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Förhandsrapport från en produktions- och 
säkerhetsinriktad brännvedsstudie

Trots ett förhållandevis stort nyttjande av ved är förvånansvärt lite 
känt om vedarbete. Försäljningsstatistik visar dock på en stor 
aktivitet, med en årlig försäljning av ca 13 000 nya vedmaskiner i 
Sverige (Lindroos 2005; Lindroos et al. 2005). Att vedarbetet är 
skadedrabbat har på senare tid uppmärksammats. Vedberedning
står i dagsläget för 50% av olyckorna vid självverksamt 
skogsarbete i Sverige (Wilhelmson et al. 2004). 

Här ges inblick i en vedstudie med både produktivitets- och 
säkerhetsinriktning. De insamlade uppgifterna har inte bearbetats 
färdigt ännu, men här förmedlas vad som har gjorts och vad som 
kan väntas från studien.

Filmning av arbete med vedklyv och 
björkved i diameterklass 13,0–17,9 cm.

försökspersonerna upplevde trilskandet. Den bakomliggande tanken
är att om arbetet inte löper smidigt så är risken stor att 
säkerhetstänkandet tummas på, vilket kan ge personskador som 
följd. 
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Under senhösten 2005 har 12 män i 
åldern 60-79 år och med lång erfarenhet 
av vedarbete kapat och klyvit drygt 2100 
björkstockar med hjälp av tre 
vedmaskiner: klingkap, hydraulklyv och 
kombimaskin. Genom att under samma 
förutsättningar testa en kombimaskin 
som består av samma

komponenter som de övriga 
maskinerna kan de två 
maskinsystemen rättvist 
jämföras. Preliminära resultat 
visar att kombimaskinen är 
dubbelt så snabb som kap-
och klyvsystemet, men så är 
den också dyrare i inköp. 
Skillnaderna i arbetsbelastning 
har också undersökts och 
kommer att vägas in i 
jämförelsen. 
Att vedklabbar och maskiner 
kan trilskas under arbetet 
känner nog de flesta aktiva till. 
Den genomförda  studien   
omfattar även   detta  och   
kommer    att   analysera    hur
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björkstockar.


