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Komprimering av träddelar med klämmande 
stöttor - för ökat lastutnyttjande

En studie av drivarprototypen
VIMEK 606 TT Biokombi

Under juli och augusti 2006 bedrevs fältstudier inom projektet 
Skörd i Ungskog. Syftet var att studera om komprimering av 
träddelar kan öka lastutnyttjandet på drivaren VIMEK 606 TT 
Biokombi (prototyp), vilken är utrustad med hydrauliska stöttor för 
komprimering av lasten. Bestånd från Skellefteå kommuns marker 
användes vid studien och maskinen manövrerades av en erfaren, 
lokal maskinförare. Studien designades så att komprimerade och 
okomprimerade (normala) lass av tall och björk kunde jämföras. 
Stammar inom intervallet 5-15 cm i brösthöjddiameter avverkades i 
längder av max. 5.5 m och lastades till en given höjd på 
lastutrymmet. Lassens massa och volym inmättes. Resultaten 
visade att komprimeringen gav 14-34 % högre lastutnyttjande än 
”normala” lass. Den enkla komprimeringstekniken bidrog på ett 
påtagligt sätt till ett förbättrat lastutnyttjande och en effektivisering 
av träddelsdrivning i unga bestånd. 

Figur 1. VIMEK 606 TT Biokombi. Drivaren väger ca. 3 ton och 
kan bära lastvikter på maximalt 3 ton. Bränsleförbrukningen vid 
full belastning är ca. 2.4 l diesel per timme. Lastarean beräknat 
på stöttornas fulla längd i vertikal position är 2.0 m² och 
lastutrymmets längd från grind till bakre stöttor är 3 m. Drivaren 
är utrustad med en klipp-grip (Nisula 150 E) för avverkning och 
lastning.



Behandlingarna, komprimerade och okomprimerade (kontroll/ 
normala) laster per trädslag, utfördes parvis där ordningen lottades. 
Vid okomprimerade lass var stöttorna låsta i vertikal position och för 
komprimerade lass var de rörliga. Maskinföraren valde en lämplig
stam för avverkning (enligt ett normalt gallringsval) och dbh mättes. 
Om valt träd ej klarade dbh-intervallet valdes en ny stam och 
proceduren upprepades tills lämpligt träd hittas. Valt träd 
avverkades sedan och kapades upp till en maxiamal längs av ca. 
5.5 m (max. längd för träddelsbilar) och lastades sedan med 
rotändan mot lastgallret. Detta upprepades tills ett fullt lass var 
uppnått; när höjden på de lastade träden var i linje med de fyra
stöttornas övre kant. Sedan inmättes lassets medelutstick i bakkant 
och massa. Varje behandling upprepades 5 ggr. Fukthalten 
bestämdes för respektive trädslag.

Bestånd
Karaktäristik Bergsbyn 35:1 Vikmyran 1:20

Ålder (år) 38 (2004) 33(2001)

Stående volym 
(m³sk/ha) 48 34

Bonitet (m³sk/ha, år) 2.2 (B16) 2.3 (T16)

Andel trädslag %)
(Tall:Gran:Björk) 10:0:90 100:0:0

Dbhmedel (cm) 11 8

Höjdmedel (m) 12 5

Grundyta (m²/ha) 9 13

Tabell 1. Valda betsånd för studien; ett talldominerat och ett björkdominerat

a) b)

Figur 2. De fyra stöttorna på vagndelen är ledade och försedda med 
hydraulcylindrar, vilket ger möjlighet att positionera stöttorna maximalt 
utfällda 34º (a) eller maximalt infällda 25º (b).



Diskussion/Slutsatser
Beräkningarna av lastvikter i rått tillstånd baserat på 
årsmedelvärden ger en bättre ”bild” över förväntade vikter i medel 
över året. Vid komprimering av björk uppmättes större skillnader
på lastvikter än för tall. Detta visar att björken var lättare att 
komprimera med den studerade tekniken. Resultaten visar att för-
hållandevis höga laster går att uppnå utan komprimering (Tab. 2). 

Att bulkdensiteten på komprimerade och okomprimerade lass av 
björk blev lägre än för tall kan delvis härledas av att medelutsticket
på björklassen i snitt var 0.7 m längre, vilket ger 1.4 m³ extra
volym. Denna volym består till största del av klena, lövrika  toppar. 

Betraktar man resultaten utifrån lastutnyttjande och årsmedel-
värden på fukthalter ger komprimeringen ett utnyttjande på 76.6-
80.4 % av dess fulla potential, vilket får betraktas som relativt högt 
jämfört med de okomprimerade lassen (60.2-67.2 %). 

Studien visar att Vimek 606TT Biokombi utrustad med 
komprimerande stöttor ökar sitt lastutnyttjande i förhållande till 
normala laster. En ökning av lastvikter på 14-34 %, utan extra 
hantering, är en effektivisering av drivningen. 

Resultat
Fukthalten för tall stammarna var 50.1 % (sd 3.2) och för björk 38.2 
% (sd 2.4). Medelvolymen på komprimerade lass av björk och tall 
mättes till 10.4 respektive 8.9 m³, och de okomprimerade lassen 
10.4 respektive 9.0 m³.

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för inmätta lass (drivarens maxlast
anges som 100% = 3 ton)

Träd-
slag

Diameter
i brösthöjd 
(cm)(sd)

Behand
-ling1    

Massa 
(kg)

Andel 
av maxlast
Rå massa

(%) 

Rå
massa
(sd)

Torr 
massa

(sd)

Rå massa
årsmedel-

värde2

Björk 9.5 
(2.4) Okomp 1606 

(256)
993 

(158) 1805 53.5 (60.2)3

Björk 10.0 
(2.4) Komp 2146 

(295)
1327 
(183) 2413 71.5 (80.4)

Tall 9.3 
(2.9) Okomp 1900 

(223)
947 

(111) 2015 63.3 (67.2)

Tall 9.3 
(2.7) Komp 2166 

(324)
1080 
(161) 2298 72.2 (76.6)

1Okomp=okomprimerade lass, Komp=komprimerade lass.
2Fukthalt för tall 53% och björk 45%. 
3inom parentes; beräknat på fukthaltens årsmedelvärde för respektive trädslag.

Komprimeringen för björk och tall gav 33.6 % respektive 14.0 % 
högre lastutnyttjande. Bulkdensiteten, baserat på inmätta data, för 
komprimerad björk och tall var 206.3 respektive 243.4 kg/m³, och
för okomprimerade 154.4 respektive 211.1 kg/m³. Bulkdensiteten, 
baserat på fukthaltens årsmedelvärde, för komprimerad björk och 
tall var 232.0 respektive 258.2 kg/m³, och för okomprimerade 173.6 
respektive 223.9 kg/m³. 
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