas kvar i marken (fräs-
/rotskärandeaggregat) 

    Konstruktion Mer komplicerad på grund av att den 
kräver flera hydraulikfunktioner 
(fräs-/rotskärandeaggregat) 

    Transport  Skrymmande Last på grund av 
stubbe med utstickande rötter och 
rotben (grep-, klipp- och 
engreppsaggregat) 
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”4-klon” Rotskärandeaggregat – En engreppsklo med fyra vassa, spetsiga eggar. Från utfällt läge 

(gap) förs den ner över stubben och tar ett grepp om den samtidigt som den med rotation ”skär” loss 

stubben från rotsystemet. Stubben lyfts upp och släpps av genom att engreppsklon går tillbaks i 

utfällt läge. Endast den ”rena” delen av stubben med en trubbig/spetsig stubbkärna lyfts upp. Kvar 

en ”krater” med sidorötter. 

Hur många ”klor” ska den ha för bästa effektivitet?  

 

4 klövern Rotskärande – Fyra 4-dels cylindrar/blad med en taggad nedredel med vassa eggar. Från 

utfällt läge förs den ner över stubben och ”bladen” fälls in och går omlott för att anpassa sig till 

stubbdiametern. Därefter börjar den rotera och fräser sig ner för att såga av stubben från dess 

rotsystem. Stubben lyfts upp och lossas med hjälp av en utstötare inne i ”fräscylindern”. Endast den 

”rena” delen av stubben med stubbkärna lyfts upp. Kvar en ”krater” med sidorötter. 
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Klippsaxen – En ”sax” med två långa vassa skäreggar (ev. lite tandade), integrerad med en 

teleskopsarm i skördaraggregatet. I samband med att skördaraggregatet greppar stammen fälls 

saxen ner till stammen/rötterna vid marken och klipper av stammen/stubben nere vid trädets 

markfäste innan trädet kapas. Endast den delen av stubben ovan mark tas omhand. Stubbe jämnad 

med marken, rotsystem kvar. 

Hur ska saxen befinna sig vid fortsatt aptering? 

 

Halvkonen Rotskärande – En konisk hålcylinder med fräs (taggad nedre del med vassa eggar). Från 

utfällt läge förs den ner över stubben och den halvkoniska cylindern vars ”blad” går omlott fälls in 

tills den blir cylindrisk och har anpassat sig efter stubbdiametern. Därefter börjar cylindern rotera och 

fräser sig ner för att såga av stubben från rotsystemet. Stubben lossas med hjälp av en utstötare inne 

i ”fräscylindern”. Endast den ”rena” delen av stubben med stubbkärna lyfts upp. Kvar en ”krater” 

med sidorötter. 
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Kräftklon Rotskärande – Två halvcylindrar med en taggad nedredel med vassa eggar. Från utfällt läge 

förs den ner över stubben samtidigt som ”klorna” går ihop omlott för att enkelt kunna anpassa den 

efter stubbdiametern. Klon fräser sig ner för att såga av stubben från rotsystemet innan den lyfts. 

Stubben lossas med hjälp av en utstötare inne i ”fräsklon”. Endast den ”rena” delen av stubben med 

stubbkärna lyfts upp. Kvar en ”krater” med sidorötter. 

 

 

Leksaksgripen – En gripklo med tre smala teleskoparmar med taggiga böjda klor/skopor. Från utfällt 

läge förs den ner över stubben och in under marken mellan stubbens sidorötter där den gräver sig 

ner under stubben tills klorna möts. ”Armarna” ger stöd och utrymme för stubben inklusive rötterna 

att ”vila” på när stubben lyfts upp. Hela stubben inklusive rotsystem lyfts upp. Kvar ett djupt hål i 

marken. 
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”Parallell gaffeln” – En bred ”gripklo” med fyra stycken grepar med spetsiga eggar på var sida. 

Greparna möts parallellt i hopfällt läge. Från utfällt läge förs den ner över stubben samtidigt som 

greparna skär sig igenom rotsystemet tills de möts på mitten av stubben. Stubben inklusive hälften 

av rotsystemet lyfts upp. Kvar ett hål i marken med en del av stubbens sidorötter. 

 

 

Sågklon Rotskärande – En gripklo med två rektangulära klor (med rörlig led) med ovalformade, 

roterande såg/svärd/klingor. Från yttreläget förs den ner över stubben och när den får kontakt med 

stubben börjar de roterande sågarna/klingor, såga sig diagonalt ner i stubben och lossar den från 

rotsystemet. Stubben lyfts upp och lossas genom att gripklon går tillbaks i utfällt läge. Endast den 

”rena” delen av stubben med en trubbig stubbkärna lyfts upp. Kvar en ”krater” med sidorötter. 
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4-kanten Rotskärande – Kvadratisk på utsidan (ej inställbar) med inbyggda sågklingor på var sida och 

med en inställbar hålcylinder på insidan. När ”aggregatet” förs ner över stubben sågar klingorna loss 

stubben från rotsystemet samtidigt som hålcylindern anpassar sig efter stubbens diameter. Stubben 

lyfts upp och lossas då hålcylindern återgår till sitt ursprungsläge. Stubbe med en del av rötterna på 

en specifik radie från stubbens mitt lyfts upp. Kvar en krater med sidorötter. 

 

Inbyggda klingan – Integrerad på skördaraggregatet i en skyddshylsa på dess ”baksida”. Roterande 

kapklinga med taggad egg. I samband med att skördaraggregatet greppar runt stammen (närmare 

marken än idag) fälls kapklinga ner och börjar skära loss stammen från rotsystemet samtidigt som 

skördaraggregatet roterar runt stammen (tex 180° med- och motsols). När rötterna frigjorts lyfts 

trädet med stubbkärnan upp och ”läggs” horisontellt och trädet kan apteras som vanligt. Mer 

utnyttjande av stam då ”stubbe” kan kapas vid lämplig längd. Kvar en ”krater” med sidorötter. 
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Tvådelade grepen – Två stycken ”halvroterande” grepar med spetsiga eggar integrerade på 

skördaraggregatets ”baksida”. I samband med att skördaraggregatet greppar runt stammen (närmare 

marken än idag) fälls greparna ner under rötterna för att lossa dem från marken. När rötterna 

frigjorts lyfts trädet inklusive rötterna upp och ”läggs” horisontellt så stammen kan apteras som 

vanligt. Mer utnyttjande av stam då ”stubbe” kan kapas vid lämplig längd. Kvar ett hål i marken. 

 

Shakern – Skördaraggregat med inbyggd ”vibrator”. Skördaraggregat greppar runt stammen precis 

som vanligt, men innan den kapar/fäller trädet, ”skakar” den runt trädet för att lösgöra trädets rötter 

från marken. När trädet är tillräckligt löst/har lossnat lyfts den upp inklusive rötter och ”läggs” 

horisontellt och trädet kan apteras som vanligt. Mer utnyttjande av stam då ”stubbe” tillsammans 

med rotsystem kan kapas vid lämplig längd. Kvar blir ett stort hål i marken. 

Risk för rotvälta? 

Går endast för gran, då tall har ett djupare rotsystem 
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WEAK AND SWEET SPOTS PÅ DE 12 KONCEPTEN (första idéerna) 

”4-Klon” 

+ 

Inte så stor markpåverkan då rötterna lämnas och ger marken en ökad bärighet.  

Kräver inte så stor lyftkraft. 

Endast den ”rena” delen av stubben lyfts upp. 

Lättare basmaskin. 

Minskade vibrationer på basmaskin då stubben inte behövs rengöras från de föroreningar som 

annars hänger med rotsystemet upp. 

Flexibel 

- 

Två separerade operationer 

Inte integrerad med skördaraggregat 

Minskat volymsutbyte då endast stubbkärnan tas upp, minskat bioenergiuttag. 

Hur ska den fästas i kranarm och inte störa trädkapningen? 

Fyrklövern 

+ 

Inte så stor markpåverkan då rötterna lämnas och ger marken en ökad bärighet.  

Kräver inte så stor lyftkraft. 

Endast den ”rena” delen av stubben lyfts upp. 

Lättare basmaskin. 

Minskade vibrationer på basmaskin då stubben inte behövs rengöras från de föroreningar som 

annars hänger med rotsystemet upp. 

Flexibel 

- 

Två separerade operationer 

Inte integrerad med skördaraggregat 

Minskat volymsutbyte då endast stubbkärnan tas upp, minskat bioenergiuttag. 

Hur ska den fästas i kranarm och inte störa trädkapningen? 

 

 

 

 

 



 
 

Sweet spots and weak spots – BILAGA VII 
(2/5) 

Klippsaxen 

+ 

Integrerad med skördaraggregatet 

Inte så stor markpåverkan då rötterna lämnas och ger marken en ökad bärighet.  

Kräver ingen lyftkraft, lättare skördare/basmaskin. 

Endast den ”rena” delen av stubben tas omhand. 

Minskade vibrationer på basmaskin då stubben inte behövs rengöras från de föroreningar som 

hänger med rotsystemet upp. 

- 

Minskat volymsutbyte då endast stubbkärnan tas upp, minskat bioenergiuttag. 

Utstickande ”sax” som är i vägen 

Vilket läge ska ”saxen” vara i då skördaraggregat greppar runt trädet? 

Krånglig hur ska ”saxen” inte vara i vägen vid andra operationer? 

Halvkonen 

+ 

Inte så stor markpåverkan då rötterna lämnas och ger marken en ökad bärighet.  

Kräver inte så stor lyftkraft. 

Endast den ”rena” delen av stubben lyfts upp. 

Lättare skördare/basmaskin. 

Minskade vibrationer på basmaskin då stubben inte behövs rengöras från de föroreningar som 

annars hänger med rotsystemet upp. 

Flexibel 

- 

Två separerade operationer 

Inte integrerad med skördaraggregat 

Minskat volymsutbyte då endast stubbkärnan tas upp, minskat bioenergiuttag. 

Hur ska den fästas i kranarm och inte störa trädkapningen? 

  



 
 

Sweet spots and weak spots – BILAGA VII 
(3/5) 

Kräftklon 

+ 

Inte så stor markpåverkan då rötterna lämnas och ger marken en ökad bärighet.  

Kräver inte så stor lyftkraft. 

Endast den ”rena” delen av stubben lyfts upp. 

Lättare basmaskin. 

Minskade vibrationer på basmaskin då stubben inte behövs rengöras från de föroreningar som 

annars hänger med rotsystemet upp. 

Flexibel 

- 

Två separerade operationer 

Inte integrerad med skördaraggregat 

Minskat volymsutbyte då endast stubbkärnan tas upp, minskat bioenergiuttag. 

Hur ska den fästas i kranarm och inte störa trädkapningen? 

Leksaksgripen 

+ 

Stort volymsutbyte som ger ett stort bioenergiuttag. 

- 

Två separerade operationer 

Inte integrerad med skördaraggregat 

Kräver troligtvis mycket lyftkraft för att lossa stubben inklusive rötter från marken 

Minskad bärighet på marken då inget stödjer upp den i och med att rötterna slits upp 

Ökade vibrationer för att rengöra stubben från de föroreningar som hänger med den upp 

Hur ska den fästas i kranarm och inte störa trädkapningen? 

Tyngre skördare/basmaskin? 

Parallell gaffeln 

+ 

Stort volymsutbyte som ger ett stort bioenergiuttag. 

- 

Två separerade operationer 

Inte integrerad med skördaraggregat 

Kräver troligtvis mycket lyftkraft för att lossa stubben inklusive hälften av rötterna från marken 

Minskad bärighet på marken då hälften av rötterna slitits upp 

Ökade vibrationer för att rengöra stubben från de föroreningar som hänger med den upp? 

Hur ska den fästas i kranarm och inte störa trädkapningen? 

Tyngre skördare/basmaskin? 

 

  



 
 

Sweet spots and weak spots – BILAGA VII 
(4/5) 

Sågklon 

+ 

Inte så stor markpåverkan då rötterna lämnas och ger marken en ökad bärighet.  

Kräver inte så stor lyftkraft. 

Endast den ”rena” delen av stubben lyfts upp. 

Lättare skördare/basmaskin. 

Minskade vibrationer på basmaskin då stubben inte behövs rengöras från de föroreningar som 

annars hänger med rotsystemet upp. 

- 

Två separerade operationer 

Inte integrerad med skördaraggregat 

Minskat volymsutbyte då endast stubbkärnan tas upp, minskat bioenergiuttag. 

Hur ska den fästas i kranarm och inte störa trädkapningen? 

 

4-kanten 

+ 

Inte så stor markpåverkan då rötterna lämnas kvar och ger marken en ökad bärighet.  

Kräver inte så stor lyftkraft. 

Lättare skördare/basmaskin. 

- 

Två separerade operationer 

Inte integrerad med skördaraggregat 

Hur ska den fästas i kranarm och inte störa trädkapningen? 

Hur fungerar hålcylindern? 

Stor? 

  



 
 

Sweet spots and weak spots – BILAGA VII 
(5/5) 

Inbyggda klingan 

+ 

Integrerad med skördaraggregatet 

Ev. mer utnyttjande av stam som kan gå till sågverken 

Inte så stor markpåverkan då rötterna lämnas kvar och ger marken en ökad bärighet.  

Kräver inte så stor lyftkraft. 

Endast den ”rena” delen av stubben lyfts upp. 

Lättare skördare/basmaskin. 

Minskade vibrationer på basmaskin då stubben inte behövs rengöras från de föroreningar som 

annars hänger med rotsystemet upp. 

- 

Minskat volymsutbyte då endast stubbkärnan tas upp, minskat bioenergiuttag. 

Hur ska den fästas/få plats på skördaraggregatet? 

Tvådeladegrepen 

+ 

Integrerad med skördaraggregatet 

Ev. mer utnyttjande av stam som kan gå till sågverken 

Stort volymsutbyte som ger ett stort bioenergiuttag. 

 

- 

Hur ska den fungera på ett smidigt sätt? 

Hur ska stubben lyftas? 

Kräver troligtvis mycket lyftkraft för att lossa stubben inklusive rotsystem från marken 

Minskad bärighet på marken då rötterna slitits upp 

Ökade vibrationer för att rengöra stubben från de föroreningar som hänger med den upp, hur ska 

det göras? 

Tyngre skördare/basmaskin? 

”Shakern” 

+ 

Integrerad med skördaraggregatet 

Stort volymsutbyte som ger ett stort bioenergiuttag. 

- 

Hur blir det med vibrationer i skördare/basmaskin då skördaraggregat (vipparm) vibrerar? 

Hur rengöra stubben från föroreningar när den lyfts upp? 

Tyngre skördare/basmaskin? 

Minskad bärighet på marken då inget stödjer upp den i och med att rötterna slits upp 

 



 
 

De fem koncepten – BILAGA VIII 
(1/5) 

KONCEPT 1 – Termisk skärning  

Maskinsvärdet har bytts ut mot en form av termisk skärning som dels används för att skära loss 

stammen från dess rötter och dels för att kapa stammen vid apteringen.  Strålskärhuvudet kan därför 

riktas både vertikalt och horisontellt i aggregatets riktning, i den horisontella riktningen är 

skärhuvudet även roterbart för att strålen skall kunna skära igenom hela trädets tjocklek och kapa 

det. Annars liknar och fungerar aggregatet dagens skördaraggregat med kvistning etcetera.   

     I samband med att det ”nya” skördaraggregatet greppar runt stammen (närmare marken än idag), 

börjar strålen som är riktad vertikalt skära loss stammen från rotsystemet samtidigt som 

skördaraggregatet roterar runt stammen (till exempel 180° med- och motsols). När rötterna frigjorts 

lyft trädet med stubbkärna upp och ”läggs” horisontellt och trädet kan apteras med lasern som då 

riktas vertikalt i aggregatets horisontella läge. 

     Mer utnyttjande av stam (som kan gå till sågverken och massaindustrin) då den kan kapas i lämplig 

längd närmare ”stubbkärnan”. Endast den ”rena” delen av stubben med stubbkärna lyfts upp. I och 

med att processen inte kräver några kraftiga lyft (då rötterna redan frigjorts när trädet lyfts) gör att 

det inte blir så stor markpåverkan. Kvar en ”djup krater” med sidorötter. 

 

 

  

Termisk skärning 



 
 

De fem koncepten – BILAGA VIII 
(2/5) 

KONCEPT 2 – Stubbfräsen  

Skördaren har två kranarmar, på den ena kranarmen sitter skördaraggregatet. Trädfällningen och 

apteringen fungerar precis som den gör idag. På den andra kranarmen sitter en stubbfräs med en 

tank för uppsamling av flisen/spånen som blir kvar av stubben när den fräst ner. 

     När trädet är fällt och en cirka 2 decimeter hög stubbe återstår att ta hand om går kranarm 2 in 

med stubbfräsen och fräser ner stubben till flis/spån. Stubbfräsen består antingen av ett roterande 

stålklot eller av en roterande stålskiva med skarpslipande tänder som fräser sönder stubben till 

flis/spån när fräsen börjar rotera i kontakt med stubben. Stubbfräsen jämnar stubben med marken 

alternativt fräser ner stubben mellan 15 och 20 centimeter under marken. På stubbfräsen sitter även 

en tank/”dammsugare” som kan samla upp träflisen/träspånen som blir av stubben när den fräses 

ner för att de ska kunna användas till bioenergi. Stubbfräsen är tålig mot sten, grus och sand som kan 

finnas runt stubben. 

     Minimal markpåverkan från stubbrytning då metoden inte kräver några kraftiga upplyft av 

stubben. Stubben blir flis/spån direkt vilket kan användas till bioenergi. Kvar en grop i marken med 

rötter.  

 

 

 

 

 

  



 
 

De fem koncepten – BILAGA VIII 
(3/5) 

KONCEPT 3 – Integrerad rotskärare  

En rotskärare med vassa eggar integreras på befintligt skördaraggregat. Rotskäraren är integrerad på 

insidan av aggregatet för att den ska kunna komma närmare stammen för att frigöra trädet från dess 

rötter innan det lyfts upp och apteras. Apteringen av trädet/stammen sker som vanligt med befintligt 

maskinsvärd. 

     I samband med att skördaraggregatet greppar runt stammen (högre upp än idag), fälls/körs den 

integrerade rotskäraren ner och börjar skära loss stammen från rotsystemet samtidigt som 

skördaraggregatet roterar runt stammen (till exempel 180° med- och motsols). När rötterna frigjorts 

lyfts trädet med stubbkärna upp och ”läggs” horisontellt och stammen apteras som vanligt med 

maskinsvärdet. 

     Mer utnyttjande av stam (som kan gå till sågverken och massaindustrin) då den kan kapas i lämplig 

längd närmare ”stubbkärnan” utan risk att maskinsvärd skadas av sten, grus eller sand. Endast den 

”rena” delen av stubben med stubbkärna lyfts upp. I och med att processen inte kräver några kraftiga 

lyft (då rötterna redan frigjorts när trädet lyfts) gör att det inte blir så stor markpåverkan. Kvar en 

”djup krater” med sidorötter. 

 

 

 

 

  

Integrerad rotskärare  



 
 

De fem koncepten – BILAGA VIII 
(4/5) 

KONCEPT 4 – Integrerade skärbladen 

Två skärblad integrerade på befintligt skördaraggregat, skärbladen är ganska spetsiga och långa för 

att kunna tränga ner i marken och lossa trädet från dess rötter. ”Bladen” sitter på in-/undersidan av 

skördaraggregatet placerade mittemot varandra. Apteringen av trädet/stammen sker som vanligt 

med befintligt maskinsvärd. 

     Skördaraggregatet med de specialformade skärbladen greppar runt stammen en bit upp för att 

sedan förflytta sig ner längs stammen så att bladen går ner en bit i marken. Aggregatet roterar/vrider 

sig därefter 180° med- eller motsols så att rötterna slits loss från stammen. När rötterna frigjorts lyft 

trädet med stubbkärna upp och ”läggs” horisontellt och stammen apteras som vanligt med 

maskinsvärdet. 

     Mer utnyttjande av stam (som kan gå till sågverken och massaindustrin) då den kan kapas i lämplig 

längd närmare ”stubbkärnan” utan risk att maskinsvärd skadas av sten, grus eller sand. Endast den 

”rena” delen av stubben med stubbkärna lyfts upp. I och med att processen inte kräver några kraftiga 

lyft (då rötterna redan frigjorts när trädet lyfts) gör att det inte blir så stor markpåverkan. Kvar en 

”djup krater” med sidorötter. 

 

 

 

  

Integrerade skärbladen 



 
 

De fem koncepten – BILAGA VIII 
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KONCEPT 5 – Rotskärande fräs 

Skördare har två kranarmar, på den ena kranarmen sitter skördaraggregatet och trädfällningen och 

apteringen fungerar precis som den gör idag. På den andra kranarmen sitter en rotskärande fräs (fyra 

4-dels cylindrar/blad) med en taggad nedre del med vassa eggar som frigör stubben från dess rötter 

innan den lyfts upp. 

     När trädet är fällt och en cirka 2 decimeter hög stubbe återstår att ta hand om går kranarm 2 in 

med den rotskärande fräsen som från utfällt läge ställer in sig för att anpassa sig efter 

stubbdiametern. Därefter börjar den rotera och fräser sig ner för att såga av stubben från dess 

rotsystem. Stubben lyfts upp och lossas med hjälp av en utstötare inne i ”fräscylindern”. 

     Endast den ”rena” delen av stubben med stubbkärna lyfts upp. I och med att processen inte kräver 

några kraftiga lyft (då rötterna redan frigjorts från stubben när den lyfts) gör att det inte blir så stor 

markpåverkan. Kvar en ”djup krater” med sidorötter.  

 

 

 

  



 
 

Viktbestämningsmatris – BILAGA IX 
(1/2) 

 

Värdet 1 ges till det horisontella kriteriet om det anses vara mycket viktigare än det vertikala kriteriet 

som tilldelas värdet 0 och vice versa. Värdet 0,5 delas ut om både det horisontella och det vertikala 

kriteriet anses vara likvärdiga 

 

  



 
 

Viktbestämningsmatris – BILAGA IX 
(2/2) 

 

De skalade viktfaktorerna (1-5) räknas ut med hjälp av ekvation 1: 

    
  

     
                 

Där             och            

Kriterium Sum/Tot = σi
Skala  1-5: 

Viktfaktorer (wi) 

Vara  funktionel l  vid ol ika  väderförhål landen 0,058 3

Inte medge vibrationer av skördare i  samband 

med fä l lning och s tubbskörd
0,032 1

Enkelt att hantera  fä l lning och s tubbskörd 0,115 5

Anpassad för CTL metoden (kortvi rkesmetoden 

skördare och skotare)
0,109 5

Användas  vid s tubbskörd av gran och ta l l 0,115 5

Kunna drivas  med ti l l lgängl iga  

energiresurser/styrsystem från basmaskinen
0,051 2

Minst l ika  effektiv som dagens  skördning och inte 

försämra kapningsresultatet
0,090 4

Livs längden ska l l  inte försämras , samma 

ti l l förl i tl ighet el ler bättre
0,058 3

Inte di t med en annan basmaskin 0,109 5

Möjl iggöra  automatisk s tyrning av fä l lning och 

s tubbskörd
0,019 1

Minimera det som tas  upp vid den integrerade 

trädfä l lningen och s tubbsköden (ej rötter etc.)
0,077 3

Minimera markpåverkan expl ici t ti l l  exempel  inte 

ta  med rötter
0,077 3

Öka andelen vi rkeskvanti tet som kan användas  

ti l l  sågindustrin
0,090 4



 
 

Kriterieviktsmatris – BILAGA X 
(1/1) 

 

 

  



 
 

Vikt kvar att hänga på skördaren – BILAGA XI  

(1/2) 

 

Lyftmomentet på skördarkran är M = 200-300 kNm (brutto) (Log Max 7000C – hjulgående),  

för Komatsu’s skördare 941.1 är kranarmens lyftmoment M = 273 kNm (brutto) 

Vikt på skördaraggregat (inklusive rotor och stålhjul) ligger från 1470 kg (Komatsu’s skördaraggregat 

370.2 – skördaraggregat anpassat för skördare 941.1)   

Basmaskin – hjulgående skördare väger mellan 18-25 ton (Log Max 7000C – hjulgående, Komatsu’s 

skördare 941.1 väger 23,5 ton) 

Räckvidd på skördarkran l = 8-10 m (Komatsu’s skördare 941.1) 

Vikt som finns kvar att hänga på skördarkran när den befinner sig i sitt yttersta läge: 

Minsta vikt att hänga på: 

Lyftmomentet Mmin = 200 000Nm, kranlängd lmax = 10m 

Kraft: 

                                         

 

Vikt: Fmin=20000N, g = 9,82m/s2 

                    
                              

Vikt kvar på kran efter att skördaraggregat hängts på (maggregat=1470 kg):  

                                        

 

Högsta vikt att hänga på: 

Lyftmomentet Mmax = 300000Nm, kranlängd lmax = 10m 

Kraft: 

                                            

 

Vikt: Fmax=30000N, g = 9,82m/s2 

                    
                 

 

Vikt kvar på kran efter att skördaraggregat hängts på (maggregat=1470 kg):  

                                         

 

 

  



 
 

Vikt kvar att hänga på skördaren – BILAGA XI  

(2/2) 

 

Vikt kvar att hänga på Komatsu´s skördare 941.1: 

Lyftmomentet Mskördare 941.1 = 273000Nm, kranlängd lmax = 10m 

Kraft: 

                                                                      

 

Vikt: Fskördare 941.1 =27300N, g = 9,82m/s2 

                                            
                 

Vikt kvar på kran efter att skördaraggregat hängts på (maggregat=1470 kg):  

                                                     

  



 
 

Utformning på rotskäraren – BILAGA XII  

(1/4) 

 

  



 
 

Utformning på rotskäraren – BILAGA XII  

(2/4) 

 



 
 

Utformning på rotskäraren – BILAGA XII  

(3/4) 

 



 
 

Utformning på rotskäraren – BILAGA XII  

(4/4) 

 

  



 
 

Placering av rotskärare på befintligt skördaraggregat – BILAGA XIII 

(1/3) 

 



 
 

Placering av rotskärare på befintligt skördaraggregat – BILAGA XIII 

(2/3) 

 

 



 
 

Placering av rotskärare på befintligt skördaraggregat – BILAGA XIII 

(3/3) 

  



 
 

Slutlig utformning och placering av rotskäraraggregat – BILAGA XIV 

(1/4) 

 



 
 

Slutlig utformning och placering av rotskäraraggregat – BILAGA XIV 

(2/4) 

 

Solidmodell av slutlig lösning med rotskäraraggregatet placerad i en fix skena undertill på det 

befintliga skördaraggregatet. 

 

  



 
 

Slutlig utformning och placering av rotskäraraggregat – BILAGA XIV 

(3/4) 

 

 

Solidmodell av den slutliga lösningen för att dels visa placering av rotskäraren på det befintliga 

skördaraggregatet och dels för att visa den tänkta rotationsrörelsen av rotskäraren. 

 

Solidmodell där skördaraggregat är sett underifrån för att visa dess hydraulmotor med kugghjul som 

ger rotation åt kuggkransen på den halvcirkelformade giljotinen.  

  



 
 

Slutlig utformning och placering av rotskäraraggregat – BILAGA XIV 

(4/4) 

 

Solidmodell för att visa skördaraggregat sett från sidan och bakifrån för att visa integrationen av 

rotskäraren och dess placering undertill på det befintliga skördaraggregatet. 

 


