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Förord 
 
Arbetsstudien av Rogbico är gjord i samarbete med Holmen Skog och projekt Buntning av 
grot – teknik och system som finansieras via program Effektivare Skogsbränslesystem.  
 
Fältarbetet har genomförts av Jan-Erik Liss, Högskolan Dalarna, och Berndt Nordén, 
SkogForsk. 
 
Rapportsammanställning, bearbetning och analys har tagits fram inom projekt SWX-Energis 
delprojekt Skog. 
 
Målsättningen med delprojekt Skog är att undersöka möjliga vägar att förbättra teknik och 
metoder för uttag av skogsbränsle.  
 
Rogbico är en intressant nykomlig på grotbuntningsarenan. Om den sedan kan komma att 
konkurrera med mer beprövade Fiberpac och Wood Pac får tiden utvisa. 
 
Studien visar att maskinens bandningsenhet är en svag  punkt som behöver utvecklas en hel 
del för att få driftsäkerhet. 
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Sammanfattning 
 
En ny maskin för buntning av grot (grenar och toppar) har utvecklats av Rogbico AB och 
försäljs genom ABAB (Allan Bruks AB). Maskinen, som monteras på ett lastbilschassi och 
drivs via lastbilens hydraulik, finns i två modeller; GTK 4400 som tillverkar buntar i längden 
4,4 meter och GTK 5100 som tillverkar buntar i längden 5,1 meter. Enligt uppgift från till-
verkaren producerar maskinen mellan 17 och 22 buntar per timme beroende på materialets 
beskaffenhet. Buntarnas vikt uppges till mellan 800 och 1 200 kg.  
 
I slutet av juni 2008 genomfördes studier i Lycksele på GTK 5100 vid buntning av grön och 
brun grot. Studien omfattar ca 80 buntar, varav hälften av buntarna tillverkades av grön och 
hälften av brun grot. Objektet med grön grot var avverkat i januari 2008 och objektet med 
brun grot var avverkat i mars 2007. Efter avverkningen skotades materialet till vägkant där det 
lades i vältor som sedan täcktes med armerad papp. Studien omfattar enbart buntning av ma-
terialet. Buntningen genomfördes med samma förare på båda objekten. Föraren hade kört 
maskinen ca 1,5 månader. 
 
Arbetsgången vid buntning kan kortfattat beskrivas på följande sätt. Efter det att maskinen 
ställts upp på objektet öppnas komprimeringsenheten och materialet lyfts med hjälp av kranen 
till maskinen och fördelas på sådant sätt att bunten får ungefär samma diameter (ca 80 cm) 
utefter dess hela längd. Komprimering (tryck ~ 97 ton) och bandning av bunten sker med 
automatik varför föraren under den tiden kan ägna sig åt annat arbete, t.ex. lossa material från 
vältan för att minska arbetstiden för fyllning av nytt material i maskinen (nästa bunt). Efter 
komprimering och bandning lyfts den färdiga bunten ur maskinen och läggs i välta.  
 
Buntarna hålls samman med tre plastband, varav ett mitt på bunten och övriga på var sin sida 
ca 1,5 meter från mitten (eller ca 1,1 meter in från vardera änden på bunten). De band som an-
vändes vid studien hade en bredd på 15 mm och en tjocklek på ca 1 mm.     
 
Vid studiens genomförande förekom en hel del problem med bandningsutrustningen. Orsaken 
till detta är ofullständigt utredd, men mycket talar för att en del av problemen förorsakades av 
en dåligt intrimmad utrustning. Vid buntning av brun grot bedöms barravfallet vara främsta 
orsaken till de problem som uppstod med bandningen.   
 
Prestationen inkl. förekommande problem uppgick till 16,0 buntar/G0-tim (medelvärde) vid 
buntning av grön grot och till 9,3 buntar/G0-tim vid buntning av brun grot. Prestationen inkl. 
flytt av maskinen mellan olika uppställningsplatser längs vältan uppgick till 14,1 (grön grot), 
resp. 8,9 (brun grot) buntar/G0-tim. 
 
Prestationen exkl. förekommande problem beräknas ligga på 16,7 buntar/G0-tim (grön grot), 
resp. 14,2 buntar(G0-tim (brun grot). Inkl. flytt av maskinen mellan olika uppställningsplatser 
beräknas prestationen ligga på 14,6 buntar/G0-tim (grön grot), resp. 13,4 buntar/G0-tim (brun 
grot). 
 
För att få en uppfattning om buntarnas vikt vägdes 7 gröna och 8 bruna buntar. Buntarna av 
grön grot vägde mellan 922 och 1 135 kg (medelvärde 1 010 kg) och buntarna av brun grot 
vägde mellan 600 och 990 kg (medelvärde 780 kg). Fukthalten bestämdes via stickprov till 
52,8 % (grön grot) resp. 32,1 % (brun grot). Prestationen vid produktion av dessa buntar, 
exkl. förekommande problem och exkl. maskinförflyttningar, har beräknats till 18,9 
buntar/G0-tim (medelvärde för grön grot) och 12,8 buntar/G0-tim (brun grot), vilket vid de 
aktuella vikterna och fukthalterna motsvarar 40,8 MWh/G0-tim (grön grot) och 35,1 
MWh/G0-tim (brun grot). 
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1. Bakgrund och syfte 
 
En ökad efterfrågan på biobränsle från skogen har medfört att marknaden söker nya lösningar 
för att rationalisera och kostnadseffektivisera hanteringen av bränsle från skog till slutanvänd-
are. Buntning av grenar och toppar (GROT) kan vara en av flera intressanta utvecklingsvägar.  
Metoden, vilken introducerades på marknaden redan i slutet av 90-talet, fick ingen större 
genomslagskraft i Sverige. I Finland är dock buntning av avverkningsrester en väl etablerad 
metod som svarar för en stor del av bränsleuttaget.     
 
Det finns vissa fördelar med metoden jämfört med de metoder som idag är vanligt före-
kommande i Sverige, t.ex. sönderdelning av bränslet till flis i ett tidigt skede av hanterings-
kedjan. Ett konventionellt flissystem betraktas allmänt som ett ”hett system” eftersom det 
kräver ett jämnt transportflöde och är relativt känsligt för störningar. Det kräver också 
specialfordon för vidaretransporten från skog till slutanvändare. GROT-buntar kan hanteras 
och transporteras på samma sätt som rundvirke, vilket innebär att samma maskiner och fordon 
som används i det traditionella skogsbruket kan användas. Buntarna kan också ”mellanlagras” 
på avlägget, vilket innebär att transportplaneringen underlättas eftersom vidaretransporten kan 
ske i en lugnare takt och när transportkapacitet finns ledig. Dessutom visar tidigare studier att 
förlusten av material blir mindre vid hantering och lagring av buntar jämfört med flis.   
 
En ny, patenterad lösning att göra buntar av grot lanseras just nu på marknaden. Maskinen 
som kallas ”Grot-komprimator” har utvecklats av Rogbico AB från Östersund och försäljs 
genom ABAB (Allan Bruks AB). Maskinen finns i två modeller, GTK 4400 (som tillverkar 
buntar med en längd på 4,4 meter) och GTK 5100 (som tillverkar buntar med en längd på 5,1 
meter). Maskinen monteras på ett lastbilschassi och drivs via lastbilens hydraulik. Buntarna 
komprimeras med ett tryck på 97 ton och bandas med plastband från Signode AB. Enligt upp-
gift från tillverkaren producerar maskinen mellan 17 och 22 buntar per timme beroende på 
materialets beskaffenhet. Buntarnas vikt uppges till mellan ca 800 och 1 200 kg. 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka ”storbuntarens” förutsättningar under praktisk 
drift vid buntning av grön och brun grot. 
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2. Förutsättningar och genomförande 
 
Studierna genomfördes i trakten av Lycksele under två dagar i slutet av juni 2008. Studien 
omfattar totalt ca 80 buntar, varav hälften av buntarna tillverkades av grön GROT och hälften 
tillverkades av brun GROT. Arbetstiden vid studierna registrerades kontinuerligt (centiminut-
studier) med hjälp av en datasamlare av fabrikat Allegro CX och medföljande program. 
Bearbetning, analys och utvärdering av tidsstudierna har gjorts i excel.  
 
Den 26 juni studerades buntning av grön GROT på ett avverkningsobjekt beläget i Bratten (se 
figur 1). Objektet avverkades den 10 januari 2008 och avverkningsresterna skotades till av-
lägg den 20 januari där de lades i välta som sedan täcktes med papp. Det totala uttaget av bio-
bränsle uppgick till 375 råton. Tidsstudien omfattar 38 buntar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 27 juni studerades buntning av brun GROT på ett avverkningsobjekt beläget Åttonträsk 
(se figur 2). Objektet avverkades den 1 mars 2007, varefter avverkningsresterna skotades till 
en åker där de lades i välta i anslutning till en bilväg. Det totala uttaget av biobränsle uppgick 
till 110 råton. Tidsstudien omfattar 39 buntar. 
 
 
 

  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I båda fallen arbetade maskinen från bilväg. Förutsättningarna för arbetets genomförande 
bedömdes vara goda och någorlunda likvärdiga på de båda objekten (med undantag för 
vägarnas beskaffenhet, där standard och bärighet var något bättre på objektet med brun 
GROT). Buntningen genomfördes av samma maskinförare på båda objekten. Föraren hade 

Figur 1. Avverkningsobjekt Bratten.  
Notera att vältan hade ”kantrat”, vilket kan 
utgöra en försvårande omständighet vid 
buntning av materialet. 

Figur 2. Avverkningsobjekt Åttonträsk.  
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kört maskinen ca 1,5 månader innan studien genomfördes. Enligt egen utsago var hans 
tidigare erfarenheter av maskinarbete relativt omfattande. 
Arbetsmetoden kan kort sammanfattas på följande sätt: 
 

• Efter det att maskinen ställts upp på objektet öppnas komprimeringsenheten och avverk-
ningsresterna lyfts med kranen från GROT-vältan till komprimeringsenheten. Materialet 
fördelas på sådant sätt att buntens diameter efter komprimering blir ungefär densamma 
utefter buntens hela längd. Längre toppar kan antingen knäckas med hjälp av gripen, eller 
kortas med gripsågen direkt i vältan eller i komprimeringsenheten.  

 

• När föraren bedömer att tillräckligt mycket material finns i komprimeringsenheten startas 
komprimeringen och därefter bandas bunten (sker med automatik).  

 

• Under tiden som komprimering och bandning utförs ägnar sig föraren åt annat arbete, t.ex. 
att lossa GROT-materiel från vältan för att på så sätt underlätta arbetet och minska arbets-
tiden för ilägg av material till nästkommande bunt (i studien kallas detta arbetsmoment för 
”tillrättaläggning”).  

 

• Efter komprimering och bandning öppnas komprimeringsenheten och bunten lyfts ur, var-
efter nytt material läggs i maskinen.  

 

• När föraren inte längre når GROT-vältan med kranen flyttas maskinen fram och ställs upp 
på ny plats.  

 
Studien omfattar de arbetsmoment som beskrivs i bilaga 1. Flytt mellan olika avverknings-
objekt har inte studerats och ej heller tankning av fordon eller service och underhållsarbeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avsikten var att väga buntarna med kranspetsvågen och att vikten skulle registreras så att den 
kunde kopplas till arbetstiden för respektive bunt. Vågen havererade dock i ett tidigt skede 
redan på det första objektet, varför endast ett fåtal buntar hann vägas. Att väga samtliga buntar 
med den medförda fältvågen bedömdes ta för lång tid i anspråk och skulle dessutom innebära 
ett mindre studiematerial eftersom maskinen måste tas i anspråk för lyft av buntarna. Vid 
buntning av brun grot användes dock fältvågen på ett antal buntar för att få ett visst grepp om 
buntarnas vikt. Medelvärdet av buntarnas vikt har använts vid beräkning av prestationen ut-
tryckt i ton/tim och MWh/tim. På båda objekten togs ett slumpmässigt urval av prov för fukt-
haltsanalys.     
 
Buntarnas effektiva värmevärde (Weff) har beräknats via följande formel:  
Weff = Wa – (2,44 x F/(100 – F)) MJ/kg TS, där Wa är det effektiva värmevärdet för fuktig ved 
och F är fukthalten i procent. Vid beräkningen har Wa-värdet 19,2 MJ/kg TS använts. 

 

  Figur 3. Maskinen fylls med grot 
… som komprimeras och bandas 

 … varefter bunten lyfts ur. 
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3. Resultat 
 
Under studiens genomförande förekom ett flertal bandbrott eller andra problem i samband 
med bandning av buntarna. I flertalet av dessa fall upprepades processen med komprimering 
och bandning och i några fall blev maskinföraren tvungen att rensa bandskenan manuellt och 
därefter mata in nytt band i skenan. I studien har dessa problem noterades som ”ombandning”. 
Sammanlagt tre band påfördes per bunt, varvid ett band på mitten och två band på vardera 
sidan om bunten ca 1,1 m in från buntens ändar (ca 1,5 m på vardera sidan om buntens mitt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barravfallet vid buntning av brun grot var påtagligt vilket resulterade i en ansamling av barr i 
komprimeringsenheten. Detta bidrog till att de ovan nämnda problemen med bandningen för-
stärktes, varför insatser krävdes för att avlägsna barren från maskinen. Detta har noterats som 
”övrigt problem” vid studien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet från studien presenteras dels inklusive och dels exklusive förekommande problem. 
Studiens omfattning, samt tidens fördelning på arbetsmoment, problem och störningar fram-
går av bilaga 2. Störningar omfattar tid som ej har med det egentliga (produktiva) arbetet att 
göra och utgör i detta fall tid för vägning av buntar med ”fältvåg”, samt insatser för att för-
söka få igång maskinens kranspetsmonterade våg som slutade att fungera i ett tidigt skede av 
studien.  
 
Studien på grön grot omfattar 38 buntar och studien på brun grot omfattar 39 buntar. Total 
arbetstid, inkl. tiden för de problem som förekom vid studien men exkl. tiden för störningar 

Figur 5. Efter tillverkning av ca 30 buntar 
(brun grot) fick arbetet avbrytas för att av-
lägsna barren från maskinen. 

Figur 4. Exempel på problem som in-
träffade vid bandningen av buntarna. 
Det plastband som användes på den 
studerade maskinen var 15 mm brett och 
1 mm tjockt. 
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uppgick till 16 179 c-min (grön grot) resp. 26 244 c-min (brun grot). I redovisningen av 
arbetstider och prestationer har antagits att 1 G0-tim = 1,2 G15-tim. 
 
3.1 Prestation inkl. förekommande problem vid studien.   
 
Vid buntning av grön grot uppstod problem med bandningen på 4 av de 38 studerade bunt-
arna, vilket motsvarar ca 10 %. Problemet bestod i att ett av de tre banden gick av i samband 
med bandningen (i regel det mittersta bandet), varvid ny komprimering och bandning krävdes. 
Den totala tiden för detta, inklusive den tid det tog för föraren att (ett tillfälle) lämna hytten 
och avlägsna den kvist som förorsakat problemet, uppgick till 606 c-min.  
 
Vid buntning av brun grot uppstod problem med bandningen på 9 av de 39 studerade buntarna 
(ca 23 %). Problemen här bestod i att banden gick av på fyra av buntarna (samma problem 
som vid buntning av grön grot), men dessutom uppstod problem med matningen av banden på 
5 buntar (se figur 4). I det sistnämnda fallet hänger problemet sannolikt samman med det stora 
barravfall som förekom i samband med kranhanteringen av materialet (se figur 5). Den totala 
tiden för ny komprimering och bandning av de 9 buntarna uppgick till 1 503 c-min och tiden 
för att tömma maskinen från avfallna barr uppgick till 7 261 c-min. Prestationen inkl. nämnda 
problem framgår av tabell 1.  
 
Tabell 1. Prestation inkl. förekommande problem vid studien (1,0 G0-tim = 1,2 G15-tim).  
Typ av 
skogsbränsle 

Prestation exkl. flytt* Prestation inkl. flytt* 
Buntar/G0-tim Buntar/G15-tim Buntar/G0-tim Buntar/G15-tim

Grön GROT 16,0 13,3 14,1 11,7 
Brun GROT   9,3   7,7   8,9   7,4 
* flytt av maskinen mellan olika uppställningsplatser längs grot-vältan. 
 
3.2 Prestation exkl. förekommande problem vid studien. 
 
En del av de problem som förekom vid studien kan sannolikt minskas genom en justering av 
bandningsenheten. För att eliminera samtliga problem är det troligtvis nödvändigt att genom-
föra någon form av åtgärder på maskinen. En beräknad prestation exkl. de problem som före-
kom vid studien framgår av nedanstående tabell. Resultatet ska närmast betraktas som den 
(teoretiska) potential maskinen bedöms ha under de förhållanden som i övrigt rådde vid 
studiens genomförande (men där samtliga nämnda problem eliminerats). 
 
Tabell 2. Prestation exkl. förekommande problem vid studien (1,0 G0-tim = 1,2 G15-tim).  
Typ av 
skogsbränsle 

Prestation exkl. flytt* Prestation inkl. flytt* 
Buntar/G0-tim Buntar/G15-tim Buntar/G0-tim Buntar/G15-tim

Grön GROT 16,7 13,9 14,6 12,2 
Brun GROT 14,2 11,8 13,4 11,2 
* flytt av maskinen mellan olika uppställningsplatser längs grot-vältan. 
 
Arbetstiden i c-min, uttryckt som ett medelvärde per bunt, fördelad på arbetsmoment och 
totalt framgår av tabell 3.  
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Tabell 3. Arbetstid i c-min per bunt fördelad på arbetsmoment och totalt (medelvärden). 
Typ av 
skogs-
bränsle 

Kran  
ut 

Grip-
ning 

Kran 
in 

Loss-
ning 

Juster-
ing 

Såg-
ning 

Till-
redning 

Väntan Bunt 
 ur 

Övr.  
verktid 
 

Maskin-
flytt 
 
 

Summa 

Grön 
GROT 

 
53,0 

 
52,8 

 
68,1 

 
26,0 

 
28,2 

 
2,0 

 
78,2 

 
13,7 

 
34,5 

 
3,8 

 
49,7 

 
425,8 

Brun 
GROT 

 
55,0 

 
49,9 

 
92,0 

 
20,8 

 
61,5 

 
2,5 

 
96,1 

 
4,3 

 
40,6 

 
1,1 

 
24,3 

 
672,9 

 
Tiden för iläggning av grön grot (kran ut-gripning-kran in-lossning-justering) uppgick till 
228 c-min/bunt (medelvärde) och motsvarande tid för iläggning av brun grot uppgick till 279 
c-min/bunt. Resterande arbetstid (sågning-tillredning-väntan-bunt ur-övr. verktid), exkl. tiden 
för förflyttning av maskinen, uppgick till 132 c-min/bunt för grön grot och 145 c-min/bunt för 
brun grot. Gripsågen användes endast 6 gånger vid buntning av grön grot och 4 gånger vid 
buntning av brun grot. Justering (fördelning/utjämning) av materialet i komprimeringsenheten 
genomfördes på 29 av de 38 buntarna av grön grot och på samtliga 39 buntar av brun grot. 
 
Studien pekar på ett effektivare utnyttjande av arbetstiden vid buntning av brun grot, jämfört 
med grön grot, eftersom föraren utnyttjat mer av den tid som maskinen behövde för kompri-
mering och bandning till annat arbete (tillredning). Arbetsmomentet ”väntan” var i genomsnitt 
tre gånger längre per bunt vid buntning av grön grot, jämfört med brun grot. Föraren var in-
aktiv under en del av den tid maskinen komprimerade och bandade 30 av de 38 buntar som 
producerades av grön grot och vid endast 15 av de 39 buntar som producerades av brun grot. 
 
Övrig tid som kan hänföras till arbetet (övr. verktid) är i stort sett försumbar om man slår ut 
den på samtliga tillverkade buntar. Antalet observationer vid buntning av grön grot uppgick 
till 2 med en sammanlagd arbetstid på 143 c-min och antalet observationer vid buntning av 
brun grot uppgick till 1 (42 c-min).  
 
Flyttningen av maskinen mellan olika uppställningsplatser tog i genomsnitt något längre tid 
vid buntning av grön grot (377 c-min) jämfört med buntning av brun grot (190 c-min), vilket 
torde förklaras av något sämre vägförhållanden på objektet med grön grot. Arbetstidens för-
delning i procent (figur 6), exkl. tiden för flytt av maskinen, visar att de olika arbetsmomenten 
vid buntning av grön resp. brun grot i stort sett var desamma, undantaget arbetsmomentet 
”justring”. 
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Figur 6. Arbetstidens fördelning i procent. 
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Det framgick också vid studien att maskinföraren normalt försökte knäcka längre toppar med 
hjälp av kranen i samband med att dessa lades i komprimeringsenheten. Det föreföll då som 
att det var lättare att knäcka de gröna topparna. Någon mätning av topparnas längder och 
diametrar genomfördes inte vid studien, men uppfattningen är att det troligtvis var fler länge 
och något grövre toppar i den bruna än i den gröna grot-vältan   
 
Arbetstidens fördelning på de olika momenten vid lastning av grot från välta till maskinen 
framgår av tabell 4. Antal krancykler varierade mellan 3 och 8 per bunt, med ett medelvärde 
på 5,0 krancykler/bunt för grön grot och 4,7 krancykler/bunt för brun grot.  
 
Tabell 4. Arbetstid i c-min* vid lastning av grot från välta till komprimeringsenheten.  
Typ av bränsle Kran ut Gripning Kran in Lossning Summa 
Grön grot 10,6 10,6 13,6 5,2 40,0 
Brun grot 11,6 10,5 19,4 4,4 45,9 
*) medelvärden per krancykel. 
 
3.2.1 Beräknad prestation i ton och MWh per insatt arbetstid. 
 
På objekten vägdes 7 gröna och 8 bruna buntar. Buntarna av grön grot vägde mellan 920 och 
1 135 kg (medelvärde 1 010 kg). Buntarna av brun grot vägde mellan 600 och 990 kg (medel-
värde 780 kg). 
 
För bestämning av fukthalten togs 7 slumpmässigt insamlade prov från den gröna grot-vältan 
och 7 prov från den bruna vältan. Fukthalten i det gröna materialet låg på 52,8 % och fukt-
halten i det bruna materialet låg på 32,1 % (medelvärden).  
 
Med utgångspunkt från de vägda buntarnas medelvikt och fukthalten har det effektiva 
värmevärdet beräknats till 2,2 MWh/bunt för grön grot och 2,7 MWh/bunt för brun grot. 
Prestationen (beräknad utifrån insatt arbetstid) framgår av tabell 5. 
 
Tabell 5. Beräknad arbetstid och prestation (medelvärden för vägda buntar). 
Typ av 
skogs-
bränsle 

Arbetstid, exkl. maskinförflyttning  
(medelvärde) 

Prestation, exkl. maskinförflyttning 
(medelvärde) 

G0-tim/ 
bunt 

 
G0-tim/ton*) 

G0-
tim/MWh 

Buntar/ 
G0-tim 

 
Ton*)/ G0-tim 

MWh/G0-
tim 

Grön grot 0,053 0,052 0,024 18,9 19,1 40,8 
Brun grot 0,079 0,105 0,030 12,8 10,0 35,1 
*) Rå vikt 
  
Det var dock påfallande stora skillnader beträffande vikter och nedlagd arbetstid när det gäller 
buntarna av brun grot (tabell 6). 
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Tabell 6. Vikter, arbetstider och prestation för de buntar av brun grot som vägdes vid studien. 
Buntens 
vikt, kg 

Arbetstid (exkl. maskinförflyttning) Prestation (exkl. maskinförflyttning) 
G0-tim/bunt G0-tim/ton* G0-tim/MWh Buntar/G0-tim Ton*/G0-tim MWh/G0-tim 

600 0,088 0,147 0,042 11,4   6,8 24,1 
630 0,075 0,118 0,034 13,4   8,5 29,7 
670 0,072 0,108 0,030 13,9   9,3 32,8 
730 0,079 0,108 0,031 12,7   9,3 32,6 
780 0,073 0,093 0,027 13,7 10,7 37,7 
860 0,079 0,092 0,026 12,6 10,8 38,4 
980 0,067 0,068 0,019 15,0 14,7 51,6 
990 0,102 0,103 0,029   9,8   9,7 33,9 

Medelvärde 
780 0,079 0,105 0,030 12,8 10,0 35,1 

*) Råvikt 
 
Av tabell 6 framgår att prestationen har varierat mellan 6,8 och 14,7 ton/G0-tim (eller mellan 
ca 24 och 52 MWh/G0-tim), d.v.s. prestationen har varit mer än dubbelt så hög i det bästa 
fallet jämfört med det sämsta fallet. Skillnaden i prestation beror i huvudsak på hur mycket 
material som hanteras per krancykel (tiden per krancykel är i stort sett densamma oavsett 
vilken materialmängd som hanteras). Antalet krancykler, vikter/grip och kranarbetstid för de 
studerade buntarna framgår av tabell 7.  
   
Lastning av grot från välta till komprimeringsenheten (kran ut – lossning) svarade i genom-
snitt för 55 % av den totala arbetstiden. Antal krancykler varierade mellan 5 och 8 per bunt 
och vikten per grip låg mellan 75 och 196 kg. I medeltal krävdes ca 46 c-min per krancykel 
med en spridning från 38 till 54 c-min/krancykel. 
 
Tabell 7. Vikter, arbetstider och prestation för 8 buntar av brun grot som vägdes vid studien.  
Buntens 
vikt, kg 

Ant. kran- 
cykler/bunt 

Vikt/grip, 
Kg 

Kranarbetstid, 
c-min/bunt 

Övrig verktid, 
c-min/bunt 

Total arb.tid, 
c-min/bunt 

600 8 75,0 304 224 528 
630 5 126,0 262 185 447 
670 6 111,7 256 177 433 
730 5 146,0 248 223 471 
780 5 156,0 214 223 437 
860 5 172,0 232 244 476 
980 5 196,0 196 204 400 
990 7 141,4 380 230 610 

Medelvärde 
780 5,75 140,5 261,5 213,8 475,3 

 
Prestationen vid tillverkning av de gröna buntarna som vägdes (medelvärde = 18,9 buntar/G0-
tim) var något högre än prestationen för hela studien (medelvärde = 16,7 buntar/G0-tim, se 
tabell 2). Resultatet blev det omvända beträffande bruna buntar där prestationen för hela 
studien (medelvärde = 14,2 buntar/G0-tim) var något högre jämfört med prestationen för de 
vägda buntarna (medelvärde = 12,8 buntar/G0-tim).  
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4. Diskussion 
 
Produktionsförutsättningarna var troligtvis något sämre på objektet med grön grot jämfört 
med brun grot. Åtminstone gäller detta vägstandarden, vilken påverkar möjligheten till snabb 
förflyttning mellan olika uppställningsplatser. Däremot är det svårt att uttala sig om i vilken 
utsträckning prestationen har påverkats genom att vältan med grön grot hade ”kantrat”, men 
troligtvis utgjorde det en försvårande omständighet. Mot bakgrund av detta och det faktum att 
prestationen var högre vid buntning av grön än vid buntning av brun grot talar mycket för att 
prestationen generellt sett sannolikt är högre vid buntning av grön grot. Eventuellt kan man 
försvara en högre tidsinsats vid buntning av brun grot p.g.a. ett högre energivärde (samt tro-
ligtvis lägre kostnader i efterföljande hanteringsled). 
 
Kranarbetstiden för iläggning av grot i komprimeringsenheten påverkas av flera faktorer, t.ex. 
avståndet mellan maskin och välta, vältans storlek, fördelningen mellan toppar och klenare 
material, arbetshinder mm. Dessutom pekar studien på att kranarbetstiden sannolikt är bero-
ende av fukthalten i materialet. Arbetsmomenten ”kran in” och ”justering” tog betydligt 
längre tid för brun än för grön grot vid de genomförda studierna (67 c-min längre tid per bunt) 
vilket tyder på att ett torrt, och styvare material, är svårare att lossa ur vältan och svårare att 
fördela och stuva i komprimeringsenheten. Detta överensstämmer också med tidigare studier 
på Fiberpac och Wood Pac där något högre prestation uppmätts vid buntning av grönt än vid 
buntning av brunt material. 
 
Även arbetsmomentet ”tillredning” tog längre tid för brun (96,1 c-min/bunt) än för grön grot 
(66,5 c-min/bunt), vilket också pekar på att brun grot är något svårare att hantera. Föraren 
utnyttjade dock den tid som maskinen behövde för att komprimera och banda buntarna något 
bättre när brun grot buntades jämfört med grön grot, varför den totala tiden för arbetsmomen-
ten ”tillredning” och ”väntan” inte skiljde sig speciellt mycket åt mellan de båda sortimenten.  
 
Under mer gynnsamma förutsättningar beträffande vältans och materialets beskaffenhet och 
med en mer erfaren maskinförare, talar mycket för att en möjlig prestation bör ligga i nivå 
med den som uppges av maskintillverkaren (17-22 buntar/timme), åtminstone vad gäller bunt-
ning av grön grot. Däremot är det mer osäkert om den prestationen kan uppnås vid buntning 
av brun grot, där barravfallet visade sig kunna ställa till problem med bandningen. 
 
Orsaken till de problem som förekom vid studien i samband med bandning av buntarna kunde 
inte utredas tillräckligt noggrant vid föreliggande studie. En bidragande orsak torde dock vara 
en dåligt justerad bandningsenhet. Via telefonsamtal med ägaren till maskinen har problemen 
diskuterats och enligt uppgift har även maskinföraren framfört problemen till ägaren. Efter 
detta har en justering av bandningsenheten genomförts av maskintillverkaren. Sannolikt har 
detta minskat problemens omfattning, men troligtvis kvarstår en del problem där bakom-
liggande orsaker sannolikt står att finna i andra påverkansfaktorer (eller kombinationer av 
faktorer). Att avbarrningen i samband med hanteringen av det torra materialet har bidragit till 
bandningsproblemen är tämligen säkert. Teorin stärks av det faktum att mängden barr i kom-
primeringsenheten efter produktion av ca 30 buntar var så stor att föraren fick skotta ur barren 
för att bandningen skulle fungera. För att komma tillrätta med barrproblemet behövs troligtvis 
någon förändring på maskinen. En konstruktion som medger att barren faller igenom bottnen i 
komprimeringsenheten, eller bortförande av barren med hjälp av tryckluft (eller en kombina-
tion av detta) skulle möjligen kunna eliminera problemet men huruvida detta är konstruktions-
mässigt möjligt eller inte överlåts åt tillverkaren att avgöra. Det kan också finnas andra och 
enklare lösningar på problemet.  
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Vid ett par tillfällen uppstod även problem med bandningen förorsakad av grenar som spreta-
de ut i bandbanan och som därmed blockerade matningen av bandet. 
 
Buntarnas hållbarhet vid kranhantering har inte undersökts i denna studie, men mycket talar 
för att det kan finnas risker med att ett av de tre banden placerats på mitten av bunten. Det 
kanske har varit bättre med fyra band, varav två placeras på var sin sida om den zon där man 
vanligtvis ansätter gripen vid hantering av bunten (mitten) och där de två övriga placeras 
närmare buntens ändar för att minska risken för att kortare bitar skakar loss under transporter. 
Detta är naturligtvis också en fråga om kostnader, vilken bör vägas in i frågeställningen.  
 
Någon beräkning av kostnaden för buntningen har inte genomförts och det finns flera orsaker 
till detta. En orsak är att de problem med bandningsutrustningen etc. som förekom i samband 
med studien troligtvis har haft en större negativ inverkan på prestationen än vad som framgår 
av resultatredovisningen (det finns skäl att göra om studien under mer ”realistiska” förhållan-
den). En annan orsak är att det saknas prestationsdata från övriga arbeten i hanteringen från 
skog till slutförbrukare och därmed kan man inte uttala sig om ekonomin i systemet, vilket 
bör vara betydligt intressantare än ekonomin i ett enskilt hanteringsled.    
 
Att ange prestationen i antal producerade buntar per timme, som normalt är brukligt, måste 
betraktas som tämligen ointressant eftersom buntarnas vikt, fukthalt och energiinnehåll kan 
variera ganska mycket. I föreliggande studie uppmättes t.ex. vikter på buntar av brunt material 
från 600 till 990 kg med en beräknad prestation som varierade mellan ca 7 och 15 råa ton/G0-
tim. Vid jämförelser mellan olika maskinfabrikat är det därför viktigt att man, utöver antal 
producerade buntar per tidsenhet, även anger en medelvikt på buntarna och helst även fukt-
halten. Dessutom måste man ha i åtanke att materialbeskaffenhet och förarens skicklighet kan 
ha stor inverkan på resultatet. Med anledning av detta är det vanskligt att dra några generella 
slutsatser från den nu genomförda studien. För att kunna göra detta krävs ytterligare studier, 
helst i kombination med en längre driftsuppföljning. 
 
De vikter och fukthalter som uppmättes på buntarna vid studien pekar på ett energiinnehåll 
mellan 2,0 och 2,5 MWh på buntarna av grön grot och mellan 2,0 och 3,5 MWh på buntarna 
av brun grot. Detta kan jämföras med ett energiinnehåll på ca 0,9 – 1,2 MWh/bunt vilket upp-
mätts i samband med tidigare studier på ”mer konventionella buntare”, t.ex. Fiberpac och 
Wood Pac vid buntning av grönt material. Med dessa maskiner uppmättes en prestation på ca 
16 – 22 buntar/tim vid buntning på hygget.  
 
En slutsats av föreliggande studie är att maskinen är intressant ur flera aspekter, men att den 
förmodligen behöver modifieras för att klara buntning av brunt material, utan att de problem 
uppstår som visade sig vid studien. Det finns också fördelar med att bunta brunt material jäm-
fört med grönt material, bl.a. bättre lagringsegenskaper. Tidigare studier och erfarenheter från 
praktisk drift har t.ex. visat att komprimerade buntar av grönt material torkar dåligt och att det 
finns risk för mögelangrepp. Efterfrågan på brunt material är också större i dag än efterfrågan 
på grönt material.      
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Bilaga 1 
 

Momentindelning vid tidsstudier på GTK 5100 
 
Kran ut - arbetsmomentet börjar när maskinföraren påbörjar sväng av 

kranen och avslutas när kranen är positionerad för gripning av 
material i GROT-vältan. 

  
Gripning  - arbetsmomentet slutar när materialet i GROT-vältan har gripits 

och föraren står i begrepp att påbörja insvängning av kranen till 
komprimeringsenheten (i momentet ingår ev. sammanföring av 
trädrester för att få full grip). 

 
Kran in  - arbetsmomentet slutar när kranen är positionerad ovanför kom-

primeringsenheten och maskinföraren står i begrepp att släppa 
materialet. 

 
Lossning  - arbetsmomentet slutar när kranen öppnats och materialet släppts i 

komprimeringsenheten. 
 
Justering  - omfattar arbetstiden för justering (fördelning/utjämning) av 

materialet i komprimeringsenheten (i de fall behov föreligger). 
 
Sågning - omfattar arbetstiden för kapning av toppar etc. i GROT-vältan 

eller komprimeringsenheten (i de fall behov föreligger). 
 
Tillredning - under tiden som maskinen komprimerar och binder GROT-

bunten arbetar föraren med att lossa material från vältan i syfte att 
underlätta matningen av nytt material till komprimeringsenheten. 
Tillredning omfattar arbetstiden för detta kranarbete. Momenten 
avslutas när föraren påbörjar insvängning av kranen för att lyfta ur 
bunten ur komprimeringsenheten. 

 
Väntan  - omfattar tiden när föraren väntar på att komprimeringsenheten 

öppnar så att bunten kan lyftas ur maskinen (allt annat arbete står 
stilla).  

 
Bunt ur - omfattar arbetstiden för lyftning av bunt till välta (momentet 

börjar när föraren påbörjar gripning av bunten och avslutas när 
bunten lossats i välta). 

 
Ombandning - omfattar den tid som åtgick för att banda om en bunt i de fall den 

första bandningen av någon orsak misslyckades. 
 
Övriga problem - omfattar den tid som krävdes för att avlägsna nedfallande barr i 

komprimeringsenheten (vid buntning av brun grot). 
 
Övrig verktid - övrig tid som kan hänföras till arbetet, t.ex. förflyttning av 

GROT-buntar på marken (med kranen). 
 
Störning - omfattar tid som ej har med det egentliga (produktiva) arbetet att 

göra, t.ex. reparationer och telefonsamtal. 
 
Flytt av maskin - omfattar arbetstiden för maskinförflyttningar mellan olika 

uppställningsplatser längs grotvältan. 
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Bilaga 2 
 
 
Studiens omfattning i c-min samt tidens fördelning på arbetsmoment, 
problem och störningar. 
 
Arbetsmoment/ 
problem/störning 

Grön GROT Brun GROT 
c-min % av  

total tid 
% av  
verktid 

c-min % av 
total tid 

% av 
verktid 

Kran ut 2 014 10,2 12,4 2 145   7,3   8,2 
Gripning 2 005 10,1 12,4 1 948   6,6   7,4 
Kran in 2 586 13,1 16,0 3 587 12,2 13,7 
Lossning    988   5,0   6,1    813   2,8   3,1 
Justering 1 072   5,4   6,6 2 398   8,1   9,1 
Summa: 8 665 43,7 53,6 10 981 36,9 41,5 
       
Sågning      76   0,4   0,5      99   0,3   0,4 
Tillredning 2 972 15,0 18,4 3 749 12,7 14,3 
Väntan    519   2,6   3,2    168   0,6   0,6 
Bunt ur 1 311   6,6   8,1 1 582   5,4   6,0 
Övrig verktid    143   0,7   0,9      42   0,1   0,2 
Summa: 5021 25,3 31,0 5 640 19,1 21,5 
       
Flytt av maskin 1 887   9,5 11,7    949   3,2   3,6 
       
Ombandning    606   3,1   3,7 1 503   5,1   5,7 
Övr. problem    7 261 24,6 27,7 
Summa:    606   3,1   3,7 8 764 29,7 33,4 
       
Störningar 3 629 18,3  3 255 11,0  
       
Studiens totala 
omfattning: 
- inkl. störningar 
- exkl. störningar 

 
 

19 808 
16 179 

 
 

100,0 

 
 
 

100,0 

 
 

29 589 
26 334 

 
 

100,0 

 
 
 

100,0 
Antal producerade 
buntar: 

        
38 

  
39 
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