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Kraftbehov för att åstadkomma en bunt av träd 
från förstagallringar
Att direkt på avverkningsplatsen göra en bunt av mindre träd har många 

fördelar. Det går snabbare att hantera en enhetlig bunt än många
enskilda små träd. En bunt kan komprimeras så att den tar betydligt 
mindre plats än vad de enskilda träden tar tillsammans. Det tar kortare tid 
att flisa en bunt än de ingående enskilda träden.

Detta informationsblad handlar om hur stora krafter som egentligen 
behövs för en komprimering (Nordfjell & Liss 2000). Det material som 
använts är färska förstagallringsträd av gran, tall och björk med medel-
höjder runt 8 m och medeldiametrar på ca 7,5 cm. De har buntats träd-
slagsvis, kapade 5,5 m från rotänden. Toppänden har vänts och lagts in i 
bunten. Buntar gjordes i storlekarna 250, 500 och 900 kg rå massa.

Buntningen har genomförts med en kätting som har dragits åt nära 
ändarna och på mitten (3 ställen, och åtdragning på ett ställe åt gången). 
Experimentriggen visas i figur 1.

Resultaten visar att det är förhållandevis små krafter som behövs för att 
komprimera trädbuntar mycket kraftigt. Detta är dock under förutsättning 
att kraften kan anbringas på ett sätt som motsvarar att dra en kätting runt 
trädbunten (Figur 2). Vid en och samma kraft får en liten bunt högre 
densitet än en stor bunt (kan beräknas från figur 2). Kraftbehovet för tall 
och björk skiljer sig något från det för gran. Anledningen torde vara att 
initialt är tallars och björkars grenar styvare. 

Det buntade materialet lagrades också från Maj månad till Oktober. 
Resultatet visade att allt material hade torkat bra. Små buntar torkade lika 
bra som ej buntat material,  men stora buntar torkade något sämre.

Figur 1. Experimentrigg för att åstadkomma komprimering. Hydraulkolven
drog åt en kätting som gick ett varv runt trädbunten.
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Figur 2. Diameter (på buntens mitt) som funktion av kraft vid buntning

Figur 3. Ändytan på en 500 kg
granbunt, före och efter
komprimering. Pilen markerar
samma träd i båda bilderna

Rent tekniskt kan komprimering med en kedja runt bunten liknas med 
den som erhålls genom att använda en stor grip från en skotare. Kraften 
från en sådan är tillräcklig för att uppnå full kompression.

De slutsatser som drogs var att det är möjligt att till fullo utnyttja den 
fulla lastkapaciteten på skotare och lastbilar vid transport av färska 
buntar. Det bör också vara möjligt att uppnå detta vid lastbilstransport 
även med delvis torkade buntar.

En annan slutsats var att en lämplig buntstorlek är 5.5 m lång och med 
en massa på 250-500 kg i färskt tillstånd. Längden är lämplig för en last-
bil, och diametern klaras av en stor flishugg.
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