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Förord 

De allt tyngre maskinerna inom lantbruket ger möjlighet att ta ut mer kraft, men 

skapar också problem med markpackning. En av lösningarna för att undvika  

detta är att öka maskinernas kontaktyta med marken genom att montera dubbel-

hjul eller band. Under senare år har teknik utvecklats som gjort det möjligt att 

montera bandställ på konventionella lantbrukstraktorer, vilket skapar nya möjlig-

heter för lantbruket. Tidigare har inga jämförande mätningar där en identisk 

traktor har körts med band eller däck genomförts, vilket nu är möjligt. Detta ger 

möjligheter till en mera rättvis jämförelse mellan band- och hjultraktor.  

Projektet har utförts av forskarna Hugo Westlin och Mikael Gilbertsson, båda 

verksamma vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, tillsammans med 

Johan Arvidsson, verksam vid avdelningen för jordbearbetning på institutionen 

för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet har finansierats 

med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Ett varmt tack riktas till Pontus Widén Maskin AB i Västerås och till Soucy 

Sweden AB, som ställde upp och lånade ut utrustning och bistod med värdefull 

kunskap. Utan detta skulle inte projektet ha varit möjligt att genomföra.  

Uppsala i juni 2010 

Lennart Nelson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Storleksrationaliseringen inom det svenska lantbruket medför en utveckling mot 

allt större och tyngre traktorer. Mer arbete blir utfört på kortare tid, men den  

stora nackdelen är att den allt högre vikten ökar risken för skadlig markpackning. 

För att minska denna risk samt att kunna omvandla traktorernas ökande effekt  

till dragkraft ökar också kraven på däcksutrustningen. Nu finns möjligheter att 

montera 4 stycken separata bandställ på en konventionell lantbrukstraktor, vilket 

skapar intressanta möjligheter för lantbruket.  

Den maximala dragkraft som kan fås från ett hjul eller band beror på hjullasten 

samt den yta över vilken lasten är utbredd. Trycket direkt under ett hjul (i mark-

ytan) kommer även den att bero på understödsytans storlek samt hjullasten och 

hur jämnt trycket är fördelat. För däck brukar trycket i markytan ofta approxi-

meras med däckets ringtryck. Då de eftermonterbara bandställen ger konventio-

nella traktorer en möjlighet till ökad understödsyta, torde markpackningen vara 

lägre samt dragkraften högre än för konventionell däcksutrustning. 

Tidigare har jämförande mätningar mellan däck och band oftast genomförts med 

konventionella traktorer utrustade med lågtrycksdäck och bandtraktorer med  

ett band på var sida av traktorn. I detta projekt jämfördes två identiska traktorer, 

varav den ena utrustades med eftermonterbara bandställ och den andra kördes 

med enkla respektive dubbla hjul. Jämförande mätningar avseende dragförmåga, 

marktryck och markpackning genomfördes under våren och hösten 2009 i 

trakterna runt Uppsala. 

Det fanns inga signifikanta skillnader i marktryck mellan bandställ och dubbla 

hjul vid mätningar på 5, 15, 30 och 50 cm djup. Trycket för enkla hjul var dock 

högre än för de två andra alternativen på samtliga djup. Mätning av markens 

skrymdensitet, penetrationsmotstånd och genomsläpplighet visade på klart störst 

packning för enkla hjul. Det fanns en tendens till ökad packning för dubbla hjul 

jämfört med band, men skillnaden var ej signifikant. 

Eftermonterbara bandställ visade sig även ge en bättre dragförmåga än både enkla 

hjul och dubbelhjul. Dock var den s.k. verkningsgraden, dvs. den kraft som leverera-

des ner i marken i förhållande till den maximala dragförmågan, lägst för bandställen. 

Bandställen kunde med traktorn i detta försök som mest utnyttja ca 60 % av sin för-

måga att leverera kraft ner i marken. Motsvarande siffra för enkla och dubbla hjul  

var ca 80 % respektive ca 95 %. Slutsatserna av detta är att en traktor utrustad med 

bandställ kan ha en motor med högre effekt utan att denna går förlorad genom ökad 

slirning. 
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Summary 

Size rationalisation within Swedish agriculture has resulted in a trend for increas-

ing tractor size and weight. More work is performed in a shorter time, but the 

great disadvantage is that the higher weight increases the risk of serious soil 

compaction. To decrease this risk and convert the increasing engine power of 

tractors into draught, increasing demands are being placed on tyre equipment.  

It is now possible to fit four separate track units on a conventional tractor, creat-

ing interesting opportunities for agriculture.  

The maximum draught that can be obtained from a wheel or track depends on  

the wheel load and the area over which this weight is distributed. The pressure 

directly under a wheel (on the soil surface) also depends on the size of the 

supporting area, the wheel load and how uniformly this load is distributed.  

For tyres, the pressure on the soil surface is often approximated by the inflation 

pressure of the tyre. Since retrofitted tracks provide conventional tractors with  

the scope to increase the supporting area, soil compaction should be lower and  

the draught available higher than with conventional tyres. 

Previous comparisons of tyres and tracks have often been carried out using 

conventional tractors fitted with low pressure tyres and tracked tractors with one 

track on each side of the tractor. In this project we used two identical tractors,  

one of which was equipped with four retrofitted tracks and the other with single 

and dual wheels. Comparative measurements of draught capacity, soil pressure, 

soil compaction were performed in spring and autumn in the area around Uppsala. 

There were no significant differences in soil pressure between tracks and dual 

wheels for measurements at 5, 15, 30 and 50 cm depth. However, the pressure  

for the single wheels was higher than for the other two options at all depths. 

Measurements of soil bulk density, penetration resistance and permeability 

showed distinctly higher compaction under the single wheels. There was a 

tendency for increased compaction for dual wheels compared with tracks, but  

the difference was not significant. 

Retrofitted tracks also proved to provide better draught capacity than both single 

and dual wheels. However the tractive efficiency, i.e. the downward force exerted 

on the soil in relation to maximum draught capacity, was lowest for the tracks. 

The tractor with tracks in this trial at most used 60% of its capacity to exert force 

down onto the soil. The corresponding value for single wheels was ~80% and for 

dual wheels ~95%. The conclusion was that a tractor with tracks can have an 

engine with greater power without that being lost through increased slip. 
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Bakgrund 

Under många år har lantbruket gått mot allt större och tyngre traktorer. Fördelen är 

att dessa är starkare och kan utföra mer arbete på kortare tid. Men tyvärr är också 

storleken en nackdel då den allt högre vikten ökar risken för skadlig markpackning. 

Den ökande motorstorleken på traktorerna ökar också kraven på att ”få ner” kraften 

i backen, dvs. använda däcksutrustning som kan utnyttja traktorernas ökade effekt. 

Möjligheter finns nu att eftermontera 4 stycken separata bandställ på en konventio-

nell lantbrukstraktor, vilket skapar intressanta möjligheter för lantbruket. Både vad 

gäller möjligheter till en lägre markpackning och ett bättre dragkraftsutnyttjande, 

men även vad gäller framkomlighet på allmänna vägar.  

Eftermonterbara bandställ monteras på en konventionell lantbrukstraktor istället  

för vanliga hjul. Bandställen monteras ett för varje hjul och har inga likheter med 

s.k. halvband eller rena bandtraktorer såsom CAT Challenger. En traktor utrustad 

med eftermonterbara bandställ liknar mer en Case IH Quadtrac. Olika fabrikat av 

eftermonterbara bandställ har löst infästningen mot traktorn på olika sätt. Gemen-

samt är dock att bandet drivs av en stor, centralt placerad drivrulle, och att traktorns 

tyngd fördelas över bandets kontaktyta mot marken genom ett flertal stödrullar, 

placerade i en vagga, jämförbar med boggi. Denna infästning ger möjligheter för 

bandställen att röra sig individuellt och på så sätt smidigt följa ojämnheter i mark-

ytan. 

Teoretiskt maximal dragkraft 

Den kraft som påförs marken när ett traktordäck rullar över den är sammanpackande, 

men resulterar samtidigt i skjuvpåkänningar i vissa plan i marken. Det är hållfast-

heten i dessa plan om begränsar den maximibelastning som marken kan bära. Det är 

konstaterat (Danfors, 1980) att för en bestämd normalkraft (vinkelrätt mot ytan) ökar 

skjuvhållfastheten då jorden deformeras, upp till ett maximivärde. Därefter får man 

ingen ytterligare ökning av skjuvhållfastheten trots fortsatt deformation. Skjuvhåll-

fastheten är som störst just innan jorden brister, dvs. när hjulet slirar mot underlaget.  

 

Bild 1. Illustration av de olika krafternas utbredning. Bilden visar utrustning för bestämning  
av jordens hållfasthet i laboratorium (bild från Danfors, 1980). 
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Detta samband kan beskrivas med Coulumbs ekvation från år 1773 (Danfors, 1980) 

och skrivs: 

 

τ = tangentialspänningen längs kontaktytan (skjuvspänningen) 

с = markens kohesion 

σ = normalspänningen mot kontakytan (dvs. ringtrycket) 

υ = vinkel för markens inre friktion 

Ekvationen visar att skjuvhållfastheten består av två delar. Den första, kohesionen 

är oberoende av normalkraften medan den andra delen, , är beroende av 

vinkeln för markens inre friktion och ökar i proportion till ökad normalkraft. 

Värdena på с och υ varierar med jordarten och jordens tillstånd. Kohesionen är 

betydligt högre för ler- än för sandjordar, och dessa kallas därför för kohesions-

jordar. Sandjordar däremot kallas för friktionsjordar eftersom skjuvhållfastheten  

i dessa jordar kommer näst intill uteslutande från friktion mellan markpartiklarna  

(bild 2). 

 

Bild 2. Skjuvhållfastheten för olika jordarter (bild från Danfors, 1980). 

Den maximala dragkraft som kan fås från ett hjul eller band beror på den maxi-

mala skjuvspänning som jorden kan uppta och den yta (S) över vilken spänningen 

är utbredd.  är då den teoretiskt maximala dragkraften (H max) och kan då 

skrivas (Danfors, 1980; Silfvernagel, 2009): 

 = Hmax 

Normalspänningen som ett hjul utövar mot marken är hjullasten (Q) dividerat 

med understödsytan (S), vilket ger 

Hmax  

Detta kallas även för Micklethwaites ekvation (Danfors, 1980). 

Danfors (1980) skriver att det måste framhållas att denna teoretiskt maximala drag-

kraft aldrig kan uppnås under praktiska förhållanden, då det inte är möjligt att till-

räckligt deformera all jord under ett hjul för att uppnå maximala skjuvpåkänningar, 

inte ens då slirningen är 100 %. Ovanstående resonemang ger också att för en ren 

friktionsjord är det framförallt traktorns tyngd som avgör dragförmågan, snarare än 

över vilken yta den är fördelad. Detta då understödsytans bidrag till dragförmågan  

på en sådan jord är litet vid låg kohesion. Vidare är kontaktytan av avgörande  
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betydelse för dragförmågan på en lerrik jord eftersom den interna friktionsvinkeln 

är liten i detta fall.  För vanliga åkerjordar är dragförmågan en kombination av 

dessa två parametrar. 

Ett räkneexempel: En traktor som väger 7 700 kg utrustad med ordinär däcks-
utrustning har vid rimligt däckstryck en understödsyta på ungefär 0,8 m

2
. På en jord 

med en inre friktionsvinkel på 30 grader (mellanlera) och en kohesion på 15,4 kPa  
blir den maximala dragkraft som denna traktor kan få ner i marken 55,9 kN. Ökas 
understödsytan, exempelvis genom dubbelmontage bak, till 1,2 m

2
 kan traktorn maxi-

malt utverka 62,1 kN, en ökning med 11 %. Skulle istället vikten ökas till 8 500 kg  
kan traktorn dra 60,5 kN, en ökning med 8 %. 

På jordar utan kohesion, sandjordar, ökar skjuvhållfastheten långsamt i förhåll-

ande till skjuvningsvägen varför det fordras en ganska lång skjuvningsväg innan 

skjuvhållfastheten når sitt maximum. Därigenom kan det inträffa, framförallt på 

jordar med liten kohesion, att breda däck genom att de har kortare understödsyta 

ger mindre dragkraft än smala däck med samma diameter (Danfors, 1980). 

Att skjuvningsvägens längd har betydelse visas också i bild 3, som visar att band, 

oavsett jord, uppnår maximalt dragkraftsutnyttjande vid en lägre slirning än däck.  

 
Bild 3. Maximal dragkraft uppnås vid olika slirning för band respektive däck (Danfors, 
1980). 

Marktryck och packning av band jämfört med hjul 

Körning med maskiner på jordbruksmark innebär att marken utsätts för en belast-

ning. Denna brukar anges som det tryck marken utsätts för. Mer korrekt är att 

marken utsätts för spänningar, normalspänningar som är vinkelräta mot ett plan 

och skjuvspänningar som är parallella med ett plan. I fortsättningen kommer vi  

att använda termen tryck, som då syftar på normalspänningen under hjulet.  

Trycket direkt under ett hjul (i markytan) kommer att bero på hjullasten, under-

stödsytans storlek samt hur jämnt trycket är fördelat i understödsytan. För däck 

brukar trycket i markytan ofta approximeras med däckets ringtryck. Detta bygger 

på att däcket fungerar som en ballong, och flyter ut så att trycket mot jorden blir 

detsamma som det inre trycket (ringtrycket). I praktiska mätningar stämmer detta  
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relativt bra. Maximala trycket i markytan kommer dock i regel att bli högre bero-

ende på en ojämn tryckfördelning i markytan (t.ex. Arvidsson & Keller, 2007). 

Som en tumregel kan maximala trycket i markytan uppskattas till 1,5 x ringtrycket 

(Bailey m.fl., 1992; Burt m.fl., 1992; Schjønning m.fl., 2008).  

Beräkning av tryckutbredning i marken bygger i regel på de modeller som utveck-

lades av Bossinesque (1885) och Söhne (1958). Metoden bygger på att trycket i en 

viss punkt i marken kan beräknas som funktion av en punktlast i markytan. Totala 

trycket i en punkt kan sedan beräknas som en funktion av samtliga punktlaster  

(bild 4). En hög hjullast kommer, vid oförändrat ringtryck, att medföra att däckets 

understödsyta ökar. Djupare ned i marken kommer krafterna från anliggningsytan 

att samverka, vilket medför att hjullasten kommer ha stor betydelse för packningen 

i alven.  

Tidigare har jämförande mätningar oftast genomförts mellan konventionella 

traktorer utrustade med lågtrycksdäck och bandtraktorer med ett band på var sida  

av traktorn. Testerna har visat att trots den högre traktorvikten har bandtraktorerna 

ofta gett upphov till lägre packning än jämförda konventionella lantbrukstraktorer, 

vilket beror på den större understödsyta som banden har (Kinney et al., 1992; 

Erbach et al., 1991). Ansorge och Godwin (2010) visade att markens deformation 

under ett band med lasten 12 ton var ungefär samma som för ett enkelt hjul med  

en tredjedel av lasten. Detta gällde vid mätningar i markytan såväl som på olika 

djup i marken, ner till ca 50 cm djup. Uppmätt maxtryck under banden kan dock 

vara flera gånger högre än det genomsnittliga trycket, beräknat som traktorns tyngd 

dividerat med bandens understödsyta. Detta beror på ojämn tryckfördelning i längs- 

och sidled, framförallt beroende på svårigheten att fördela traktorns tyngd jämnt 

över banden då man tar ut dragkraft (Keller m.fl., 2004).  

  

Totala spänningen i en punkt  
erhålls genom att addera spänningen  
från samtliga punktlaster (delytor) 

 

 

Bild 4. Beräkning av spänning (tryck) i marken som en funktion av punktlaster i 
anliggningsytan. 

Syfte 

Syftet med projektet var att utvärdera om eftermonterbara bandställ ger lägre 

marktryck och större förmåga att ta ut dragkraft (minskad slirning) jämfört med 

traktorer med konventionell däcksutrustning.  

Målet är därigenom att ge lantbruket bättre beslutsunderlag inför en eventuell 

framtida investering och därigenom bidra till minskad skadlig markpackning och 

ökad trafiksäkerhet vid framförande av traktorer på väg. Minskad slirning skulle 

också öka kapaciteten och sänka bränsleförbrukningen. 

 

B

Totala spänningen i en punkt 
erhålls 

genom att addera spänningen från

samtliga punktlaster (delytor)

z
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Genomförande 

Traktorer 

Två stycken John Deere 6430 Premium (Märkeffekt 120 hk 97/68 EC) ställdes till 

projektets förfogande (bild 5). En av traktorerna var utrustad med Soucy ST 600 

bandställ och den andra var utrustad med ordinära lantbruksdäck. Traktorn var ut-

rustad med Trelleborg TM 700, fram 420/70 R28 och bak 520/70 R38. Som dubbel-

hjul (endast bak) användes Good Year DT 810 520/70 R38. Samtliga däck var radial-

däck, och i princip nya. 

  

Bild 5. De två JD 6430 Premium som användes i projektet. 

För att mätningarna avseende både dragkraft och marktryck skulle bli så rättvisande 

som möjligt vägdes traktorerna, och hjultraktorn lastades sedan ned för att ha samma 

axelbelastningar som bandtraktorn. Hjultraktorn lastades ned med 900 kg på front-

bryggan och 1 100 kg hängdes på en viktramp i trepunktslyften bak (tabell 1). När 

dubbelhjul användes hängdes endast 550 kg bak, då ytterhjul inklusive ringar och 

spännare också vägde 550 kg. 

Tabell 1. Aktuella axellaster med oviktade traktorer. 

Traktor Vikt framaxel (kg) Vikt bakaxel (kg) 

Bandtraktor 3 000 4 700 

Hjultraktor (oviktad med enkelhjul) 2 100 3 600 

För mätningarna avseende dragkraft belastades traktorn med olika redskap. Detta 

var dock inte tekniskt möjligt vid mätningar för marktryck och deformation. Där-

för kopplades en annan traktor (MF 6290) i en stropp bakom den aktuella traktorn. 

Med ilagd handbroms fick detta symbolisera ett redskap motsvarande en belastning 

med 45 kN. Beroende på om mätningar skedde med eller utan belastning användes 

följande ringtryck (tabell 2). 
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Tabell 2. Använda ringtryck (bar). 

 Obelastat  Belastat 

 Fram Bak  Fram Bak 

Enkelhjul 0,7 0,6  0,7 1,2 

Dubbelhjul 0,7 0,4  0,7 0,6 

Band* 0,3 0,3  0,3 0,3 

*För band gäller teoretiskt beräknat marktryck 

I samtliga mätningar kördes traktorerna med fyrhjulsdriften inkopplad. Båda 

traktorerna var utrustade med Auto Power växellåda, vilken ställdes in för att 

optimera effektuttaget. 

Dragkraft 

Dragkraftssensor 

Däck eller bandutrustningens förmåga att överföra dragkraft testades genom att 

registrera kraften ut från traktorns dragkrok och parallellt registrera traktorns 

slirning mot underlaget.  

Ett specialbyggt lantbruksdrag anpassades för att passa den aktuella traktor-

modellen. I draget användes en kopplingssprint med inbyggd dragkraftssensor 

(bild 6). 

 

Bild 6. Bilden visar det specialbyggda lantbruksdraget och ett redskap kopplat med 
dragkraftssprinten. 

Inuti sprinten finns två spolar (bild 7). Över primärspolen (1) läggs en spänning 

vilket medför en induktans i sekundärspolen (2). Spänningen som alstras i sekundär-

spolen är proportionell mot dragkraften (F) som påverkar kopplingssprinten. 
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Bild 7. Kopplingssprint med dragkraftssensor. 1 Primär spole. 2 Sekundär spole.  
(Bosch produktblad) 

Slirning 

Genom att med GPS registrera traktorns verkliga hastighet och samtidigt 

registrera hastigheten på utgående axel kan traktorns slirning mot underlaget 

beräknas. Slirningen beräknas genom följande samband: 

 

S=Slirning i procent 
Y=Hjulhastighet 
V=Traktorns verkliga hastighet 

 

Hjulhastighet registrerades med hjälp av en pulsräknare placerad vid traktorns 

kardanaxel. För att omsätta antal varv på kardanaxeln till hjulhastighet kördes 

traktorn på ett fast underlag (asfalt) och pulsräknaren kalibrerades mot GPS-

mottagaren med hjälp av följande formler. I och med detta antas också slirningen 

på asfalt vara 0 %. 

Tabell 3. Kalibreringsformler för beräkning av hjulhastighet.  
Y=Hjulhastighet (m/s) X=Antal pulser per sekund på kardanaxeln 

Däcksutrustning Kalibreringsformel 

Band Y=0,5153*X+0,018 

Enkelhjul Y=0,8967*X+0,1075 

Dubbelhjul Y=0,8954*X+0,1091 

Körningar i fält 

Signalerna från dragkraftssensorn och uppgifter för att beräkna slirningen loggades 

i en logger (IPETRONIC) för senare databearbetning. Körningar i fält genom-

fördes vid två tillfällen på olika underlag. Till traktorn kopplades ett redskap,  

vilket ansattes i fyra olika lägen, för att ge olika nivåer av dragkraftbehov. För  

varje däcksutrustning och kombination av belastning kördes ett antal drag om  

några hundra meter för att samla en tillräcklig mängd data. 

Våren 2009 (5-6 maj) kördes på ett plöjt och välharvat lerfält på Ultuna, Uppsala. 

I kopplingssprinten hängdes en 6 meter bred harv. Harven kördes på fyra olika 

bearbetningsdjup för att ge olika grader av belastning. Körningarna genomfördes 

med 6 stycken 100 meter långa drag för varje belastningsläge. 
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Hösten 2009 (2-3 september) kördes på ett tröskat men obearbetat fält på Lövsta, 

Ultuna. I kopplingssprinten hängdes en 3 meter bred kultivator. Kultivatorn kördes 

på fyra bearbetningsdjup för att ge olika grader av belastning. Körningarna genom-

fördes med 2 stycken 200 meter långa drag för varje belastningsläge. 

Marktryck och deformation 

Mätning av tryck 

Marktryck för band och hjul mättes vid samma tillfällen som mätningarna av drag-

kraft. På våren 2009 gjordes mätning av tryck på olika djup enligt den metod som 

presenterades av Arvidsson och Andersson (1997). Sensorer (bild 8) installerades på 

olika djup från en grävd grop. Marken överfors sedan med de olika kombinationerna 

av hjul och band, med och utan belastning (bild 9):  

A) Band, belastad 

B) Dubbelhjul, belastad 

C) Enkelhjul, belastad 

D) Band, obelastad 

E) Dubbelhjul, obelastad 

F) Enkelhjul, obelastad 

Marken överfors av samtliga kombinationer A-F för varje installation, med olika 

turordning mellan leden. Mätningar gjordes med fyra installationer, som betrakta-

des som upprepningar (block).  

Vid mätningarna på hösten gjordes mätningar med ytligt placerade lastceller. 

Cirka 5 cm jord grävdes bort, varefter 4 sensorer placerades ut, två mitt under 

spåret och två med 7 cm mellanrum vinkelrätt mot körriktningen. Gropen åter-

fylldes sedan med lös jord. Sammanlagt gjordes 3-4 mätningar för vart och ett  

av leden A-F. För varje ny mätning grävdes sensorerna upp och installerades om. 

Penetrationsmotstånd, skrymdensitet och genomsläpplighet 

På hösten 2009 utfördes också mätningar av penetrationsmotstånd, skrymdensitet 

och genomsläpplighet. Leden A-F lades ut genom körning i 6 m breda försöks-

rutor, i ett randomiserat blockförsök med fyra upprepningar. För obelastad traktor 

gjordes mätningar för traktorns bakaxel. Traktorn backades fram och tillbaka två 

gånger, mätningar gjordes sedan där marken endast varit överfaren av bakhjulen 

respektive det bakre bandstället med sammanlagt fyra överfarter. För belastad 

traktor släpades en traktor enligt beskrivning ovan (bild 9). Detta gjordes två 

gånger i samma spår. Mätningar gjordes sedan efter två överfarter med både fram- 

och bakaxel. 

Pentrometermätning gjordes med en Eijkelkamp Penetrologger till 30 cm djup. 

Tio stick gjordes i varje ruta, varav 5 mitt i körspåret och 5 ca 15 cm vid sidan av 

mitten. 
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Bild 8. Sensor för att mäta marktryck. Trycket mäts med en lastcell på ovansidan, 
markerad med pil. Sensorn kan också mäta vertikala markrörelser.  

 

Bild 9. Sensorer installerade inför överfart, här med belastad traktor med enkelhjul. 
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Resultat 

Dragkraft 

Resultatet från de olika körningarna vår och höst (figur 1), visade att bandställen 

slirade betydligt mindre än de båda hjulalternativen. I resultatet från vårens körning 

är dock skillnaderna mellan enkla och dubbla hjul mindre än vad man hade kunnat 

förvänta sig.  

Under körningen på hösten var skillnaden mellan enkla och dubbla hjul större och 

i analogi med vad man kan förvänta sig. Körningen på hösten gav också möjlighet 

att belasta de tre alternativen hårdare än körningen på våren. Trots detta var nivån 

för slirningen under hösten, för samtliga alternativ, lägre än under körningen på 

våren.  

 

 

Figur 1. Resultaten från dragkraftsmätningarna. Den övre bilden visar Ultuna vår 2009 
och den undre Lövsta höst 2009. 
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Genom att beräkna den maximala dragkraft som respektive alternativ kan leverera 

ner i marken kan också en verkningsgrad för respektive alternativ beräknas, dvs. 

den kraft som levereras i förhållande till den maximala. Genom att anta markpara-

metrar, intern friktionsvinkel 30º kohesion 15,4 kPa, motsvarande en mellanlera 

(Witney, 1995) beräknades den maximala dragkraft som marken kan tåla (tabell 4). 

Tabell 4. Beräknad maximal dragkraft som marken tål för de tre alternativen. 

 Maximal dragkraft (kN) 

Band 95 

Dubbelhjul 63 

Enkelhjul 57 

De eftermonterbara bandställen hade en lägre verkningsgrad än de båda hjul-

alternativen vid båda körningarna (tabell 5). I samtliga fall har traktorerna pressats 

lika hårt, dvs. räknar man ut det utförda arbetet (kW) är det relativt lika i samtliga 

tre alternativ, runt 80-85 kW som max. Detta visar då att den aktuella traktorn  

inte kan leverera mer kraft än till knappt 60 % av vad som teoretiskt går att få  

ner i marken med band. Motsvarande siffra för dubbelhjul är drygt 70 % och för 

enkelhjul runt 90 %. 

Tabell 5. Maximal verkningsgrad vid de båda körningarna för de olika alternativen. 
Maxvärdet är maximivärdet på den kurva som har anpassats till mätvärdena. 

 Maximal verkningsgrad % 

 Ultuna Vår 2009 Lövsta Höst 2009 

Band 45 58 

Dubbelhjul 79 73 

Enkelhjul 87 96 

Marktryck och deformation 

Marktryck 

I figur 2 visas genomsnittligt uppmätt tryck på 15, 30 och 50 cm djup. Trycket 

under enkelhjulet var betydligt högre än för banden och dubbelhjulet på samtliga 

djup. Det finns en tendens till högre tryck för dubbelhjulet jämfört med band på 

15 cm djup men skillnaderna var ej signifikanta. 
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Figur 2. Uppmätt marktryck på 15, 30 och 50 cm djup. Överst belastad traktor, underst 
obelastad traktor. 

I tabell 6 anges maximalt uppmätt tryck på 5 cm djup för de olika leden. Trycket 

var klart högst för enkelhjulet, men med mycket små skillnader mellan band och 

dubbelhjul. Vid denna mätning blev det också ungefär samma maximala marktryck 

för belastad och obelastad traktor. Ett exempel på tryckmätning under bandställen 

visas i figur 3. Trycket var relativt jämnt fördelat i längdled, men bandets stödhjul 

kan tydligt urskiljas som lokala trycktoppar under bandet. 
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Tabell 6. Maximalt marktryck (kPa) mätt på 5 cm djup, mätningar på Lövsta hösten 2009. 
Värden som följs av olika bokstäver är signifikant skilda (P<0,05). 

Led Maximalt marktryck (kPa) 

A Band, belastad 89b 

B Dubbelhjul, belastad 71b 

C Enkelhjul, belastad 124a 

D Band, obelastad 66b 

E Dubbelhjul, obelastad 76b 

F Enkelhjul, obelastad 120a 
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Figur 3. Exempel på mätning av marktryck på 5 cm djup för främre och bakre bandställ 
(vid ca 5 respektive ca 7 sekunder, utslag från två sensorer).  

Penetrationsmotstånd 

Resultat från mätning av penetrationsmotstånd visas i figur 4 för obelastad traktor. 

Mätningarna överensstämmer med tidigare resultat, med betydligt högre motstånd  

för enkelhjulet än för band och dubbelhjul, som inbördes hade mycket små skillnader. 

Penetrationsmotståndet var signifikant högre för enkelhjulet jämfört med band och 

dubbelhjul på djupen 13-20 cm. Penetrationsmotståndet var signifikant högre för 

belastad jämfört med obelastad traktor på 1-11 cm djup (data visas ej).  



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

22 

0

5

10

15

20

25

30

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
D

ju
p

 (c
m

)

Penetrationsmotstånd (kPa)

Band

Dubbel

Enkel

Kontroll

 

Figur 4. Penetrationsmotstånd för obelastad traktor. 

Skrymdensitet och genomsläpplighet 

Markens torra skrymdensitet och mättade genomsläpplighet visas i figur 5 och 6.  

Mönstren var tydliga för båda dessa egenskaper. Banden gav den lägsta skrym-

densiteten, dock ej signifikant skild från dubbelhjulet. Enkelhjul i kombination 

med belastad traktor gav signifikant högre skrymdensitet än övriga led. Körning 

med band gav överhuvudtaget en väldigt liten förändring i skrymdensitet jämfört 

med kontrolledet (ingen körning), dvs. en mycket liten påverkan på marken. 

Mönstret var omvänt för den mättade genomsläppligheten, med lägst värden för 

enkelhjul och belastad traktor. Körning med band och enkelhjul gav ingen signi-

fikant förändring av genomsläppligheten jämfört med kontrolledet. 
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Figur 5. Torr skrymdensitet i skiktet 5-10 cm efter körning på hösten 2009.  
A=band, belastad, B=dubbelhjul, belastad, C=enkelhjul, belastad, D=band, obelastad, 
E=dubbelhjul, obelastad, F=enkelhjul, obelastad, G=kontroll. Värden med olika bokstäver 
är signifikant skilda (P<0,05) 

0

5

10

15

20

25

A B C D E F G

G
en

o
m

sl
äp

p
lig

h
e

t (
cm

 h
-1

)

ab

bc

c

a

ab

bc

ab

 

Figur 6. Mättad genomsläpplighet i skiktet 5-10 cm efter körning på hösten 2009.  
A=band, belastad, B=dubbelhjul, belastad, C=enkelhjul, belastad, D=band, obelastad, 
E=dubbelhjul, obelastad, F=enkelhjul, obelastad, G=kontroll. Värden med olika bokstäver 
är signifikant skilda (P<0,05) 
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Diskussion 

Resultaten visar att bandställen slirar betydligt mindre än de båda hjulalternativen.  

I resultaten från vårens körningar är dock skillnaderna mellan enkla och dubbla hjul 

inte så stora som man hade kunnat förvänta sig. En del av förklaringen till att de två 

alternativen ligger nära varandra är att underlaget var relativt löst. Körningen på 

våren utfördes på en välharvad lerjord som var så pass välharvad att den bitvis var 

som en sandstrand att gå i. Enligt resonemanget som fördes kring jordar med låg 

kohesion kan detta vara en förklaring. Den låga verkningsgraden tyder dock på att, 

med denna traktor, kan banden leverera mer kraft till marken än vad motorn orkar 

med. Den höga dragförmågan för de eftermonterbara bandställen kommer i detta 

fall främst från deras betydligt större understödsyta. I detta fall hade hjultraktorerna 

belastats till samma axelbelastning som bandtraktorn och därmed ökade deras drag-

förmåga. Dock är bidraget till dragförmågan på svenska åkerjordar större från ökad 

understödsyta än från ökad vikt, vilket innebär att den specifika vikten (kg/kW)  

kan minskas för bandtraktorer. 

Soucy säger sig också sälja detta bandställ (ST 600) till traktorer i 180-200 hk 

klassen (Lindberg, pers.medd., 10-03-04), vilket skulle öka verkningsgraden 

betydligt. För traktorer i denna effektklass skall man dock se upp med axellasterna, 

vilket  

kan vara en anledning till att byta till ett större och kraftigare bandställ (ST 800). 

Traktorn i testerna var på ca 120 hk och kunde max utnyttja, med antagna förut-

sättningar, knappt 60 % av bandställens dragförmåga. Även om en starkare traktor 

väger något eller några ton mer, har den bättre möjlighet att utnyttja dessa band-

ställs dragkraftslevererande förmåga. Om banden ska monteras på en konventionell 

traktor bör denna därför ha en hög effekt i förhållande till vikten. 

Ur packningssynpunkt var bandställen i denna undersökning jämförbara med 

dubbelhjul, medan enkelhjul gav betydligt större marktryck och packning. När  

det gäller skrymdensitet och genomsläpplighet fanns också en tendens till lägre 

packning för bandställ jämfört med dubbelhjul, men skillnaderna var ej signifi-

kanta.  

Den beräknade understödsytan för banden var betydligt större än för hjul.  

Trots detta uppmättes ej ett lägre tryck i marken för band än för dubbelhjul. 

En förklaring kan vara att tryckfördelningen är mer ojämn för band än för däck 

(Keller m.fl., 2002). Figur 3 visar också att trycket var ojämnt fördelat under 

bandet, med betydligt högre tryck under bandets stödrullar. Trycket var dock 

relativt jämnt fördelat mellan bandets främre och bakre del. Detta kan förklaras 

med bandställets infästning, som tillåter det att vridas kring bakaxeln. Tradi-

tionella längsgående band som är monterade på fasta bärhjul och stödrullar, är 

betydligt känsligare för hur tyngden är fördelad utmed traktorn, vilket påverkas 

bl.a. av dragkraftsuttaget (Keller m.fl., 2002). 

Det uppmätta trycket i marken var högst för enkelhjul på samtliga djup. Enligt den 

vanligaste modellen för tryckutbredning (Söhne, 1958) avtar effekten av ökad 

anliggningsyta med djupet. Tidigare mätningar av Keller och Arvidsson (2004) 

visade dock att ner till ca 50 cm djup verkar hjulen i ett dubbelhjul i huvudsak 

som enskilda hjul. I kombination med sänkt tryck i anliggningsytan ger därför 

band såväl som dubbelhjul sänkt marktryck både i matjord och i alv.  
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Med avseende på jordpackning måste man också ta hänsyn till bandställens 

egenvikt, vilket ökar traktorns tyngd. Om den högre vikten ej behövs för att ta  

ut dragkraft medför den en onödig belastning av marken.  

Bandställen ger traktorn en lägre maxhastighet, i detta fall med Soucy ST 600 ca 

30 % lägre maxhastighet. Detta innebär för en traktor som gör 40 km/h på hjul att 

maxhastigheten med band blir endast 28 km/h. Bandställen är dock inte avsedda 

för traktorer som kör landsvägstransport, spannmål eller bettransport etc. Dels på 

grund av att bandet inte dämpar vibrationer på samma sätt som lufthjul, dels på 

grund av att konstruktionen inte tål allt för höga axellaster. Dock ger banden en 

stor fördel vid vägtransport gentemot dubbelhjul eftersom transportbredden inte 

blir större än för enkla hjul. Ytterligare en märkbar fördel med eftermonterbara 

bandställ är att vid körning på fält blir gången jämnare då banden pga. sin längd 

inte påverkas av ojämnheter på fältet, utan ”flyter” ovanpå. 

Slutsatser 

Eftermonterbara bandställ är minst lika bra som dubbelhjul. Fördelarna med att 

använda eftermonterbara bandställ gentemot enkla hjul eller dubbelhjul är främst 

lägre markpackning i ytan samt bättre dragförmåga. Nackdelen med att byta 

konventionell hjulutrustning mot eftermonterbara bandställ på en konventionell 

lantbrukstraktor är att man i många fall inte kommer att kunna utnyttja band-

ställets hela dragkraftslevererande förmåga. En lantbrukare som överväger detta  

i samband med nyinköp av traktor, bör även väga in att traktorn som väljs har en 

hög effekt i förhållande till vikten. 
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