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Förord 

 

I samband med en arbetskonferens inom projekt Säker Skog i Garpenberg våren 2002 uppstod 
en livlig diskussion mellan motorsågsinstruktörer om hur brytmånen bör utformas. Frågan 
rörde bl.a. hur bred brytmånen skall göras och hur fällskärets höjdplacering i förhållande till 
riktskär påverkar böjmotstånd och funktion. Efterforskningar visar att det i stort sett saknas 
vetenskapligt utförda studier. Kunskapen från praktisk erfarenhet och rekommendationer i in-
struktionsböcker går delvis isär.  
 
Detta arbete har utförts som ett projektarbete av Marcus Gullberg vid Martin Kock-gymnasiet 
i Hedemora. Marcus har genomfört beräkningar och skrivit den ursprungliga pro-
jektrapporten. Undertecknad har varit handledare och medverkat vid de praktiska försöken 
samt redigerat och kompletterat den slutliga rapporten. Jan-Erik Liss, Högskolan Dalarna och 
Sture Carlsson, GIAB har granskat manus och föreslagit förbättringar. 
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Sammanfattning 

 

Vid trädfällning med motorsåg sparar man en så kallad brytmån som skall fungera som ett 
gångjärn när trädet fälls. Om brytmånen går av tidigt finns en risk att trädet faller okontrolle-
rat. De rekommendationer som finns säger att brytmånens bredd skall göras proportionell mot 
trädets diameter. Genom att teoretiskt och praktiskt undersöka vilka krafter brytmånen utsätts 
för och vad den håller, för har det varit möjligt att dra vissa slutsatser om hur en bra brytmån 
skall se ut. Ett viktigt resultat är att en bred brytmån (över 30-40 mm) är mycket trög att böja 
och inte fungerar i det avseendet att den går av redan vid små böjningar. Teoretiska beräk-
ningar och praktiska försök visar att en relativt smal brytmån håller för belastningen vid rakt 
motlut även på stora träd. Som ny rekommendationen föreslås att brytmånens bredd normalt 
inte bör vara mer än 30 mm. Av försöken kan man också dra slutsatsen att frusen ved är stel 
och brister tidigt, varför svårfällda träd inte bör fällas när veden är fryst. 
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Summary 

 

A felling hinge is used when felling trees by help of chain saw. If the hinge breaks early in the 
fall of the tree there is a great risk that the tree will fall without control. Present recommenda-
tions in Sweden say that the thickness of the felling hinge shall be made in proportion to the 
stem diameter. By use of theoretical and practical examinations of the forces stressing the 
felling hinge, and the strength of the wood itself, it has been possible to draw conclusions re-
garding the correct design of a felling hinge. One important result is that a thick felling hinge 
(over 30-40 mm) is very hard to bend and does not work well as it looses most of its strength 
already at a small forward bending angel. Theoretical calculations and practical tests show 
that a relatively narrow felling hinge will manage very well the forces when felling trees with 
lean opposite to the felling direction even for large trees. Our new recommendation is that the 
thickness of the felling hinge in normal Swedish conditions should not exceed 30 mm. 
Through the studies it can also be seen that frozen, brittle wood breaks at small bending 
angels. For that reason particularly difficult trees not should be felled when the wood is 
frozen.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 Vid trädfällning med motorsåg sparar man en brytmån som fungerar ungefär som ett gångjärn 
och styr trädet så det faller dit man vill och samtidigt hindrar trädet att falla bakåt (Skogs-
styrelsen 2002). Det första man gör är att såga ut en kilformad öppning - riktskäret - in till ca 
15-20 % av diametern i trädets framkant vinkelrätt mot den önskade fällriktningen. Därefter 
sågas fällskäret bakifrån fram till den sparade brytmånen. 
 
Om trädet lutar bakåt eller om det blåser motvind kan det krävas stor kraft för att få trädet att 
börja falla. Även motståndet i själva brytmånen och att brytmånen sitter i ”fel” sida om cent-
rum av stubben gör att det krävs en fällkraft. Det finns många olika sätt att tvinga ner ett träd. 
Det enklaste är att trycka med händerna mot stammen. Att trycka högre upp efter stammen, 
med t.ex. en slana, ger en längre hävarm och därmed ett större fällmoment. Andra sätt är att 
sätta in ett brytjärn i fällskäret och bryta eller att slå in en kil med yxa. Fällredskap som 
trycker mot stubben får normalt en relativt kort hävarmslängd och måste därför utnyttja en 
stor kraft och ger därför den största dragbelastningen på brytmånen. Det finns även andra red-
skap med mekaniska eller hydrauliska kraftförstärkningar.  
 
Det finns endast grova rekommendationer för hur brytmånen skall utformas. De säger i prin-
cip att brytmånen skall anpassas efter trädets storlek. I boken Motorsågning (Skogsstyrelsen 
2002) och Husqvarnas instruktionsbok (Husqvarna 2003) står rekommendationen att bredden 
på brytmånen bör vara ca 10 % av träddiametern. Dessa rekommendationer är troligen resul-
tatet av praktiska erfarenheter och ”logiska” resonemang. När skogsarbetare gjort på ett visst 
sätt och sett att det fungerar har man fortsatt med samma metod utan att leta efter möjliga för-
bättringar.  
 
En annan viktig och intressant detalj är att på olika platser i världen placeras fällskäret på 
olika höjd i förhållande till riktskäret - jäms med, över eller under. Det är alltså befogat att 
granska detta närmare för att om möjligt hitta eventuellt bättre och säkrare metoder för träd-
fällning. 
 
1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta fram kunskap om brytmånens funktion och hållfasthet som 
kan användas för att förbättra nuvarande rekommendationer för hur brytmånen skall utformas 
och ge en bättre bild och förståelse av problemområdet. 
 
1.3 Frågeställningar 

∗ Är nuvarande rekommendationer bra för att ge en fällning som är säker och praktiskt bra? 

∗ Hur påverkas gångjärnsegenskaperna av bredden på brytmånen? 

∗ Hur påverkas gångjärnsegenskaperna av tryck på brytmånen? 

∗ Hur stora krafter utsätts brytmånen för vid fällning av ett bakåtlutande träd? 

∗ Har fällskärets placering i höjdled i förhållande till riktskäret någon betydelse? 

∗ Råder andra fällförhållanden om veden är frusen? 
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2. Material och metod 

 

Det första jag gjorde var att rita upp en skiss på ett träd med 
en utsågad brytmån, sedan satte jag ut kraftpilar och försökte 
föreställa mig hur kraftsituationen ser ut (figur 1). Det jag kom 
fram till var att problemet låg i att minst två krafter verkar på 
brytmånen samtidigt vid fällning. Dels tyngden från trädstam-
men, men även ett moment som antingen kommer från att 
trädet lutar, från vind, snöupplega eller från de fällredskap 
som används. När dessutom trädet börjar böjas för att slutligen 
falla blir det mycket komplicerat, därför tas ingen hänsyn till 
eventuella krafter i sidled, alltså krafter såsom sidvind och lut-
ning i sidled. På det sättet hålls beräkningarna på en tvådimen-
sionell nivå. 
 

 
 
           
       
 

    
 
Figur 1. Exempel på krafter vid trädfällning. 
Figure 1. Example of forces in tree felling. 
 

 
Med hjälp av en datormodell som jag fick av min uppdragsgivare, där det bl.a. fanns modeller 
för trädvikter och samband mellan diameter i brösthöjd och i stubben, tog jag fram beräk-
ningsformler för tryck- eller dragspänning i brytmånen enligt nedan. 
 
 
Förutsättningar  

∗ Trädslag; Tall 
∗ Bark i stubbhöjd; 27 % av area (Sveriges skogsvårdsförbund 1982) 
∗ Brytmånens bredd; 10 % av DBH pb 
∗ Trädets längd; valfritt   
∗ DBH pb; valfritt  
∗ Tyngdpunkten antas ligga vid 40 % av längden 
∗ Trädets stam förväntas vara rak 
∗ Brytmånens framkant är placerad 20 % av DBH pb från stubbens mantelyta (brytmånen 

blir då något längre än det rekommenderade 80 % av DBH enligt Husqvarna (2003)) 
∗ Max dragspänning för rått trä; 60 MPa (Grönlund 1986) 
∗ Max böjspänning för rått trä; 50 MPa (Grönlund 1986) 
∗ Säkerhetsfaktor; 4  

 
 

Beräkningsformler 

 2



  

Uppskattning av stubbdiameter  under bark: 
ds =(db +0,4)/0,782  

π
Ar =  27 % bark i stubbskäret ger rAAAr 85,085,027,0

=≈
−

=
ππ

 
 

π2rA =     

dvs. om arean minskar med 27 % minskar r (radien) och d (diametern) med 15 % 
 
ds ub=0,85*ds  
 
där: 
ds = stubbdiameter på bark, 
db = stamdiameter i brösthöjd på bark 
  
Moment orsakat av trädets tyngdkraft och lutning:  

( ) gmvlddgmbaFlM TpbsG **sin25,05,0**)(* +−=+==  
 
där: 
F = trädets tyngdkraft 
m = trädets massa 
g = gravitation 
l = horisontellt avstånd mellan Tp och vridpunkt (brytmån) = b+a 
b = horisontellt avståndet mellan Tp och centrum av stubben = vlb Tp sin=  (eller 0,4*bakåtlut i topp) 

lTp= vertikalt avstånd från vridpunkt till trädets tyngdpunkt, v = trädets lutningsvinkel 

a = avstånd mellan brytmånen och centrum på stubben = bs
b

b
s dd

d
d

d
a 25,05,0

2
1,0

2,0
2

−=−−=  

(halva diametern i stubbhöjd minus avståndet mellan ytterkant på barken och ytterkanten på brytmånen, minus 
halva brytmånens bredd) 

 
Moment p.g.a. trögheten i brytmånen, Mb: 
Brytmånens böjstyrka beräknas som om den vore rektangulär med längden i ytterkant exklusive bark som mått. 

b

b
b W

M
=σ         bbb WM σ*=           

6
* 2HBWb =  

b
bbss

bb

ddddHBM σσ *
6

)1,0(*)4.0()85,0(
*

6
* 2222 −−

==  

 

Beräkning av nödvändigt fällkraft, Fr från kil eller brytjärn: 

För att kunna fälla trädet måste redskapets fällmoment, Mr minst vara bG MM +  

lFM rr *=   cddddl sbss −+−−= 2/)15,01,0(2,0  

Fr = fällredskapets kraft mot stammen 

l =fällredskapets hävstångslängd till vridpunkten  

c = avståndet mellan angreppspunkten och vedkanten 

cdd
M

F
bs

r
r −−
=

25.0925,0
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Belastning på brytmånen: 
Brytmånen behandlas som om den vore rektangulär med längden i ytterkant (framkant) som värde. 

 Medeldragspänning i brytmånen, 
A
Ft

d =σ   

Där: 

Ft = total kraft på brytmånen = Fr – m*g   

A = brytmånens area = b*l 

b = brytmånens bredd 

l = brytmånens längd,  beräknas med hjälp av Pytagoras sats på en triangel med hörn i centrum av stubben, 
mitten av brytmånens ytterkant och där brytmånens ytterkant skär kanten mellan bark och ved. 

 222 )2.05.0()2/()2/85.0( bss ddld −+=

 

 22 )4.0()85,0(*1,0* bssb ddddlbA −−==  

   

( )

22

222

22

)4.0()85,0(*1,0

*
25.0925,0

6
*)1,0(*)4.0()85,0(

**sin25,05,0

)4.0()85,0(*1,0
*

bssb

bs

bbbss
Tpbs

bssb

r
d

dddd

gm
cdd

dddd
gmvldd

dddd
gmF

−−

−
−−

−−
++−

=

=
−−

−
=

σ

σ

 

 

Ovanstående formler utnyttjades till att teoretiskt uppskatta belastningar för några typträd och 
belastningsfall.  
 
De teoretiska beräkningarna kompletterades med några praktiska modellförsök, ett böjtest och 
ett dragtest. 
 
 
Böjtest 

En verklighetstrogen fällning är svår att efterlikna i en dragprovningsmaskin. Dels finns inte 
utrymmet att spänna fast provbiten, dels går trämaterialet lätt sönder där man inte önskar, i in-
fästningar osv.  
 
Standardiserade provbitar tillverkades med bredden 50 mm (= längden på brytmånen). Det 
medför att de går lättare att böja än en normallång brytmån och medför också att stammen får 
raka sidor i motsats till den verkliga runda stammen. Inverkan av det borde dock inte vara så 
stor. 
 
Vid undersökningen användes en enkel testutrustning bestående av en vinsch och en dyna-
mometer för avläsning (figur 2). En vajer gick från vinschen till en talja som var fäst vid 
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testbiten med en bult i ett hål på 300 mm hävarm från fällskäret. Vajern leddes vidare tillbaks 
samma väg via ett hjul till vågen. Det betyder att kraften som vill böja träbiten är den dubbla 
mot vad som dynamometern visar. Vajern spänns sedan tills provbiten böjts till bestämda 
vinklar för avläsning av kraften. Vinkeln avläses med hjälp av en gradskiva vid vinklarna 1, 
2, 5, 10, 20 och 30 grader, utöver dessa avlästes den maximala kraften, dvs. kraften strax 
innan biten mer eller mindre går av. Vinkeln för max kraften avlästes också. Momentet 
beräknades med hänsyn till att den effektiva hävarmen successivt minskar vid böjningen. 
 
 

                   
 
Figur 2. Försöksuppställning vid böjtest. 
Figure 2. Bending test.  
 
För att se om trycket av trädstammens tyngd har någon inverkan har också gjorts försök med 
en 100 kg tung vikt hängande under, men med fästpunkten på ovansidan av biten (figur 3). 
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Figur 3. Försöksuppställning vid böjtest 
med 100 kg tryckbelastning . 
Figure 3. Bending test with 100 kg load 
(simulating tree weight). 
 

 
 
Testbitarna tillverkades med brytmånsbredder på 10, 20, 30, 40 och 50 mm och med fäll-
skärets underkant placerad 20 mm över, 20 mm under samt jämns med riktskäret. Öppnings-
vinkeln på riktskäret gjordes ca 80 grader. Bitarna är utsågade ur rått virke av träslagen gran, 
tall och björk. Proven gjordes vintertid och ca en vecka efter att plankorna sågats och för-
varats utomhus och bör därför inte ha hunnit torka nämnvärt. En del av bitarna har lagts i en 
frys och blivit nedfrusna. Totalt genomfördes ca 60 böjtest. 
 
 
Dragtest 

När ett träd med bakåtlutning skall fällas böjs brytmånen något innan den nått ett lodrättläge. 
Om det sker en kraftig försvagning redan vid bara någon grads böjning finns risk att trädet 
helt släpper från stubben och okontrollerat faller tillbaka åt fel håll. Risken för detta är störst 
när man använder ett fällredskap som verkar med en vertikal kraft på fällskäret. Till dessa hör 
brytjärn och kil. Kilen är nog är det redskap som ger störst påkänningar på brytmånen, efter-
som den även ger upphov till chockartade krafter samt även skjuvkrafter i slagriktningen när 
den slås i. 
 
Som ett försök att se hur böjning försvagar draghållfastheten genomfördes ett dragtest där en 
utsågad brytmån först böjts med specialtillverkade stålkilar inslagna i fällskäret. Därefter, 
utan att ta bort kilen, har biten fästs in i en dragprovare med hjälp av en 16 mm grov bult i ett 
borrat hål i varje ände av provbiten (figur 4). 
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Figur 4. Försöksuppställning vid 
dragtest. 
Figure 4. Pulling test (combined bending 
by steel wedge and pulling)  
 

 
 
 
Testbitarna har i detta försök varit mycket lika de som användes vid böjtestet, med undantag 
för att dessa har en ytterliggare avsmalning i form av en urfräst midja med endast 10 mm 
tjocklek vid det testade området kring brytmånen. Orsaken till denna utformning var att den 
svagaste punkten skulle bli vid dragkraften i brytmånen och inte vid tryckkraften vid kilen. 
Trä har ungefär 3 gånger så stor draghållfasthet (ca 60 MPa) som tryckhållfasthet (ca 20 MPa) 
(Grönlund 1986). Provbitarna blev liggande 10 veckor och kan ha torkat ner under fibermätt-
nadspunkten där hållfastheten ökar. Några provbitar frystes ner, men värmen i laboratoriet 
och den smala midjan på provbitarna gjorde att de troligen hann tina innan försöket var klart. 
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3. Resultat 
 
3.1 Belastningsexempel 
 Med stöd av beräkningsformlerna för spänning i brytmånen simulerades belastningen i bryt-
månen för tre trädstorlekar och fyra olika lutningar; rakt, 1, 3 och 5 meter bakåtlut i topp i för-
hållande till centrum på stubben. Med en säkerhetsfaktor på 4 får dragspänningen vara högst 
12,5 MPa. Denna spänning har överskridits av det lilla trädet redan vid en lutning i topp på 
3 m (tabell 1). Detta förklaras av att trädet, som är kort, lutar väldigt mycket, samtidigt som 
liten stubbdiameter ger kort hävarm för fällredskapet (och därmed stort kraftbehov av 
fällredskap som trycker i fällskäret samt hög dragbelastning på brytmånen). 
 
Tabell 1. Dragspänning, MPa, i brytmånen vid användning av fällredskap som trycker i stubb-
skäret. Förutsättningar: tall, brytmånens bredd är 10 % av DBH, verktygets kraftpunkt ligger 
2 cm från vedkanten och riktskärets djup är 20 % av DBH. 
Table 1. Pulling tension, MPa, in felling hinge when using a felling tool that exerts force in the felling 
cut. Conditions: Scots pine, Felling hinge 10 % of diameter at breast height (DBH), force from felling 
tool 2 cm from tree surface and notch depth 20 % of DBH. 

Trädlutning, i topp  
Lean of tree, at the top 

Trädstorlek,             
(DBH, cm/Längd, m) 

Tree size, 
(DBH, cm/Length, m) 

0 (rakt) 
0 (straight) 

1 m bakåtlut 
1 m back 

3 m bakåtlut 
3 m back 

5 m bakåtlut 
5 m back 

10/12 0,6873 4,858 13,20 21,54 

30/22 0,2389 2,183 6,072 9,961 

50/26 0,2642 1,303 3,380 5,458  
 
 
I tabell 2 visas hur belastningen blir om brytmånen i stället görs 20 mm bred. Här kan man se 
att det troligen skulle gå bra att fälla ett 50 cm grovt träd med en 2 cm bred brytmån även om 
toppen lutar 5 m bakåt. 
 
Tabell 2. Dragspänning, MPa, i brytmånen vid användning av fällredskap som trycker i stubb-
skäret. Förutsättningar: tall, riktskärets djup är 20 % av DBH, verktygets kraftpunkt ligger 
2 cm från vedkanten och brytmånens bredd 20 mm. 
Table 2. Pulling tension, MPa, in felling hinge when using a felling tool that put force in the felling 
cut. Conditions: Scots pine, notch depth 20 % of DBH,  force from felling tool 2 cm from tree surface 
and felling hinge 20 mm. 

Trädlutning, i topp 
Lean of tree, at the top 

Trädstorlek,         
(DBH, cm/ Längd, m) 

Tree size, 
(DBH, cm/Length, m) 

0 (rakt) 
0 (straight) 

1 m bakåtlut 
1 m back 

3 m bakåtlut 
3 m back 

5 m bakåtlut 
5 m back 

10/12 2,079 4,307 8,764 13,22 

30/22 -0,421 
(tryck/press) 

2,441 8,166 13,89 

50/26 -1,238 
(tryck/press) 

1,275 6,302 11,33 
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Den maximala bakåtlutningen med tanke på hållfastheten i brytmånen vid olika säkerhets-
faktor har beräknats i tabell 3.  

 
Tabell 3. Största möjliga bakåtlut, i meter i topp, med hänsyn till tillåten dragspänning vid an-
vändning av fällredskap som trycker i stubbskäret. Förutsättningar: tall, riktskärets djup är 
20 % av DBH, verktygets kraftpunkt 2 cm från vedkanten och brytmånens bredd 20 mm. 

 

Table 3. Maximum tree lean backwards from felling direction, in m in top, in respect to pulling tension 
in felling hinge when using a felling tool that put force in the felling cut. Conditions: Scots pine, notch 
depth 20 % of DBH,  force from felling tool 2 cm from stem perimeter and felling hinge 20 mm. 

Säkerhetsfaktor  
Safety factor 

Trädstorlek,               
(DBH, cm/Längd, m) 

Tree size, 
(DBH, cm/Length, m) 

1 ( MPatill 60=σ ) 4 ( MPatill 5,12=σ )  

10/12 > 12 (liggande/on ground) 4,68 

30/22 21,1 4,51 

50/26 24,4 5,47 
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3.2 Böjningsförsök 

 

Böjkraften varierade kraftigt med först och främst bredden på brytmånen, men även för träd-
slag, fällskärets placering och om träbiten var frusen. Ju smalare brytmånen var desto böjliga-
re var den och med mindre risk för ett tvärt brott. Vid frusen ved gick böjningen trögt och 
brottet kom vid lägre böjvinkel. I figur 5 kan man följa förloppet när brytmånen går av. Lägg 
märke till att centrum för böjningen (den punkt där fiberlängden är oförändrad) rör sig framåt, 
åt vänster. 

                

 
Figur 5. 30 mm bred brytmån, gran. Förlopp:  En spricka bildas (2 grader böjning). Långsam 
och mjuk kompression i framkanten (tryckbrott) (5 grader böjning) . Hastigare brott när det 
släpper i bakkanten (dragbrott) (10 grader böjning). 
Figure 5. 30 mm thick felling hinge in Norway Spruce. Cource of events: A crack is formed (2 degrees 
bend). Slow and smooth compression of wood in the front (5 degree bending). A rapid break when the 
wood fibers break in the back (pullbreak)(10 degrees bending).   
 
Exempel på god respektive dålig böjbarhet och gångjärnseffekt visas i figur 6.  
 

Figur 6. Exempel på god böjbarhet (vänster bild) björk med 20 mm brytmån böjd 20 grader re-
spektive dålig böjbarhet (höger bild) frusen tall med 40 mm brytmån böjd 10 grader. 
Figure 6. Examples on good possibilities for bending(left picture) birch with 20 mm felling hinge bent 
20 degrees respectively poor possibilities for bending (right picture) frozen pine with 40 mm felling 
hinge bent 10 degrees.  
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Gran, ofrusen  

 

Det nödvändiga böjmomentet ökar kraftigt med ökande bredd på brytmånen (figur 7). Smala 
brytmåner kräver ett relativt lågt moment som är ganska jämnt under en stor böjning. Det 
jämna och ryckfria böjförloppet kan tolkas som att böjningen till stor del sker genom komp-
rimering (tryckbrott), varvid en stor del av styrkan i brytmånen finns kvar under böjningen. 
Man kan tydligt se att de grövre brytmånerna inte håller lika länge som de smalare, utan brist-
er hastigt vid dragbrott efter en förhållandevis liten böjning. Vid 40 och 50 mm brytmån syns 
att när väl kraften för att välta trädet är uppnådd, går brytmånen till största delen av och det 
finns inget eller lite styrka kvar för att styra det. När fällskäret placeras över riktskäret tycks 
böjningen gå något lättare, men skillnaderna är relativt små. Vid 30 mm bredd behölls styrkan 
i brytmånen bäst med fällskäret under riktskäret. 
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Figur 7. Böjmoment vid olika böjvinkel för provbitar av ofrusen gran med olika brytmånsbredd 
och höjd på fällskäret. 
Figure 7. Bending momentum (Nm) at different bending angle for test pieces of non frozen spruce with 
different thickness of felling hinge and level of felling cut compared to notch (jämns=even level; 
 över= 20 mm over; under=20 mm below). 
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Tall, ofrusen 

 

Även här har brytmåner med fällskäret under riktskäret krävt större böjmoment i de fall jäm-
förelser genomfördes (figur 8). Resultaten ser i stort sett lika ut som för gran, men för tall har 
30 mm brytmånen böjt ganska mjukt för samtliga höjder på fällskäret och styrkan bibehållits 
till relativt stor böjvinkel. En del kurvor har gått ojämnt, t.ex. ”20 mm jämns” som tydligt går 
nedåt och vänder sedan upp igen. Det beror troligen på ett litet tidigt brott. 
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Figur 8. Böjmoment vid olika böjvinkel för provbitar av ofrusen tall med olika brytmånsbredd 
och höjd på fällskäret. 
Figure 8. Bending momentum (Nm) at different bending angle for test pieces of non frozen pine with 
different thickness of felling hinge and level of felling cut compared to notch (jämns= even level; 
över = 20 mm over; under = 20 mm below). 
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Björk, ofrusen 

 

Här är det stor skillnad mot barrträden vad gäller böjligheten. Även en 50 mm tjock brytmån 
håller länge (figur 9). För övrigt tycks det krävas större böjmoment att ha fällskäret under 
riktskäret även för björk. Kurvorna för 20 mm brytmånsbredd kan tjäna som exempel på hur 
man vill att en brytmån skall fungera. Kräva ett jämnt moment utan att brista under en stor del 
av böjningen (fallet) så att trädet har en stabil styrning mot den förbestämda riktningen. 
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Figur 9. Böjmoment vid olika böjvinkel för provbitar av ofrusen björk med olika brytmåns-
bredd och höjd på fällskäret. 
Figure 9. Bending momentum (Nm) at different bending angle for test pieces of non frozen birch with 
different thickness of felling hinge and level of felling cut compared to notch (jämns = even level; 
över = 20 mm over;  under = 20 mm below). 
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Tall, frusen  

 

När träet blir fruset ser man att det blir hårdare och även mindre böjligt (figur 10). När de 
grövre brytmånerna belastas böjs de mycket lite och när kraften blir tillräckligt stor går bryt-
månen till slut av mycket häftigt. Inte heller de tunnare brytmånerna böjs på samma sätt som 
om de hade varit ofrysta. Ingen av bitarna saknar helt någon form av brott.  
 
 

                

Tall, frusen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5 10 15 20 25 30

Böjvinkel, grader

B
öj

m
om

en
t, 

N
m

50mm, jämns
40mm, jämns
30mm, under
30mm, jämns
30mm, över
20mm, under
20mm, jämns
20mm, över
10mm, jämns

 
 
Figur 10. Böjmoment vid olika böjvinkel för provbitar av frusen tall med olika brytmånsbredd 
och höjd på fällskäret. 
Figure 10. Bending momentum (Nm) at different bending angle for test pieces of frozen pine with 
different thickness of felling hinge and level of felling cut compared to notch (jämns = even level; 
över = 20 mm over;  under = 20 mm below). 
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Björk, frusen  

 

Även hos björk syns effekter av den frusna veden (figur 11). Kraften ökar, planar ut, bryt-
månen brister genom dragbrott och kraften faller, sedan fortsätter försvagningen mindre dra-
matiskt. Man kan också se att när en bred brytmån går av tidigt så sjunker momentet (styrkan) 
till nästan noll. En smal brytmån har däremot kvar knappt hälften av sitt böjmotstånd (styrka) 
vid stor böjning. Fastän dessa kurvor ser betydligt bättre ut i förhållande till den frusna tallen 
så har även björkens böjlighet försämrats betydligt då den blev frusen. 
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Figur 11. Böjmoment vid olika böjvinkel för provbitar av frusen björk med olika brytmåns-
bredd och höjd på fällskäret. 
Figure 11. Bending momentum (Nm) at different bending angle for test pieces of frozen birch with 
different thickness of felling hinge and level of felling cut compared to notch (jämns = even level; 
 över = 20 mm over; under = 20 mm below). 
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Gran, ofrusen med tryck 

 

I det här testet har en 100 kg tung vikt belastat ovansidan av provbiten för att simulera trädets 
tyngd. Det gör att diagrammet (figur 12) inte enkelt kan jämföras med övriga försök. Att kur-
van tar slut betyder inte nödvändigtvis att brytmånen gått av utan bara att det inte behövs nå-
gon tillsatt kraft för att biten ska fortsätta böjas. Det kan alltså vara vikten som böjer ner den, 
detta gäller i synnerhet de med smal brytmån. Det man kan jämföra är alldeles i början av böj-
ningen för främst de stora bitarna. Det finns en antydan att det går tyngre med belastande vikt, 
men det är osäkert. 
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Figur 12. Böjmoment vid olika böjvinkel för provbitar av ofrusen gran med olika brytmåns-
bredd och höjd på fällskäret. Provbiten belastades med 100 kg fäst ca 40 cm ovanför brytmånen. 
Figure 12. Bending momentum (Nm) at different bending angle for test pieces of non frozen spruce 
with different thickness of felling hinge and level of felling cut compared to notch. The test piece had a 
100 kg load placed about 40 cm above the hinge (jämns = even level; över = 20 mm over; under = 20 
mm below). 
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Regressionsanalys av böjmotstånd 

 

Med hjälp av regressionsanalys undersöktes samband mellan böjmotstånd och andra 
variabler. Vid analysen utnyttjades endast observationer vid böjvinkel 1-2 grader. Dessutom 
plockades observationer med tryckbelastning bort.  
 
Brytmånsbredden i kvadrat var den enskilt viktigaste variabeln. Det överensstämmer med den 
generella hållfashetsläran för böjning av en balk med rektangulär tvärsnittyta. Björk gick 
tyngst att böja och frusen ved krävde högre böjmoment. Inverkan av både trädslag och om 
veden var frusen var proportionell mot brytmånsbredden i kvadrat (ökningen var alltså pro-
centuell). Fällskäret över riktskäret krävde 31 Nm lägre böjmoment. Fällskäret under rikt-
skäret krävde det högsta momentet, skillnaden var dock ej signifikant och har därför valts bort 
i modellen. Böjmomentet ökade med ökad böjvinkel inom det analyserade intervallet. 
 
 
Modell, med ofrusen gran eller tall med fällskäret jämns med som bas:  
 
M = C1+C2*Brytmån2+C3*Björk* Brytmån2+C4*Frusen* Brytmån2+C5*Vinkel+C6*Över  
 
Förklaringsgrad, R2 = 0,89 
 
där: 
M = böjmoment i Nm vid 1-2 grader böjning av brytmån ( 50 mm längd på brytmånen).   
Brytmån2, brytmånsbredd ikvadrat,  cm2

Björk, dummyvariabel för björk (björk=1, ej björk=0) 
Frusen, dummyvariabel för frusen ved (frusen=1, ej frusen=0) 
Vinkel, böjvinkel i grader 
Över, dummyvariabel för fällskär över (över=1, ej över =0) 
 
Variabel koefficient P-värde Signi-

fikans 
Konstant -50,0 0,039 * 
Brytmån2, cm2  20,0 <0,0001 *** 
Björk*Brytmån2 7,47 <0,0001 *** 
Frusen*Brytmån2 7,85 <0,0001 *** 
Vinkel 47,5 0,0007 *** 
Över -31,4 0,055 - 
 
 
3.3 Dragstyrka vid böjning  
Dragprovskurvorna visade i de flesta fallen förloppet att lasten först ökade sakta, troligen var 
det bultarna i infästningarna som rörde sig. Därefter ökade lasten linjärt i förhållande till 
längdökningen under ett tag, för att sedan plana ut. I detta skede började träet att brista, vilket 
resulterade i att kurvan hackade något innan biten till slut gick av. Det som var mest 
intressant med det här försöket var hur maxlasten (brottbelastningen) skulle påverkas av 
böjningen. Maxvärderna är därför redovisade i tabell 4. Det går inte att visa att träet blivit mer 
försvagat av böjningen till 3 grader än till 1 grad. Vid 10 och 50 mm (två av tre fall) var träet 
tvärtom starkare när det böjts till 3 grader än när det böjts 1 grad. Det som går att säga är att 
träet klarat en belastning som varit i närheten av, och även över, den teoretiskt beräknade för 
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alla utom bitarna som är 50 mm. Det kan tolkas som att en bred brytmån snabbare tappar 
hållfasthet än en smal vid böjning. 

 
Att bitarna varit så starka skulle kunna bero på att fukthalten kommit ner under fibermätt-
nadspunkten (30 %). 

 

 
Tabell 4. Uppmätt belastning (kN) vid brott för olika brytmånsbredd och vinkel för gran. För 
oböjd provbit är maxbelastningen beräknad vid brottspänning 60 MPa. 
Table 4. Measured load (kN) at breaking point for different thickness of felling hinge and bending 
angle for spruce. For straight testing  piece is maximum load calculated for maximum tension 
60 MPa.  

Brytmånsbredd, mm / Thickness of felling hinge, mm Kilvinkel (grader) 
Angle (degree) 10 30 50 

1 5,588 21,09 23,38 

3 7,725 18,55 23,65 

Beräknad brottlast för oböjd 6,000 18,00 30,00 
 
 
Utöver dessa gjordes även försök med nedfrysta bitar (tabell 5). Kurvorna till dessa blev 
mindre bra, i stället för att bli spröda och kraftigt försvagade av böjningen blev provbitarna 
istället sega. Troligen berodde det på att dels infästningen och även själva dragningen tog för 
lång tid så bitarna hann tina. En provbit (10 mm) var dock så spröd att den gick av när bultar-
na skulle slås igenom de frusna fästhålen. Vi provade därför med att använda 12 mm bult 
istället för som tidigare 16 mm. När nästa bit testades visade det sig att det var nödvändigt 
med grov bult. 12 mm bulten sjönk nämligen genom träet och brottet skedde på fel ställe. På 
grund av detta kan 30 mm provet vara missvisande (skulle eventuellt ha kunnat klara en större 
last). 
 
Tabell 5. Uppmätt belastning (kN) vid brott för olika brytmånsbredd och vinkel för frusen gran. 
Table 5. Measured load (kN) at breaking point for different thickness of felling hinge and bending 
angle for frozen spruce. 

Brytmånsbredd (mm) / Thickness of felling hinge, mm Kilvinkel (grader) 
Angle (degree) 10 30 50 

1  (20,66)  

3 0  23,70 
 
 
3.4 Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen är att brytmånen inte bör göras för bred. En lagom bred brytmån be-
håller styrkan och har en fungerande gångjärnsfunktion. De nuvarande rekommendationerna, 
med brytmånsbredden proportionell mot träddiametern, ger för bred brytmån på grova träd.  
 
Björk är betydligt mera böjbar och ger en bättre gångjärnseffekt än tall och gran som är unge-
fär likvärdiga. 
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En annan viktig slutsats är temperaturens inverkan. Svåra träd bör inte fällas vid frusen ved. 
Troligen finns det även gradskillnader mellan svag och sträng kyla.   

 
Böjtesterna visar att brytmånen inte tål en stor böjning om den görs för grov. En grov brytmån 
leder till att böjningen sker ojämnt, först går det tungt och när motståndet väl släpper finns 
nästan ingen styrka kvar i brytmånen, och därför heller ingen egenskap av gångjärn. De teo-
retiska beräkningarna visar att relativt smala brytmåner bör hålla även på träd med relativt 
stort bakåtlut. Det verkar till exempel fullt tillräckligt att använda en 2 cm bred brytmån på ett 
så stort träd som en 50 cm grov och 26 m hög tall.  

 

 
Slutsatserna baseras till stor del på teoretiska beräkningar med givna förutsättningar och vissa 
antaganden. Till exempel förutsätts inga sidokrafter från sidolutning eller sidovind, vilket le-
der till en kraftigt ökad punktbelastning på brytmånen och ökad risk för brott. 
 
 
4. Diskussion 
 
Denna rapport ger ett underlag tillsammans med tidigare kunskap och praktisk erfarenhet för 
att fatta beslut om nya rekommendationer vid utbildning m m. Rekommendationerna bör ba-
seras på en syntes, där många olika faktorer vägs in, varav några diskuteras nedan.   
 
Önskemålen på en bra brytmån är många. Säkerheten är den viktigaste. Lågt fällmotstånd och 
god styrförmåga (gångjärnseffekt) är andra. En del i säkerhetsbedömningen är risken för 
misslyckad sågning (sågning i brytmånen). En bred brytmån ger självklart större toleranser 
gällande precisionen vid sågningen.  
 
Tidigare har det funnits en relativt allmän uppfattning att en bred brytmån är säkrare än en 
smal. När tidigare rekommendationer blivit nerskrivna har det troligtvis tagits till ordentligt, 
”för att vara på säkra sidan”. Delvis därför att man absolut inte vill underdimensionera och 
riskera att brytmånen inte håller, dels därför att ”förnuftet” säger att det behövs en stor area 
för att hålla upp ett helt träd och att ett stort träd behöver en bredare brytmån. Denna under-
sökning visar att en bred brytmån inte alltid är säkrare.  
 
 
Rekommenderad brytmånsbredd 
Vid enkla förhållanden (raka eller svagt framåtlutande träd utan vind) fungerar nästan alla 
brytmåner tillräckligt bra för en kontrollerad fällning. På raka träd krävs endast någon grads 
böjning för att trädet vid vindstilla skall börja falla av sig själv. Kraven på brytmånen i dessa 
fall är tämligen små. Den allvarligaste risken är genomsågad brytmån och helt okontrollerad 
fällning. För sågare med låg precision och enkla förhållanden finns skäl att rekommendera 
något bredare brytmån än den rent tekniskt optimala. Brytmånsbredd på ca 30 mm ger både 
en ganska god marginal mot genomsågning och en någorlunda fungerande gångjärnsfunktion.  
 
Belastningen och kraven på brytmånen blir betydligt hårdare vid motlut. Vid ett måttligt 
bakåtlut på 1 m i topp på ett 26 m långt träd krävs en böjning på ca 2,2 grader för att räta upp 
trädet. Denna böjning klarar troligen även breda brytmåner, fast det verkar finnas risker vid 
frusen barrved. En större bakåtlutning på 2 m i topp kräver ca 4,4 grader böjning och ser ut att 
innebära risker vid brytmånsbredd över ca 30 mm av barrved. Ändå större bakåtlutningar krä-
ver en mycket väl fungerande brytmån med god hållfasthet under böjning.  
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Vid svåra förhållanden som bakåtlut, sidolut, vindbelastning, försvagad ved etc. är hög preci-
sion vid sågningen och god kompetens en förutsättning för säkert arbete. Under sådana för-
hållanden ger relativt smala brytmåner en bättre gångjärnsfunktion och större hållfasthet efter 
böjning. Vid fällning av träd med bakåtlut och bred brytmån är det mest kritiska läget efter 
några graders böjning. För en smal brytmån kan däremot utgångsläget vara mest kritiskt. De 
teoretiska analyserna i denna rapport visar att risken för brytmånsbrott i oböjt felfritt trä är 
liten även för smala brytmåner om trädet inte utsätts för sidokrafter. Praktiska helt realistiska 
försök med fällning av träd med stora bakåtlut i samverkan med ledande instruktörer har veri-
fierat att relativt smala brytmåner fungerar bäst.  

 

 
Rekommendationen på ”optimal” brytmånsbredd borde alltså skilja mellan olika förutsätt-
ningar och brukare.  
 
Ett förslag på ny allmän rekommendation är: 10 % av stamdiametern i brösthöjd, dock max ca 
30 mm. Rent teknisk ser det ut att gå bättre med ändå smalare brytmån, men för praktiskt bruk 
måste det i en generell rekommendation byggas in marginaler för precisionen i utförandet, 
varierande vedstyrka m m. Fördelarna att göra brytmånen smalare än ca 30 mm på stora träd 
uppväger inte de ökade riskerna för en normal brukare. Ju skickligare och noggrannare 
huggare, desto smalare kan brytmånen göras.  
 
 
Fällskäret över, under eller jämns med riktskäret? 
Försöken visar vissa, men relativt små skillnader på rakfibriga provbitar. Fällskäret under gav 
oftast något högre böjmotstånd, men brytmånen hade en god gångjärnseffekt (höll länge). 
Fällskäret över gav ett signifikant lägre böjmotstånd och minst virkesskador i rotstocken.  
 
Varför krävdes något högre moment med fällskäret under riktskäret? En del av förklaringen är 
att det förutom böjning krävs en viss spjälkning. En annan förklaring är att hävarmen 300 mm 
vid proven definierades utifrån fällskärets nivå, vilket bedömdes mest relevant. Om hävarmen 
i stället definierats utifrån riktskärets nivå skulle skillnaderna mellan metoderna minska.   
 
Vid verklig fällning är fibervinkeln i brytmånen ofta sned p.g.a. stammens rotansvällning som 
ytterligare kan förstärkas av rotben. I extrema fall kan fibervinkeln uppgå till 45 grader i delar 
av brytmånen. Det betyder att den effektiva brytmånsbredden kan ändras kraftigt genom 
spjälkning längs fibervinkeln.  
 
  
Fällskär över riktskär

Om fällskäret läggs högre än riktskäret finns vid snedfibrighet en allvarlig risk att spjälkning 
längs fibrerna gör att den effektiva brytmånsbredden blir för liten eller noll! Metoden är där-
för säkerhetsmässigt det sämsta alternativet om det finns risk för snedfibrighet. Metoden är 
också mest känslig för sidoriktad kraft från fällkil. Metoden kräver alltid justerkapning av 
rotänden. Fördel är något lägre böjmotstånd och minst risk för virkesskador genom urdrag 
och spjälkning. 
  
Fällskär under riktskär
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Ger vid snedfibrighet en överdimensionerad brytmånsbredd. Brytmånen blir också extra tålig 
för sidoriktad kraft från kilar. Friktion mellan kilen och rotstockens kapsnitt gör att en del av 
slagets kraft vill skjuva trädet av stubben. Med fällskäret under riktskäret får brytmånen stöd 
mot stubben. Nackdel är något tyngre böjning, (men god böjbarhet) samt störst risk för spjälk-
ning och virkesskador i rotstocken.  Metoden rekommenderas vid avancerad fällning med 
kilar vid stort bakåtlut. 
 
 
Fällskär jämns med riktskär 

Denna metod rekommenderas i normalfallet, till stor del p.g.a. att den är lättast att såga (lät-
tast att bedöma brytmånsbredden) och har minst känslighet för snedfibrighet. Nackdel är viss 
risk för virkesskador från urdrag i rotstocken.  
 
 
Träd med sidokrafter och/eller svag ved 
Sidokrafter från vind eller sidolut ger en farlig belastning på brytmånen, i synnerhet i kombi-
nation med bakåtlut. Kombinationer med minst två av följande förhållanden; bakåtlut, sidolut 
och svag ved, måste betraktas som mycket farliga. Belastningen blir mycket komplex vid 
sidolut. Befintliga instruktionsböcker rekommenderar extra bred brytmån vid svag ved och 
kilformad brytmån vid sidolut (extra bred i dragsidan). Med ledning av resultaten från denna 
undersökning ter sig riktigheten i dessa rekommendationer inte självklar. Här behövs ytter-
ligare studier eller åtminstone någorlunda jämförbara praktiska försök för att öka kunskapen 
och ge säkrare rekommendationer.   
 
 
Försöksmetod böjtest 
Försöksmetoden vid böjtestet fungerade i stort bra. Resultaten visade tydligt att en brytmån är 
mer böjlig ju smalare den är och att frusen ved är hård och spröd. Den mycket kraftiga för-
svagningen efter förhållandevis liten böjning vid stor brytmånsbredd var dock överraskande. 
 
En viktig fråga är hur väl modellförsöken skildrar förloppet vid en riktig trädfällning. Möjliga 
felkällor är avsaknad av tryck från trädets egenvikt i de flesta försöken och mindre ”tröghet” i 
provbiten än i ett helt träd.     
 
Vid stora moment (stor kraft i vinschvajern) kan elasticitet i vajern ha bidragit till att göra 
brotten hastiga, kanske mer hastiga än de skulle ha varit med en mera stum kraftkälla och en 
större/trögare provbit. Att det byggs upp stora spänningar och att det sker ett hastigt brott vid 
breda brytmåner är faktum, men kanske att det vid verklig fällning finns kvar något mera fib-
rer som håller samman brytmånen än vad försöken visar.  
 
Delstudien med kombinerad böjning och tryckbelastning via vikt visade att det fanns en ten-
dens att gå tyngre med tryckbelastningen i början av böjningen, sedan hjälper naturligtvis 
vikten till att bryta biten. En gissning varför det gått tyngre är att träets komprimering, som är 
det första som sker, försvåras en aning av att träet redan är något hoptryckt av tryckbelast-
ningen.  
 
En bedömning är ändå att böjning under tryckbelastning från stamvikt kan ske något mjukare 
eftersom tryckbelastningen (och kompressionen) ökar. På liknande sätt bör en verklig bryt-
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månsform som är kortare i framkant än bakkant vara något bättre ur böjbarhetssynpunkt än en 
helt rektangular form. Detta genom att tryckbelastningen på veden i framkanten av brytmånen 
ökas och dragbelastningen i bakkanten minskas.  

 Försöken med vikt liknar mer en verklig fällning, där trädet faller av sig själv efter en viss 
vinkeländring. Det är dessvärre mycket svårt att mäta brytmånens styrka under ”fritt fall”. 
Försöken utan vikt ger däremot en möjlighet att hinna registrera krafter och få en bild av vil-
ken styrka det finns kvar i brytmånen under fällningen. 

 

 
 
Försöksmetod dragtest 
Proven i dragprovningsmaskin var mycket begränsade och måste betraktas som osäkra. Till 
exempel visade några försök högre vedstyrka vid ökad böjning, vilket måste förklaras med 
skillnader i vedbitarna eller någon form av försöksfel. Den grövsta brytmånen (50 mm) för-
svagades mest av böjning, vilket var förväntat. Slutsatsen av dragtestet, som måste betraktas 
som preliminär, är att en tunn brytmån inte förlorar så mycket i dragstyrka av några graders 
böjning.  
 
Möjliga felkällor är att träet testet i dragprovmaskin varit för torrt och därför håller bättre och 
att de frysta bitarna hann tina innan försöket var över. Den angivna böjvinkeln under drag-
provningen kan ha varit lägre än kilarnas vinkel. Det är möjligt att träet komprimerats något i 
fällskäret istället för att brytmånen böjts. Den verkliga vinkeln kontrollerades aldrig. Träet är 
också elastiskt, vilket gör att när dragningen börjar resulterar det i att fällskärsöppningen ökar 
och kilen förlorar delvis sin funktion att skapa en böjvinkel.  
 
 
Allmänt om att böja trä och nya idéer 
Trä har ca tre gånger högre draghållfasthet än tryckhållfasthet. Det gör att böjning av trä 
inleds med att trä komprimeras. Böjningen sker mjukt så länge deformationen huvudsakligen 
sker genom komprimering (tryckbrott). Vid smal brytmånsbredd klaras relativt stora 
böjvinklar genom denna form av böjning. Vid brytmånsbredder över 30-40 mm för ofrusen 
tall och gran räcker inte kompressionen till utan stora spänningar byggs upp som brister 
hastigt och tycks slita av nästan alla vedfibrer.  
 
Tekniken med V-kap vid stora böjspänningar utnyttjar försvagning på trycksidan (liten area i 
spetsen) och förstärkning på dragsidan (stor area i triangelns bas) för att öka möjligheten till 
böjning via kompression trots en mycket stor ”brytmånsbredd”. Den ”optimala” brytmåns-
formen skulle kunna bygga på principerna för V-kapet. I form av två trianglar, med mesta 
arean långt ut på kanterna och som bildar en rak bakkant med två spetsar i framkant borde 
brytmånen både få styrka för sidobelastning och mycket god gångjärnseffekt (figur 13). Detta 
är endast en idé som medför praktiska svårigheter i utförandet, men som kanske kan 
motiveras vid extrema fall som kombinerat bak- och sidolut. Tekniken möjliggör en extra stor 
area långt ut på dragsidan med bibehållen god böjbarhet. Praktiskt kan man tänka sig att börja 
såga en jämnbred brytmån och därefter justersåga mot mitten (ta bort material på trycksidan). 
Även om det skulle bli en mindre genomsågning i mitten påverkas hållfastheten obetydligt. 
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Figur 13. Den optimala brytmånsformen? 
Figure 13. The optimal shape of the felling hinge? 
 
 
Resultatens generaliserbarhet 
Trä är ett heterogent material med stor variation både inom ett träd och mellan individer bero-
ende på årsringsbredd mm. Vid dessa försök har virke från samma träd använts och de olika 
trädslagen har växt på samma mark (normal skogsmark för Mellansverige, ståndortsindex ca 
T24/G24). Resultaten är i första hand jämförande och relativa. Speciella förhållanden som 
extremt frodvuxen ved och tjurved kan bete sig annorlunda.  
 
Trots att bitarna kommer från samma träd finns variationer i träet, fuktighet, temperatur m m. 
Det bidrar till en viss variation i mätresultaten, och att alla test inte stämmer helt med förvänt-
ningarna. Med fler mätningar (upprepningar) skulle resultaten ha blivit säkrare, men samtidigt 
krävt väldigt många provbitar och kanske andra problem som ökade effekter av torkning, 
större variation i vedegenskaper etc. 
 
Beräkningarna om vilka maximala bakåtlut som kan fällas med fällredskap som trycker i fäll-
skäret baseras på trämaterialets normala hållfasthet för felfria trästycken vid rakt brott med en 
säkerhetsfaktor på 4. Rimligen sker en inte obetydlig försvagning av dragstyrkan vid böjning, 
i synnerhet för breda brytmåner. Frågan om exakt hur snabbt draghållfastheten sänks vid sam-
tidig böjning och dragbelastning har inte kunnat besvaras tillfredställande i denna studie. För-
söken i dragprovmaskinen visar på en obetydlig försvagning upp till 3 graders böjning för upp 
till 30 mm brytmånsbredd, men måste betraktas som osäkra.      
 
Försöken i dragprovmaskin är som tidigare sagts mycket begränsade och att betrakta främst 
som ett försök till att beskriva de komplicerade förhållanden som råder vid en verklig trädfäll-
ning. 
 
Fotografierna blev bra och förklarar förloppen. Tyvärr blev få kompletta serier tagna som tyd-
ligt visar böjförloppet i detalj. Enskilda singelfotografier är inte alls lika intressanta som när 
man kan följa ett helt böjförlopp. Därför har vi valt att ta med en serie i rapporten. För eventu-
ella framtida liknande försök rekommenderas därför att ägna tid åt att ta fram bra fotoserier 
med hög täthet mellan varje bild, alternativt filmning för att ännu bättre se och förstå böjför-
loppet vid olika utformning av brytmånen samt olika träslag och vedtemperatur.  
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