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Förord 
Kunskapen om vad olika typer av fällredskap klarar är bristfällig. Då trädfällning i grunden 
baseras på relativt enkel mekanik föddes idén att utveckla en generell matematisk modell, där 
olika redskaps kraftutveckling kan jämföras både sinsemellan och i förhållande till den nöd-
vändiga kraften för att lyckas med en trädfällning.   
 
De teoretiska modellerna stöds och valideras med jämförande försök på en naturtrogen mät-
rigg i form av en högstubbe förankrad i en dynamometer, som gör det möjligt att mäta flera 
redskap och försökspersoner på samma träd. De praktiska studierna har utförts i samband med 
ett stort antal forskarskoleveckor med gymnasieelever.   
 
Undertecknad har varit handledare vid de praktiska försöken och samtidigt medverkat som 
försöksperson. Jan-Erik Liss, Högskolan Dalarna, Sture Carlsson, GIAB och Ola Lindroos, 
SLU har granskat manuskript. Ett stort tack till alla som medverkat vid studien. 
 
Arbetet har finansierats med medel från SLO-fonden vid Kungliga Skogs- och Lantbruks-
akademien (projekt SLO-865).  
 
Garpenberg i februari 2006 
 
Tomas Gullberg 
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Sammanfattning 
Vid trädfällning med motorsåg krävs det ofta en tillförd kraft från ett fällredskap för att få trä-
det att falla i den önskade riktningen. Trädfällning kan liknas vid en balansvåg där trädet ba-
lanserar på brytmånen (gångjärnet i stubben som styr trädet). Olika krafter från trädets tyngd, 
vind, motstånd i brytmånen, grenkontakt med andra träd, etc. påverkar hur stor kraft som 
måste tillföras från ett fällredskap för att balansvågen skall slå över och fällningen lyckas. Ef-
tersom det är en roterande rörelse beskrivs de inverkande krafterna bäst med begreppet mo-
ment, kraft multiplicerat med hävarm. 
 
Syftet med studien har varit att jämföra olika fällredskaps fällmoment och att ta fram 
generella modeller över den grundläggande mekaniken vid trädfällning med motorsåg. 
Studien presenterar teoretiska modeller över dels vilket moment som krävs för att fälla ett 
träd, dels modeller över vilket moment som olika redskap kan utveckla. De teoretiska 
modellerna kompletteras och valideras med jämförande försök. Studien inkluderar ett stort 
antal vanliga fällredskap som ibland används med olika metoder. Studien inkluderar även 
några nya eller mindre vanliga redskap/metoder.   
 
I de praktiska försöken utnyttjades naturtrogna mätanordningar tillverkade av vanliga träd.  
Trädet kapades först på drygt 3,5 m höjd och förankrades med en dynamometer i ett träd rakt 
bakåt mot fällriktningen. Trädet kapades för att minska störande inflytande från trädlutning 
och vind. Rikt- och fällskär sågades som vanligt med undantag att brytmånen gjordes extra 
tunn samt mjukades upp för att ge lågt böjmotstånd. De olika fällredskapens maximala fäll-
moment skattades utifrån uppmätt kraft i dynamometer multiplicerad med hävarmslängden till 
förankringen. Trädet (högstubben) fälldes alltså inte under försöken. Försöksmetoden gjorde 
det möjligt att mäta fällmomentet för olika kombinationer av försöksperson och fällredskap på 
samma träd. 
 
Resultaten visar stora skillnader mellan olika redskap och metoder. Skillnaderna mellan red-
skap är däremot inte generella utan kan variera med förutsättningarna (främst trädets grovlek). 
Redskap och metoder som trycker eller drar mot stammen (handkraft, handkraft med slana, 
fällriktare, oxbrott, vinsch och en ny metod med en slana som dras fram med ett spännband) 
påverkas relativt lite av trädets grovlek, medan redskap som trycker mot stubben (brytjärn, 
trampjärn, vanliga fällkilar och en kil som trycks in mellan plåtar av en vev) är mycket bero-
ende av en grov trädstam och därmed stor hävarmslängd till brytmånen.   
 
Alla fällredskap är beroende av användarens styrka och arbetsteknik samt i vissa fall även 
räckvidd eller vikt. Skillnaden i fällmoment mellan en van manlig brukare och manliga re-
spektive kvinnliga gymnasieelever (ovana brukare) varierade mellan redskapen. Den relativa 
skillnaden var störst för handkraft med slana, som kräver god teknik och balans, och minst för 
vevkilen där muskelstyrkan oftast inte är begränsande.  
 
Fällredskapen belastar brytmånen olika hårt. Redskap som använder en lång hävarm genom 
att trycka eller dra högt upp efter trädstammen ger små belastningar. Att dra ner trädet framåt 
med en lina fäst högt upp är det säkraste sättet. Kilen ger en mycket stor vertikal kraft (den 
nyttiga fällkraften) och en betydande horisontell kraft från bl.a. friktion mellan ved och kil.  
 
Figuren nedan är en syntes baserad på framtagna modeller och mätvärden. Tjocka linjer visar 
nödvändiga fällmoment vid olika grad av bakåtlut för träd av varierande storlek och de 
streckade kurvorna visar maximala fällmoment för en van brukare med olika fällredskap. Som 



  

 v

 

framgår är en enkel slana och handkraft ett kraftfullt redskap på små träd., men även ren 
handkraft kan räcka till små träd. För medelstora träd finns många alternativa metoder med 
olika storlekar och fabrikat av brytjärn, trampjärn och kilar. Större och klumpigare redskap 
och metoder som fällriktare, oxbrott, vinsch och spännband med slana ger mycket stora fäll-
moment på alla trädstorlekar. På riktigt stora träd ger även kilen, och i synnerhet flera kilar i 
bredd ett mycket stort fällmoment.  
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Nödvändigt fällmoment vid olika trädlutning (tjocka linjer) och möjliga fällmoment för olika 
fällredskap. Trädslag gran. Trädlutning avser horisontellt mått mellan stubbens mitt och träd-
topp.  
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Summary 
When felling trees with chain-saw it is often necessary to apply an extra felling force from a 
felling tool to get the tree fall in the desired direction. Tree felling may be compared to a 
balance scale where the tree balances on the felling hinge. Different forces caused by tree 
weight, wind, bending-resistance in hinge, contact with other trees, etc. influences how large 
felling force from a felling tool that is required to make the felling succeed. Since felling is a 
turning movement is the involved forces best described by the term torque, force multiplied 
by length of lever. 
 
The objective with this study has been to compare the felling torque of different felling tools 
and to build general models of the basic mechanics in tree felling with chain-saw. The study 
presents theoretical models over booth which torque is required to fell a tree as well as which 
felling torque different felling tools/methods can develop. The theoretical models are 
completed and validated with a comparative study. The study includes a great number of 
common felling tools of which some are used with different methods. The study also includes 
some new or uncommon felling tools/methods. 
 
The empirical studies uses naturally like measuring arrangement made by ordinary trees. A 
standing tree was cut at about 3.7 m height and then anchored with a dynamometer to a tree 
opposite felling direction. The tree was cut to reduce influence from tree lean and wind. 
Notch and felling cut was made as ordinary with exception that the hinge was made extra thin 
to give low bending resistance. The maximum felling torque for the different felling tools was 
calculated from the force registered by the dynamometer multiplied by 3 m length to the 
anchoring. The tree (high stump) was consequently not felled during the trials. The study 
method made it possible to measure felling torque for various combinations of felling tools 
and individuals on the same tree.  
 
The results show big differences between tools and methods. The differences between tools 
were, however, not general, but could vary depending on conditions (first of all tree dia-
meters). Tools and methods that push or pull on the stem (hand on stem, hand force on a pole, 
tree pusher, “bear break” (an old way to use a lever-pole and a push-pole to push the tree) , 
winch and a new method were a sleigh with a pole is pulled to the tree with a strap with hand-
winch) are little affected by the size of the tree, while tools that press on the stump (feller 
levers, felling wedges and a wedge which is pushed in between metal plates by help of a 
screw) are very much dependent of a large stump-diameters.  
 
All tools are affected by the person’s strength and work technique and sometimes even his or 
her reach or weight. The difference between a skilled male user and male or female students 
(unskilled users) varied with the tools. The relative difference was largest for hand force 
asserted on a pole, which method needs good balance and work technique, and smallest for 
the wedge pushed by a screw where the muscle strength rarely was the limiting factor.   
 
Different types of felling tools apply different forces on the hinge. Felling tools that use a 
long leverage, by pushing or pulling on the stem give relatively small load to the hinge. The 
method which provides the best leverage, and is least likely to fail, is to pull the tree forward 
with a cable attached high on the stem. The wedge asserts a very high vertical force (the 
felling force) but also a substantial horizontal force from friction and wedge angle.  
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The figure below summarises the results from theoretical models and empirical tests. Thick 
lines show required felling torque at different tree lean, defined as lean at top, for trees of 
different size. The dashed lines show maximum felling torque for different felling tools. As 
can be seen is hand force asserted on a simple pole a powerful tool on small trees, but even a 
simple push by hand may be enough for very small trees. For trees of medium size there are 
several alternative methods as well as different sizes and brands of felling levers and wedges. 
Larger and ungainly tools and methods like tree pusher, bear break, winch, etc. develop very 
high felling torque on all tree sizes. On large trees also the felling wedge and especially the 
use of several wedges together develop very large felling torque.   
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Required felling torque for different lean backwards (thick lines) respectively maximum felling 
torque for different felling tools. Tree species is spruce. The backwards lean figure is the 
horizontal distance between the top and the centre of the stump.  



1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
Avverkningsarbete med motorsåg är fortfarande vanligt förekommande trots en kraftig meka-
nisering av skogsavverkningsarbetet. Motorsågen används idag främst inom privatskogs-
brukets självverksamhet, men även vid många speciella typer av avverkningsarbeten som t.ex. 
övergrova träd (för grova för maskinell fällning), fällning inom bebyggda områden, 
tätortsnära områden etc.  
 
Alla träd har en naturlig fällriktning, dit trädet enklast fälls p.g.a. vind, lutning, gren- och 
snötyngd etc. Många gånger är det nödvändigt eller önskvärt att fälla trädet i en annan rikt-
ning. Att fälla träd mot den naturliga fällriktningen innebär alltid ökade risker och ökade an-
strängningar för att tvinga trädet att falla. De mest krävande trädfällningarna med stora träd 
och tvingande fällriktning finns ofta i närheten av bebyggelse. En misslyckad fällning ger un-
der sådana förhållanden både olycksfallsrisker och risker för skador på hus etc. På trånga ut-
rymmen nära hus är maskinell avverkning sällan praktiskt möjlig. Men även vid vanlig 
skogsmark finns ofta mer eller mindre tvingande fällriktningar p.g.a. vatten, föryngringsytor, 
el- och telefonledningar, önskan att minimera brosslingsavstånd m.m. 
 
Skogsavverkning med motorsåg är den mest olycksdrabbade typen av skogsarbete, varav 
trädfällningen är det klart farligaste momentet. Av samtliga inträffade dödsolyckor i 
skogsbruket under perioden 1970-2003 inträffade 70-80 % vid arbete med motorsåg (Thelin 
2002, Anon 2004). Av dödsolyckorna vid motorsågsarbete inträffade 80 % vid trädfällning. 
(Anon 2004).  
 
En säker trädfällning förutsätter bl.a. 

- att brytmånen (gångjärnet i stubben) håller och styr 
trädet i önskad riktning, 

- och tillräcklig kraft (egentligen moment) kan ut-
vecklas för att få trädet att falla.  

 
Dessutom är det viktigt att ingen person befinner sig 
inom riskområdet och att riktningen är god så att fast-
fällning undviks.  
 
Den i Sverige vedertagna arbetstekniken vid fällning 
med motorsåg bygger på riktad fällning med riktskär, 
brytmån, fällskär och vid behov omkullbrytning med 
brytjärn, fällkil eller annat fällredskap (figur 1).  
 
 
 
Figur 1. Bild av kraftsituation vid fällning av ett verti-
kalt träd med redskap som trycker i fällskäret (kil).  
Figure 1. Picture of forces when felling an upright tree  
with a wedge. 
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Tidigare arbeten inom området behandlar oftast endast ett fällredskaps funktion och 
ergonomi. Brytjärnet har studerats av Pettersson (1975), Wikberg (1992) och Carlsson (1997). 
Lindberg (1974) redovisar beräkningsmodeller av nödvändigt moment för olika träd. Det 
råder brist på en mera grundläggande kunskap och förståelse om trädfällningens mekanik 
vilket gör att det saknas rekommendationer för olika situationer, praktiska gränsvärden m.m. 
Olycksfallsriskerna är som störst vid de speciella och svåra träden.   
 
Uppfattningar går idag isär, eller kunskapen är bristfällig även hos ledande instruktörer om 
flera säkerhetsmässigt centrala frågor som; 

- Vad klarar olika fällningsredskap och vilket är det bästa valet i ett visst fall? 
- Hur belastar olika fällredskap brytmånen?  
- Var går gränsen för säker fällning? 
 
Brytmånens utformning samverkar delvis med fällredskapet och är en säkerhetsmässigt 
mycket viktig fråga. Å ena sidan måste brytmånen klara de belastningar som uppstår, i syn-
nerhet vid bakåtklut, motvind och sidolut så att den inte brister och trädet faller okontrollerat. 
Å andra sidan bör brytmånen ge så litet fällmotstånd som möjligt samt vara elastisk så att en 
god gångjärnseffekt uppnås som styr trädet hela vägen till marken. En stor längd på 
brytmånen är fördelaktig, särskilt vid sidobelastningar, och möjliggör en relativt smal bredd 
(och bra gångjärnseffekt). En stor bredd förutsätter dock att riktskären går relativt långt in 
mot centrum av trädet vilket leder till att redskap som brytjärn och fällkilar ges en kortare 
hävarm och därmed sämre fällmoment. Idag får i princip varje skogshuggare själv lära sig 
”gränserna” för vad som går och vad som inte går utifrån egna bedömningar och försök. Detta 
är av naturliga skäl förknippat med betydande risker.  
 
Med bättre kunskap om den grundläggande mekaniken vid trädfällning bör det vara möjligt 
att ta fram mer detaljerade rekommendationer och instruktioner. Dessa bör naturligtvis ha en 
betryggande inbyggd ”säkerhetsmarginal” som får nivåläggas utifrån erfarenheter hos dagens 
ledande instruktörer och experter. Nya försök kring brytmånens grundläggande mekanik, håll-
fasthet och böjmotstånd har genomförts inom detta projekt, men redovisas separat i Gullberg 
och Gullberg (2005).  
 
Ett första steg för att öka kunskapen och förståelsen kring trädfällning är att ta fram ny grund-
läggande kunskap om krafter från fällredskap, hållfasthet i brytmånen m.m. och att konstruera 
en generell (datorbaserad) modell för trädfällning. Modellen ska kunna beräkna dels vilket 
fällmoment som krävs baserat på trädvikter, lutningar, vindstyrkor, motstånd i brytmån och 
vilket fällmoment som olika redskap kan prestera för en ”normalstark” skogsarbetare. Det bör 
även vara möjligt att beräkna värden för personer med olika muskelstyrka, t.ex. 80 % av nor-
malvärdet. 
 
 
1.2 Syfte 
Att ta fram kunskap om den grundläggande mekaniken vid trädfällning med motorsåg. 
Därvid ingår att: 

- Jämföra olika fällredskap och ta fram modeller för vilket fällmoment som olika fällred-
skap kan prestera vid olika förutsättningar rörande trädstorlek etc.  

- Ta fram underlag till en datormodell som för godtyckligt träd beräknar vilket fällmoment 
som krävs och vilket fällmoment som olika fällredskap kan utveckla . 
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2. Modeller av krafter vid trädfällning 
Trädfällning kan symboliskt liknas vid en balansvåg med brytmånen som balanspunkt. Olika 
krafter och tyngder vill dra åt ena eller andra hållet eller enbart bromsa.  
 
 
För att trädet skall falla måste de 
krafter som vill fälla trädet i den 
önskade riktningen överstiga de 
krafter som verkar i motsatt 
riktning eller enbart bromsar (fi-
gur 2).  I de fall trädet inte faller 
av sig självt måste en yttre kraf-
ter tillföras med någon form av 
fällredskap. 
 
Trädfällning är en roterande rö-
relse med brytmånen som vrid-
punkt (gångjärn). De olika 
krafternas betydelse beskrivs av 
begreppet moment, kraft multi-
plicerat med hävarm. Enheten 
för kraft är Newton, N och en-
heten för längd är meter, m var-
för enheten för moment blir 
Newtonmeter, Nm. Massan 1 kg 
ger en tyngdkraft på 9,82 N. 
Momentet från trädets egenvikt 
bestäms av var trädets tyngd-
punkt ligger i förhållande till 
balanspunkten (brytmånen). 
Eftersom brytmånen normalt 
inte är placerad i centrum av 
stubben ger även raka träds 
tyngdkraft ett moment mot fäll-
riktningen.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Exempel på krafter som 
kan påverka ett träd vid fällning.  
Figure 2. Example of forces and leverage 
that influence tree felling.
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2.1 Nödvändigt fällmoment för olika träd 
 
Det nödvändiga fällmomentet från fällredskapet kan beräknas enlig nedanstående generella 
modell.  
 

M = mg* Lträd + B + V*Lvind + K*Lkronkontakt  
 

Förutsättningar: Krafter eller motstånd som motverkar trädets fällning (är riktade mot fällriktningen) har posi-
tivt värde 

 
M = Nödvändigt fällmoment från fällredskap, Nm (negativt värde betyder att trädet faller av sig själv) 
mg = trädets tyngdkraft (massa*9,82 N) inkl grenar, snö etc. 
Lträd = horisontellt avstånd mellan vridpunkt och trädets tyngdpunkt (m) 
B = Böjmotstånd i brytmånen, Nm 
V = kraft av vindtryck, N 
Lvind = vertikalt avstånd från vridpunkten till centrum av vindtryckkraften  
K = friktionsmotstånd från ev. kronkontakt med andra träd  
Lkronfriktion= hävarmslängd till kontaktpunkten 
 
 
Moment p.g.a. trädets tyngd 

Trädets massa kan uppskattas med ex. 
Marklunds (1988) biomassafunktioner 
som ger den torra vikten för hela trädet 
ovan stubben. För att få rå vikt måste 
vattnets vikt läggas till. Med ledning av 
Praktisk Skogshandbok (1982) blir 
tillägget för vatten; 117 % för tall, 105 
% för gran och 75 % för björk. 
Dessutom krävs tillägg för ev. snö på 
trädkronan.   
 
Hävarmslängden till trädets tyngdkraft 
kan beräknas med följande modell som 
förutsätter att trädet har en rak lutning 
med eller mot fällriktningen. Hävarms-
längden beror både av trädlutningen och 
var vridpunkten (brytmånen) är placerad 
(figur 3). Ett grunt riktskär gör alltså att 
det krävs ett större fällmoment. Å andra 
sidan vägs detta upp av att hävarmen 
från redskap som trycker i fällskäret blir 
längre. Därtill ökar säkerheten mot att 
trädet skall falla bakåt. Hävarmslängden 
till trädets tyngdkraft kan beräknas enligt 
modellen nedan:   
 
 

         Figur 3. Exempel på hävarmslängd för trädets tyngdkraft. 
         Figure 3.Examples of lever length to force point of gravity.   

trädets tyngd-
kraft (mg)
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lutnings
-vinkel
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Lt = Ll + Lb 
 

Förutsättning: trädlutning bakåt resp brytmån framför centrum av stubbe har positiva värden  
 
Lt = det horisontella avståndet mellan vridpunkten och trädets tyngdpunkt (m) 
Ll = det horisontella avståndet mellan trädets tyngdpunkt och stubbens mitt (m)= Ltp * sin α  
α = trädets lutningsvinkel (°);  Ltp = höjd till trädets tyngdpunkt (m); 
Lb = det horisontella avståndet mellan vridpunkten och stubbens mitt (m)= D/2 - Lr – Lb/2 
D = stubbdiameter under bark (m);    Lr = riktskärets djup (m); Lb = brytmånens bredd (m). 
 
Tyngdpunktens läge på hela träd har studerats av bl.a. Bredberg (1972). Enligt denna under-
sökning, som gäller gallringsträd, tycks tyngdpunkten för hela trädet ligga på knappt 40 % av 
trädlängden för både tall, gran och björk.  
 
Böjmotstånd i brytmånen 

Tvärsnittytan på brytmånen har en långsmal form med sneda kortsidor. Om tvärsnittsytan i 
stället räknas som rektangel kan enklare modeller utnyttjas. Den generella hållfasthetsmodel-
len för böjning är: 
 

Mb = Wb * σb  
 
Mb = Böjmoment, Nm 
Wb = Böjmotstånd, m3 = (B*H2)/6 ( B= brytmånens längd, m och H= brytmånens bredd, m) 
 σb = Böjspänning, Pa, max böjspänning för rått barrträ 50 000 000 Pa (Grönlund, 1986) 
 
Modellen ovan ger moment för böjbrott. Vid trädfällning kan det räcka att böja brytmånen nå-
gon grad för att trädet skall fortsätta falla av egen kraft. Även om det krävs en större böjning 
så är det normalt den första böjningen, innan motståndet från trädets egenvikt och lutning 
minskat, som är den mest krävande. Gullberg och Gullberg (2005) redovisar följande modell 
som dessutom ger skillnader för trädslag, frusen ved och fällskärets placering.   
 

M = L * (-10+4*H2 + 1,49*B*H2 + 1,57*F*H2 – 6,3*Ö + 9,5*V)  
 
M = Böjmoment, Nm  (för tall, gran och björk) 
L = Brytmånens längd, cm 
H2 = Brytmånens bredd i kvadrat, cm2 
B = dummyvariabel för björk (björk=1, ej björk=0) 
F = dummyvariabel för frusen ved (frusen=1, ej frusen=0) 
Ö = dummyvariabel för fällskär 0,02 m över riktskär (över=1, ej över=0)  
V = böjvinkel, grader (modellens giltighet 1-2 grader) 
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Moment p.g.a. vind 

Kraften från vindtryck kan mycket grovt skattas enligt nedanstående modell (Lindberg, 1974). 
 

V = cw * v2* a 
 
V = kraft av vindtryck, N 
cw = 1 
v = vindhastighet, m/s 
a = tvärsnittsarea, m2 = 0,2*DBH 
DBH = diameter i brösthöjd, cm 
 
Hävarmslängden till medelpunkten av vindbelastningen kan grovt skattas till tre fjärdedelar 
av trädlängden för normala beståndsväxande träd. 
 
Friktion mot andra träd 

Grenkontakter och sammanväxning med andra träd kan kraftigt försvåra trädfällning. Även 
små motstånd kräver ett stort fällmoment eftersom hävarmen i regel är mycket lång. Frik-
tionsmotstånd mot andra träd vid fällning måste bedömas från fall till fall. Det finns tidigare 
undersökningar som undersökt friktionsmotstånd vid intagning av stående träd ex. (Myhrman, 
1970) som kan ge viss vägledning vid fällning i t.ex. mycket tät ungskog. Sammanväxningar 
där grenar måste knäckas kan kräva mycket stora moment med tanke på att både kraft och 
hävarmslängd ofta är stora.  
 
 
2.2 Fällmoment för olika redskap 
Det möjliga fällmomentet från ett fällredskap kan beräknas med nedanstående generella mo-
dell. Redskap som utnyttjar en lång hävarm genom att trycka eller dra högt upp mot stammen 
behöver alltså mindre kraft än redskap som trycker i fällskäret. 
  

M = Ffällredskap * Lfällredskap  
 
M = Fällmoment från fällredskap, Nm 
Ffällredskap = Kraft med vilken ett redskap påverkar trädet, N 
Lfällredskap = Redskapets hävarmslängd till vridcentrum, m  
 
 
Brytjärn och trampjärn 

Dessa redskap trycker mot stammen i fällskäret och utnyttjar hävstångseffekten för att för-
stärka den mänskliga kraften. För ett brytjärn som lyfts uppåt blir kraftförstärkningen något 
bättre än om redskapet trycks nedåt p.g.a. ändrad hävstångslängd till redskapets ”balans-
punkt”. Vid lyft är balanspunkten i spetsen av tungan och vid tryck är balanspunkten i bak-
kanten av tungan. För brytjärn och trampjärn kan följande jämviktsfunktion utnyttjas för att 
beräkna verktygets kraft mot trädstammen enl. figur 4 och utan hänsyn till deformation i träet: 
 
 
 Fi * (L1+L2) = Fy * L2 
(redskapet använt som brytjärn) 
 Fi * L1 = Fy * L2 (redskapet 
använt som trampjärn) 
 M

Fy

Fi

L1 L2

L3
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Figur 4. Krafter och hävarmar för brytjärn och 
trampjärn.  
Figure 4. Forces and lever lengths for felling levers. 
 
Brytjärnets och trampjärnets fällmoment påverkas 
förutom kraften mot stammen även av häv-
armslängden fram till vridpunkten (brytmånen). 
Ju grövre stubbe och ju grundare riktskär desto 
större blir alltså fällmomentet.  

 
Brytjärn:  M = Fy * L3                = Fi *(L1+L2)/ L2 * L3 
Trampjärn:   M = Fy * (L3-L2) = Fi * L1/L2 * (L3-L2) 
 
M = fällmoment från fällredskap, Nm 
Fy =vertikal kraft med vilken brytjärnet eller trampjärnet påverkar trädet, N 
Fi = initial kraft mot brytjärnets/trampjärnets handtag, N 
L1, L2, L3 = längder, m 
 
Vedens elasticitet gör att krafterna i praktiken inte är punktbelastningar utan snarare utbredda 
laster, vilket förändrar hävarmslängder och kraftutväxling något. 
 
 
Metoder som trycker mot stammen 

Den enklaste formen av fällmetod är att trycka med handkraft mot stammen, alltså en metod 
utan fällredskap. Genom att trycka högre upp med hjälp av t.ex. en slana (öka hävarmen) eller 
förstärka kraften med olika former av kraftförstärkning finns ett flertal redskap och metoder. 
Gemensamt är att de tar stöd mot marken och har en kraft som är vinklad i ungefär 45 graders 
vinkel mot stammen.  
 
Fällmomentet bestäms förutom av kraftens storlek av kraftens vinkel, verktygets längd (inkl. 
människan), stubbhöjd (egentligen höjdskillnad mellan stubbe och stödyta) och horisontellt 
avstånd från stam till vridpunkt (figur 5).  Vid en given kraft ger 45 graders vinkel den största 
hävarmslängden. Den snett riktade fällkraften mot trädstammen kan delas upp i en horisontell 
X-komposant och en vertikal Y-komposant. Y-komposanten vill liksom brytjärn och kil lyfta 
trädet.  
 

M

FyFi

L1 L2

L3
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M

F
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L3

L4
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Fy

Fx

L5

 
Figur 5. Krafter och hävarmar vid metoder som trycker mot stammen.  
Figure 5. Forces and lever lengths for methods that push on stem. 
 
Momentet kan beräknas på två sätt som ger samma resultat, men kan vara mer eller mindre 
lätta att tillämpa och förstå. I det ena alternativet beräknas momentet utifrån hela kraften, F 
och den mot kraftriktningen vinkelräta hävarmslängden L5. Alternativet är att utnyttja kraft-
komposanterna Fx och Fy med respektive hävarm L4 och L3.  
 
Beräkning baserad på kraftkomposanterna Fx och Fy:  
 
M = Fx * L4 + FY * L3 
L4 = sin(a) * LR – LS  
FX = F * sin(a) 
FY = F * cos(a) 
 
Alternativ beräkning baserad på hela kraften F: 
 
M=F*L5 
L5=cos(a)*sin(a)*(LR+L3/cos(a)-L4/sin(a)) 
L4 = sin(a) * LR – LS  
 
M = fällmoment, Nm  F = kraft från redskap, N   
FX = vertikal kraftkomposant N  FY = horisontell kraftkomposant, N  
a = vinkel (i förhållande till vågrätt) LR = längd på redskap (inkl ev. person) 
LS = nivåskillnad stubbe-stödyta  L5=hävarmslängd för F 
L3 = vertikalt avstånd mellan angreppspunkt och vridcentrum (hävarmslängd för Fx) 
L4 =horisontellt avstånd mellan angreppspunkt och vridcentrum ( hävarmslängd för Fy) 
 
För a=45 grader kan ekvationen förenklas till: M=F*(0,5*LR+0,707*L3-0,707*L4) 
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Metoder som drar i stammen 

Med en lång lina eller rep fäst högt upp i stammen er-
hålls ett mycket säkert och kraftfullt fällredskap, om än 
ganska omständligt. Kraftkällan kan vara vinsch, drag-
fordon eller handkraft. Med brytblock går det att stå 
bakom trädet och dra det framåt. För att fästa linan 
högt upp kan användas stege, speciell stång för fällsax 
eller kastpåse med tunn lina för att dra upp den grövre 
linan. Fällmomentet bestäms förutom av kraftens stor-
lek av horisontella avståndet mellan vridpunkt och 
linans infästning och kraftens vinkel (figur 6).  
 
M = Fx * L4  
FX = F * cos(a) 
FY = F * sin(a) 

 
 
Figur 6. Krafter och hävarmar vid metoder som drar i stammen. 
Figure 6. Forces and lever lengths for methods that pull on stem. 
 

Fällkil 

Fällkilen ger ett fällmoment på ungefär 
samma sätt som brytjärn. En kils fällkraft på-
verkas av kilens vinkel, kraften i slag eller 
tryck för att driva in kilen och friktion mellan 
kil och ved (plåt för vevkilen) (figur 7). 
 
Förutom vanliga plastkilar som drivs in med 
slag testades även en variant, benämnd ”vev-
kil” där en plastkil trycks in mellan plåtar av 
en mekanisk skruv. Denna kil ger, till skill-
nad från kilar som slås in, ingen horisontellt 
riktad kraft. Friktion mellan ved och kil ger 
vid vanliga kilar en inte obetydlig kraft i 
kilens slagriktning.  
 

 
       Figur 7. Krafter och hävarmar för fällkil.  
       Figure 7. Forces and lever length for felling wedge. 

 
De vanliga kilarna slogs in med slagbrytjärn, 1,8 kg tung skogsyxa, 2,2 kg tung handslägga 
eller 3,5 kg tung slägga. I vissa försök avbröts slåendet när plasten i kilen visade tendenser att  
deformeras, i andra försök slogs kilen ända till den inte kunde rubbas eller sprack. Fällkilar 
ger förutom stor vertikal fällkraft även en horisontell kraft från friktion och kilens lutning. 
Krafterna från en kil som slås in är mycket svåra att uppskatta på helt teoretisk väg. Även de 
horisontella krafterna från friktion kan vara svåra att teoretiskt uppskatta eftersom tröghet i 
stam etc. kan påverka vid slag. Vevkilen som trycks in mellan plåtar är enklare att teoretiskt 
beräkna. Vevkilens konstruktion med plåtar gör att friktionskraften mellan kil och rotstock 
bortfaller. Följande formler beskriver kilens kraftutveckling i vertikal och horisontell riktning 
vid jämnt tryck in i fällskäret.  
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Fy = Fe * tan (90-a) = F*tan(90-a)/(1+2*µ*tan(90-a)) 

Fx =  tan(a)*Fy + Fy*µ (konventionell kil) 

Fx =  tan(a)*Fy (vevkil) 

 
Fy =kilens vertikala kraftkomposant, N 

Fx=kilens horisontella kraftkomposant mot rotstocken, N 

Fe= effektiv kraft mot kil (avdragen friktionsförlust mot både stubbe och rotstock) = F-2*Fy* µ 

a=kilens vinkel, grader 

µ = friktionskoefficient, mellan kil och ved ca 0,38, mellan plast (oilon) och plåt ca 0,12 (vevkilen) 

 
Som framgår av formeln ger stor vinkel och hög friktion en stor kraft i kilens slagriktning.  
 
 
2.3 Olika fällredskaps belastning på brytmånen  
Brytmånen kan utsättas för stora krafter vid fällning av träd med bakåtlut eller motvind. Om 
det även finns sidokrafter från sidolut eller sidovind blir risken för brytmånsbrott stor. 
Gullberg och Gullberg (2005) visar att det vid ett rakt bakåtlut utan sidokrafter räcker med en 
relativt smal, och därmed böjlig, brytmån även vid stora träd och kraftiga bakåtlut. Slutsatser-
na förutsätter frisk ved utan fiberstörningar eller andra defekter. Vid analyserna förutsattes 
fällredskapet vara kil eller brytjärn, som ger den största dragbelastningen på brytmånen vid 
bakåtlut.  
 
Brytmånen måste ta upp de krafter som fällredskapet tillför för att tvinga över trädet. Många 
redskap ger både krafter i Y-led, som både vill lyfta trädet (ge dragspänning i brytmånen), och 
krafter i X-led som vill skjuva av brytmånen alternativt klyva stubben. Den totala vertikala 
och horisontella belastningen på brytmånen kan beräknas enligt: 
 
Fty = total kraft på brytmånen i y-riktning = Fy – m*g  (positivt värde= drag, negativt värde= tryck) 

Ftx = total kraft på brytmånen i x-riktning = Fx   
 

Fy= fällredskapets vertikala kraftkomposant, N 

Fx= fällredskapets horisontella  kraftkomposant, N 

m*g = tyngdkraften av trädets massa, N 

 

Fällmetoder som trycker mot stammen ger enligt tidigare redovisning kraftkomposanter i ver-
tikal och horisontell riktning som är enkla att beräkna. Brytjärn och trampjärn ger i stort sett 
en ren vertikal kraft även om vissa sidokrafter tillkommer när lyfthöjden ökar. 



  

 11

 

3. Material och metoder  
 
3.1 Undersökta fällredskap och metoder 
 
Brytjärn och trampjärn 

Sammanlagt provades 8 olika brytjärn och trampjärn av olika storlek och fabrikat. Några 
brytjärn användes även som trampjärn. Det enda renodlade trampjärnet har hävarmen riktad 
90 grader åt sidan i förhållande till tungan. Tungan trycker alltså längs ena sidan, vilket gör 
att hävarmslängden fram till brytmånen blir något mera svårbestämd. 
 
Redskapens mått och utseende framgår av tabell 1 och figur 7. Dessutom testades olika ar-
betstekniker som konventionellt lyftande med händerna, stående med och utan grepp om 
stammen (och frånskjut). För det långa brytjärnet (stor EIA Bushman) användes ibland meto-
den att lägga handtaget på axeln. 
 
Tabell 1. Testade brytjärn och trampjärn. 
Table 1. Examined felling-levers. 
Beteckning Total 

horisontell 
längd, cm 

Höjd på 
skaft, 
cm 

Längd på 
tunga, cm 

Bredd på 
tunga 

Teoretisk 
kraftupp-
växling* 
vid lyft 

Teoretisk 
kraftupp-
växling** 
 vid tryck 

Liten EIA Bushman 40 11** 6 6 6,3 5,3 
Slagbrytjärn 40 (start) 

48,5 (rakt) 
24** 
29 

5,5 (start) 
4,8 (rakt) 

6 6,9 5,9 (start) 
9,1 (rakt) 

Mellanstor EIA 
Bushman 

69,5 (start) 
75 (rakt) 

26** 
30  

6,5 (start) 
6 (rakt) 

7 10,4 9,4 (start) 
11,5 (rakt) 

Gränsfors 79 11** 6 6,5 12,8 Ej använd 
Fiskars 74,5 13,5** 6 6,5-8,5 12,1 Ej använd 
Nordtec 80 18** 6,5 5,5-7,5 12,0 Ej använd 
Stor EIA Bushman 128 24** 7 10 18,0 Ej använd 
Trampjärn Viktor 38,5 (start) 

45 (rakt) 
23 6 (start) 

5,5 (rakt) 
5 Ej använd 5,4 (start) 

7,2 (rakt) 
* baserat på vertikala hävstångslängder med tungan i våg samt handgrepp 2 cm in från skaftets ände 
(trampjärn vid skaftets ände)  ** till handgrepp (handtagets underkant) 
 

 

Metoder som trycker mot stammen 

Figur 7. Testade brytjärn och  tramp-
järn samt vevkil. Från vänster, 
slagbrytjärn, liten EIA Bushman, 
Fiskars, mellanstor EIA Bushman, 
Gränsfors, Nordtec, stor EIA 
Bushman och vevkil 
Figure 7. Examined felling levers and 
mechanical wedge.  
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I studien provades ren handkraft, handkraft med 3-4 m lång slana med piggar, Oxbrott, fäll-
riktaren Stalpen samt en ny metod med slana, kälke och spännband (figur 8). Oxbrott utnyttjar 
hävstångseffekt för att förstärka kraften. Stalpen utnyttjar en mekanisk växellåda med 25 ggr 
uppväxling av handkraften.  
 

 
Handkraft   Handkraft och 3m lång slana 
 

 
Fällriktaren Stalpen                                         Oxbrott med 4 m lång slana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Testade metoder och redskap som 
trycker mot stammen. 
Figure 8. Examined methods and tools that  
push on the stem. 

 
        
               

Spännband, kälke och 6 m slana 
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Aktuella redskapslängder, LR i studien: 
 Handkraft på stam; ca 2,2 m (varierade med försökspersonens räckvidd) 
 Handkraft och slana; slanans längd (3-4 m) + ca 1,0 m 
 Fällriktaren Stalpen; ca 2,2 m (1,91-2,53 m beroende på hur långt utskjuten kugg-

stången är)  
 Oxbrott; slanans längd (3-4 m) + 0,5 m 
 Spännband, kälke och slana; slanans längd (4,5-6 m) 

 
Angreppsvinkeln var i närheten av 45 grader för samtliga metoder utom med kälken, där vin-
keln minskades till ca 38 grader för att reducera friktionsförluster mot marken.   
 
 
Fällkilar 

Förutom vanliga plastkilar som drivs in med slag testades även en variant där en plaskil trycks 
in mellan plåtar av en manuellt vevad skruv. Plastkilen mellan plåtarna har en relativt stor 
vinkel som ökar successivt. Plåtarna har perforeringar som greppar tag i veden och hindrar 
verktyget att glida ut trots den relativt stora vinkeln. Skruven ger kilen mellan plåtarna en 
maximal rörelselängd på 9,5 cm. Kraftuppväxlingen i vevmekanismen motsvarar ca 360 ggr 
kraftförstärkning av handkraften. 
 
Tre olika plastkilar med olika form användes (tabell 2). 
 
Tabell 2. Testade fällkilar. 
Table 2. Examined felling wedges. 
Beteckning Längd, cm Bredd, 

cm 
Vinkel, 
 grader 

Kraftuppväxling 
via kilverkan, 
tan(90-vinkel)   

Största  
höjd, cm

Liten kil 14 5-7 8,6 6,6 2,5 
Stor Bacho 25 8,3 6,1 9,4 3,2 
Stor Husqvarna 25,5 8-9 4,3 13,3 2,5 
Vevkil (mekanisk 
fällkil Revär) 

9,5 (rörelselängd) 6 17-30 1,7-3,3 5 

  
 
3.2 Försökspersoner 
De praktiska försöken har genomförts i samband med ett flertal forskarskoleveckor för grup-
per av gymnasieelever under en period av ca 2 år. Totalt har 18 grupper med omkring 6 elever 
plus handledare testat ett stort antal redskap och metoder på ett eller två träd under en forskar-
skoleomgång. Endast en person, handledaren, har medverkat som försöksperson vid samtliga 
försök. Totala antalet försökspersoner är 107. Handledaren kan bedömas representativ för en 
yrkesverksam skogsarbetare (längd 184 cm, vikt 78 kg, 45 år). Eleverna var i åldern 16-18 år 
och hade mycket varierande fysik och arbetsteknik. De flesta eleverna hade liten eller ingen 
praktisk erfarenhet av fällredskapen sedan tidigare. Före varje försök visade handledaren 
lämplig arbetsteknik med de olika redskapen. Eleverna fick möjlighet att träna och göra om 
försök som de tyckte kändes misslyckade. 
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3.3 Försöksmetod  
Studien genomfördes som ett antal jämförande försök på träd av olika dimension. Möjligheten 
att testa flera fällredskap och försökspersoner på samma träd uppnåddes genom att tillverka 
en verklighetsnära ”mätanordning” av två träd enligt figur 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Riggad ”mätanordning” vid test av oxbrott. 
Figure 9. Measuring of felling force for the ”bear-break method”.     
 
Beskrivning av testmetod 

Trädet kapades först på ca 3,7 meters höjd för att minska störande inflytande från vind, träd-
lutning mm. Därefter förankrades högstubben i ett annat grovt träd vågrätt bakåt på 3,0 m 
höjd från stubben (vridpunkten). I förankringen som bestod av spännband (4 ton på enkel 
part) placerades en dynamometer (Piab 0-500 kg resp. 0-1000 kp). Rikt- och fällskär sågades 
på konventionellt sätt med riktskäret i nivå med fällskäret. Trädet (högstubben) gick alltså 
inte att fälla, men gjorde det möjligt att uppskatta det maximala fällmomentet från olika 
redskap utifrån uppmätt dragkraften i förankringen multiplicerat med hävarmslängden 3,0 m. 
Det uppmätta fällmomentet är dock mindre än redskapens utvecklade fällmoment p.g.a. 
böjmotstånd i brytmånen och vikten i högstubben som verkar i motsatt riktning. 
 
Brytmånen sågades vid de inledande försöken enligt normal rekommendation till bredden 
10 % av brösthöjdsdiametern. Böjmotståndet i brytmånen på ett grovt träd kan överstiga vad 
mindre kraftfulla fällredskap kan prestera och omöjliggör därför mätning. För att minska böj-
motståndet i brytmånen, mjukades brytmånen först upp genom att böja högstubben fram och 
åter omkring 3 grader. Detta reducerade böjmotståndet betydligt. Vid senare försök sågades 
brytmånen betydligt smalare för att ytterligare minska brytmånens böjmotstånd. Brytmånens 
längd sågades till minst 80 % av diametern i brösthöjd. Barken sågades bort där fällredskapen 
sätts in vid fällskäret.  
Hela försöksuppläggningen innebär att det finns inbyggd elasticitet, både i spännband, förank-
ringsträdet och själva högstubben. Det krävdes alltså ett visst mått av rörelse från 
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fällredskapet innan fällkraft och förankring uppnår ett jämviktsläge där verktygets maximala 
fällmoment kan mätas. Förankringen med spännband spändes till en förspänning som normalt 
var mindre än 50 % av uppmätt kraft vid applicering av fällredskap. Vissa redskap visade sig 
vara känsliga för hur stor förspänningen var. Till exempel kunde det vid låg förspänningskraft 
gå att slå in kilen helt utan att ett ”maxvärde” uppnåtts. Genom att öka förspänningen gick det 
att hitta ett läge där det var kilens kraft som var begränsande (kilen slutade att röra sig trots 
upprepade slag), alternativt att plasten i kilen inte tålde belastningen utan började bli 
deformerad eller sprack. Även för brytjärn visade sig förspänningen betydelsefull genom att 
maxvärdet uppnås vid olika grad av lyftning i handtaget, och därmed olika fördelaktig 
geometri avseende både arbetshöjd, hävstångslängder och kraftriktning.      
 
Studien omfattar totalt ca 1700 mätningar av fällmoment fördelade på 29 olika ”träd”, 32 
kombinationer av fällredskap och metodvariant, 107 försökspersoner och 5 trädslag.  
 
 
Registrerade mätvärden och testförutsättningar 

För varje mätning (kombination av försöksperson och fällverktyg/metod) noterades kraft i 
förankringen på 3 m höjd. I några fall mättes även redskapets angreppspunkt mot stammen 
och hävarmslängd för olika redskap som trycker mot stammen för försökspersoner med olika 
längd. För varje träd registrerades: 
∗ Trädslag 
∗ Brösthöjdsdiameter, på bark 
∗ Stubbdiameter, på bark 
∗ Brytmånens bredd och medellängd 
∗ Avstånd från centrum av brytmånen till bakkanten (hävarmslängd) 
∗ Nivåskillnad mellan stubbe och mark (stödyta för ben/fällredskap) 
 
 
Specialstudier 

En mindre studie genomfördes med syfte att undersöka plastkilens friktionsmotstånd mot ved. 
Försöket genomfördes genom att lägga en liten plastkil på en nysågad stamtrissa med en 
100 kg tyngd som belastning och mäta vilken kraft som krävdes för att dra kilen. Provet 
genomfördes på olika trissor av gran, rå och tinad, rå och frusen och torr och tinad. Kilen 
drogs dels med släta sidan ner, motsvarande ett medeltryck på ca 0,18 MPa, och dels med 
ytan med tillplattade ”tänder”, motsvarande ett medeltryck av ca 7 MPa. En stor kil med en 
lyftkraft av 35 kN kan uppskattas ha ett medeltryck på ca 7 MPa. Tryckhållfastheten i rått, 
ofruset trä är ca 20 MPa vilket ger en övre gräns för trycket vid praktiskt bruk.  
 
Brytjärn och trampjärn ger varierande utväxling och kraftriktning beroende på hur redskapet 
är vinklat. En mindre studie genomfördes där förspänningen i förankringen varierades. Mät-
värdena över brytjärnets fällmoment kom därmed att avläsas vid olika lyfthöjd (olika vinkel 
på skaftet).   
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Bearbetning och statistisk analys av mätvärden 

De uppmätta krafterna i dynamometern räknades först om till Newton och sedan till moment 
genom att multiplicera värdena med hävarmslängden, 3,0 m. Därtill justerades momentet för 
tyngdkraften från vikten i högstubben enligt tidigare redovisad princip med hävarmslängd 
från mitten av brytmånen till mitten av stubben. Vikten på stocken beräknades utifrån 
volymen på en cylinder med diameter = brösthöjdsdiameter och längden 3,7 m samt 
densiteten 850 kg/m3.    
 
 
Konstruktion av datormodell för beräkning av nödvändigt fällmoment för varierande träd 
och möjligt fällmoment för olika fällredskap 

Modellen konstruerades i Excel baserat på befintliga delmodeller enligt tidigare redovisning. 
Valfria ingångsvariabler är: 
- Trädslag (tall, gran och björk) 
- Brösthöjdsdiameter  
- Trädlängd 
- Trädlutning i fällriktningen (meter i topp, fram- eller baklut) 
- Vindstyrka och riktning (med- eller motvind, m/s) 
- Riktskärets djup 
- Brytmånens bredd 
- Frusen eller ofrusen ved 
- Nivåskillnad stubbe/mark 
 
Trädets massa beräknas med Marklunds (1988) biomassafunktioner för torrsubstans samt 
fukthalt 54,3 % för tall, 51,2 % för gran och 42,9 % för björk (PS 1982). 
 
Trädets tyngdpunkt antas ligga på 40 % av trädlängden (Bredberg 1972). 
 
Böjmotstånd i brytmånen enl. Gullberg och Gullberg (2005) (vid 2 graders böjning) 
 
Diameter i stubbhöjd, DSH pb (cm) (Karlsson 1983): 
  Tall (DBH pb +0,4)/0,782 
  Gran (DBH pb -0,7)/0,735 
  Björk (DBH pb -1,1)/0,703 
DSH ub (cm): 
 Tall DSH pb*0,854             (baserat på 27 % bark i stubbhöjd enl. PS 1982) 
 Gran DSH pb*0,938  (baserat på 12 % bark i stubbhöjd enl. PS 1982) 
 Björk DSH pb*0,927  (baserat på 14 % bark i stubbhöjd enl. PS 1982) 
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4. Resultat och kommentarer 
 
4.1 Uppmätta fällmoment 
Med hjälp av regressionsanalys söktes samband mellan uppmätt fällmoment och de olika red-
skapens hävarmslängd etc. Enskilda redskap och metoder/varianter sorterades i ett mindre 
antal typredskap. Olika fabrikat och varianter, om försökspersonen varit elev eller kvinna 
hanterades med hjälp av dummyvariabler. En dummyvariabel antar värdet 1 när något är upp-
fyllt och 0 annars. Analysen genomfördes med en multiplikativ modell där inverkan av olika 
variabler är proportionell eller relativ snarare än absolut. Detta möjliggjordes genom att skapa 
variabler som t.ex Elev*Hävarm. Efter utbrytning av Hävarm kan modellen transformeras till 
en form där koefficienterna i princip anger krafter i Newton. Detta gäller i synnerhet om mo-
dellen styrs att gå genom origo, d.v.s. att momentet är noll när hävarmslängden är noll. Detta 
är rimligt och logiskt enigt tidigare beskrivna teoretiska modeller. Dessvärre medför en styr-
ning genom origo att tolkningen av regressionsanalysen försvåras genom att 
förklaringsgraden visar felaktigt värde.  
 
I tabell 3 redovisas regressionsmodeller för olika typredskap, både med och utan styrning ge-
nom origo. För metoder som trycker mot stammen var C1 ej signifikant, medan koefficienten 
var signifikant för flera redskap som trycker i fällskäret. Ett signifikant värde på C1 tyder på 
någon form systematisk effekt/påverkan av trädstorleken. För många redskap visar analysen 
nästan samma resultat med och utan styrning genom origo, vilket styrker teorin. För några 
redskap visade dock materialet signifikans för C1.  
 
Det finns olika möjliga förklaringar till att mätvärdena i försöken kan ha någon form av sys-
tematisk påverkan av trädstorleken. En förklaring kan vara att brytmånens böjmotstånd ger 
mer underskattade värden ju grövre trädet är. En annan förklaring är att brytjärn och 
trampjärn är känsliga för vid vilken vinkel på tungan som maxvärdet uppnås. Vid grova träd 
ger redan en liten böjvinkel på stammen en betydande vinkeländring på fällredskapets tunga 
och därmed mindre fördelaktig geometri. En mindre specialstudie över brytjärnets 
kraftutveckling vid olika lyfthöjd redovisas på sidorna 20-21. Liten relativ variation i 
hävarmslängd i försöksmaterialet, som för t.ex. spännband, kan också lätt ge missvisande 
värde på C1. 
 
Analysen visar över lag stark signifikans för hävarmslängden och dummyvariabler för elev 
och kvinna. Enda redskapet där inte försökspersonens styrka eller tyngd var begränsande är 
vevkilen. Det enda medelstora brytjärnet som gav signifikant olika värde var EIA Bushman, 
som med sitt högre skaft utvecklade genomsnittligt lägre moment. Det höga skaftet gör dock 
att redskapet, till skillnad från de andra brytjärnen går bra att använda som trampjärn.  
 
Slagbrytjärnet gav signifikant lägre moment än det lilla EIA Bushman brytjärnet. En orsak 
var att slagbrytjärnets skaft tog emot stammen och hindrade arbetet. En liknande, men mindre 
effekt kan även ”omtagsklacken” ge på brytjärn. Slagbrytjärnet fungerade bättre som 
trampjärn, men skaftet kröktes vid tryck mot stammen. Den lilla fällkilen utvecklade lägre 
moment än de större. Skillnaden mellan de större kilarna var inte signifikant. Husqvarna-
kilen, som teoretiskt borde ge störst moment med sin något mindre vinkel, verkade ha en 
svagare plast än Bacho-kilen. Den nya metoden med spännband, kälke och lång slana gav 
mycket höga moment på alla trädstorlekar. Metoden gav högst moment när slanan gled på en 
av savning hal stam. Att dra slanan med avrundad form direkt mot marken gav lägre moment 
genom ökade friktionsförluster. 
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Tabell 3. Koefficienter i regressionsmodell över fällmoment för olika typredskap. 
Table 3. Coefficients in regression model over felling torque for different tools. 
Kursiverade värden avser modell där funktionen styrts genom origo (C1=0). 
Modell: M= C1+Hävarm*(C2+C3*Elev+C4*kvinna+C5*(xxx)+C6*(xxx)) 
Där: M= Fällmoment, Nm, C1-C6= Koefficienter, Hävarm= Redskapets hävarmslängd, m, Elev= 
Dummyvariabel (elev=1, ej elev=0), Kvinna= Dummyvariabel (kvinna=1, man=0) 
C5, C6; xxxx= Dummyvariabel (xxxx=1, ej xxxx=0).     Signifikansnivå markeras under värdet. – ej sign (>5%), 
*  (5%), ** (1%), *** (0,1%).     # obs. annan hävarmslängd (0,06 m kortare). 
 
Typredskap C1 C2 C3 elev C4 kvinna C5 C6 R2, % 
Hand  
 
- styrd modell 
 

-250 
- 

1454 
*** 

1222 
*** 

-221 
*** 

-219 
*** 

-222 
*** 

-222
*** 

  25 

Slana  
 
- styrd modell 
 

-381 
- 
 

1562 
*** 

1401 
*** 

-416 
*** 

-414 
*** 

-293 
*** 

-288 
*** 

  51 

Oxbrott  
 
- styrd modell 
 

-1855 
- 
 

6541 
*** 

5559 
*** 

-962 
*** 

-983 
*** 

-978 
*** 

-973 
*** 

  44 

Stalp  
 
- styrd modell 
 

787 
- 

13592 
*** 

14324 
*** 

-2022 
*** 

-2022 
*** 

-2742 
*** 

-2748 
*** 

-1940 veva med 
en hand *** 

-1929 
*** 

 31 

Spännband  
(kälke) 
- styrd modell 
  

-11861 
- 

11576 
* 

7090 
*** 

-1876 
** 

-1568 
** 

inga mät-
värden 

-1734 släpa mot 
mark * 
-1433 

- 

1176 glida på 
slana - 

1477 
- 

81 

Kil 
 
- styrd modell 
 

1555 
* 

29717 
*** 

35110 
*** 

-4897 
* 

-3383 
* 

-9246 
** 

-9002 
*** 

-9580 liten kil 
*** 

-9290 
*** 

-11442 ej def.   
plast *** 

-11898 
*** 

68 

Vevkil 
 
- styrd modell 
 

2242 
*** 

19546 
*** 

26896 
*** 

 -4248 
** 

-3574
* 

  63 

Litet brytjärn 
 
- styrd modell 
 

594 
*** 

 

8961 
*** 

11135 
*** 

-2561 
*** 

-2424 
*** 

-1920 
*** 

-2214 
*** 

-3050 slagbrytj. 
**** 

-2803 
*** 

 57 

Mellanstort 
brytjärn 
- styrd modell 
 

1480 
*** 

12247 
*** 

17977 
*** 

-2840 
*** 

-2770 
*** 

-4278 
*** 

-2214 
*** 

-1441 Bushman 
(högt skaft) *** 

-2169 
*** 

 
 

-1177 
Gränsfors ** 

65 

Stort brytjärn 
 
- styrd modell 
 

259 
- 

27655 
*** 

28731 
*** 

-5565 
*** 

-5531 
*** 

-6908 
*** 

-6848 
*** 

  80 

Trampjärn (stå) 
 
- styrd modell 
 

48 
- 

5939 
*** 

6105 
*** 

-607 
* 

-609 
* 

-935 
*** 

-922 
*** 

5333 Bushman 
brytjärn#  *** 

 5438 
*** 

 
 
 

77 

Trampjärn 
(trycka m. stam) 
- styrd modell 
 

646 
*** 

10384 
*** 

12590 
*** 

-3299 
*** 

-3266 
*** 

-2410 
*** 

-2365 
*** 

6763 Bushman 
brytjärn#  *** 

 8214 
*** 

 
 
 

59 
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I figur 10 jämförs fällmoment för de olika redskapen vid varierande trädstorlek. Värdena i 
figuren är beräknade med de styrda regressionsmodellerna. Hävarmslängden beräknades ut-
ifrån angivna redskapslängder samt regressionssamband från försöksträden: 
  
Stubbhöjd, LS (m) = 0,119 + 0,557*DBH (m),  Hävarm i stubben, L3 (m) = 0,015 + 0,813*DBH (m)  
 
Det framgår tydligt hur avgörande trädgrovleken är för redskap som trycker i fällskäret.   
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Figur 10. Fällmoment för olika fällredskap med van brukare vid olika trädstorlek. Beräknade 
med regressionsfunktioner från tabell 3 (styrda genom origo).  
Figure 10. Felling torque for different felling tools for different tree sizes. Skilled user 
 
Fällredskapen har olika krav på arbetsteknik, muskelstyrka, räckvidd och vikt. I tabell 4 visas 
den relativa skillnaden mellan en van brukare och manliga respektive kvinnliga gymnasie-
elever. Största skillnaden har slanan, som kräver god teknik och balans för att nå höga värden. 
Vevkilen visar minsta skillnaden, begränsningen ligger ofta inte i muskelstyrkan utan i vedens 
hållfasthet. Skillnaden för fällkil är osäker p.g.a. relativt få mätvärden med elever som för-
sökspersoner och troligen övervikt för de duktigaste eleverna. Detta p.g.a. svårigheten att få 
loss en inslagen kil, risken att slå sönder kilen vid snedträff och risken för olyckor med yxans 
egg. Skillnaden mellan en van brukare och medeleleven är därför sannolikt underskattad för 
redskapet kil.  
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Tabell 4. Relativ skillnad i fällmoment mellan handledare (van brukare) och gymnasieelever.   
Table 4. Difference in felling torque between supervisor (skilled user) and students. 
 
Typredskap Manlig elev Kvinnlig elev 
Hand -18 % -36 %
Slana  -30 % -50 %
Oxbrott  -18 % -35 %
Stalp  -14 % -33 %
Spännband och slana    -22 % Ej mätt
Kil (-10 %) (-35 %)
Vevkil Ej sign. (0 

%)
-13 %

Litet brytjärn -22 % -42 %
Mellanstort brytjärn -15 % -28 %
Stort brytjärn -19 % -43 %
Trampjärn (stå) -10 % -25 %
Trampjärn (stå + trycka) -26 % -45 %
 
Fällmoment vid olika lyfthöjd (varierande förspänning) 

En mindre specialstudie genomfördes för att se hur förspänningen i förankringen påverkar 
mätvärdena för ett mellanstort Fiskars brytjärn. Resultaten visar att det uppmätta 
fällmomentet minskade relativt kraftigt med lyfthöjden (figur 11). Figur 12 visar de 
ursprungliga mätvärdena vid förspänning 100, 300, 900 och 1400 N. 
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Figur 11. Samband mellan lyfthöjd och moment för ett mellanstort brytjärn (Fiskars). De olika 
lyfthöjderna orsakas av olika förspänning. Försöket genomfördes på en tall med Dbh 253 mm 
pb, Dsth 365 mm pb, hävarm till centrum av brytmån 218 mm.  
Figure 11. Relation between lifting height and felling torque for a medium size lever (Fiskars).  
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Figur 12. Samband mellan förspänning i förankring och moment. Försöket genomfördes på en 
tall med Dbh 253 mm pb, Dsth 365 mm pb, hävarm till centrum av brytmån 218 mm. Tomas är 
handledaren, övriga är elever. 
Figure 12. Relation between initial tension in anchorage and measured felling torque.  
 
För trampjärn blir effekten av ökad lyfthöjd till en början en förbättring tills optimum uppnås 
när skaftet ligger i våg och geometrin är som mest gynnsam.  
 
Vid normal fällning minskar behovet av fällmoment efter hand som trädet trycks framåt. Det 
betyder att om redskapet klarar att påbörja fällningen så går det också att fullfölja fällningen 
förutsatt att det finns tillräcklig slaglängd eller lyfthöjd hos redskapet. Vid kilar behövs ofta 
flera kilar på varandra. På grova träd med kraftigt bakåtlut kan det med brytjärn uppstå en 
situation där redskapet orkar påbörja fällning, men där fällkraften och/eller lyfthöjden gör att 
det inte går att fullfölja fällningen utan någon form av säkring och omtag. Många brytjärn är 
försedda med en ”hylla” för att göra omtag och nå större lyfthöjd samtidigt som skaftets 
arbetsvinkel förbättras.  
 
 
4.2 Fällkrafter och initialkrafter för olika redskap/metoder 
I tabell 5-7 sammanfattas resultat över vilka fällkrafter som olika metoder uppnått i studien. 
Observera att de initiala krafterna är beräknade utifrån de modeller som redovisas i kapitel 2, 
med teoretiska hävstångslängder och kraftuppväxlingar, avsaknad av friktionsförluster, de-
formation i veden etc.  
 
 
Metoder som trycker mot stammen 

Oxbrottet och stalpen är känsligt för markens hållfasthet. Redovisade värden gäller för fast 
normal skogsmark och ligger nära maxvärden för fällriktaren (delstudier där marken var svag 
har tagits bort i analysen).  
 
Vid användning av Oxbrottet anpassas i praktiken utväxlingen till vad markkontakten klarar. 
Vid svag mark måste brytslanan (slanan mot axeln) köras ned djupt i marken för att mark-
kontaktytan skall klara att ta upp kraften. Utväxlingen (placeringen av kontaktpunkten på 
brytslanan) måste vid svag mark väljas relativt låg. Vid mycket bra stöd, som mot en stubbe, 
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är det möjligt med större utväxling. Vid stora krafter finns risk för både knäckning i slanan 
och brott i brytslanan vid anliggningspunkten. Slanan bör normalt inte vara längre än ca 4,5 m 
för att oxbrottet skall bli hanterligt och klara belastningen. En rak tätvuxen torrgran är lämplig 
för att tillverka både slana och brytslana. Under studien inträffade vid ett tillfälle brott på 
brytslanan och det var även nära knäckning på slanan. 
 
Spännbandets kraftutväxling minskar i takt med att trumman i spännaren fylls med band. Det 
är därför viktigt att först dra för hand i bandet så att trumman är så tom som möjligt när det 
börjar gå tungt. I studierna har trumman varit drygt halvfull vid mätningarna vilket motsvarar 
en handkraft på ca 1000 N. Med flera spännanordningar i serie bör det gå att uppnå en kraft 
mot stammen på ca 10000 N. Vid denna kraft ställs stora krav på slanans styrka. Slanan bör 
inte vara över 6 m för att vara hanterlig och klara krafterna.        
 
Tabell 5. Sammanställning av fällkrafter och skattade initiala krafter från försökspersonen (van 
användare) för fällmetoder som trycker mot stammen.   
Table 5. Felling force and estimated initial force from person (skilled worker) for methods that pushes 
on stem.  
Redskap Kraft mot  

stam, N 
Kraftuppväxling, 
ggr 

Skattad initial 
kraft, N 

Bedömd 
praktiskt 
maximal 
redskapslängd 

Hand mot stam 1222 Ingen 1222 1,2 * 
kroppslängd

Slana 1401 Ingen 1401 6 m (5 m slana)
Oxbrott Normalt 5559 

Max ca 7500 
Ca 4 
Ca 6

1389 5 m (4,5 m 
slana)

Fällriktare Stalpen 
(enhandsfattning) 
fast mark 

14324 
(mindre vid 
svag mark)  

Ca 25 573 

Spännband Normalt 7090 
Max ca 10000 

5,7 (full trumma)-
13,3 (tom)

533 (tom)-1243 
(full) 

752 (tom)-1754 
(full) 

6 m

 

 

Brytjärn och trampjärn 

Brytjärn och trampjärn är som tidigare visats känsliga för lyfthöjden och därmed betydligt 
svårare att mäta än redskap som trycker mot stammen. Dessutom finns påverkan från defor-
mation i kontaktytor mot trä, friktionsmotstånd, varierande kraftutväxling etc. Kraften från 
brytjärn och trampjärn mot trädstammen blir i praktiken utbredd på ytor. Den verkliga häv-
stångslängden fram till vridcentrum (brytmånen) är alltså något kortare än den teoretiska där 
kraften ligger som en punktkraft vid mantelytan. Å andra sidan gör deformation i veden att 
tungans ”hävstångslängd” i praktiken blir kortare med ett bättre utväxlingsförhållande som re-
sultat. En effekt av deformation i veden och annan elasticitet kan vara att försökspersoner 
med olika styrka i praktiken får något olika hävstångslängder och kraftutväxlingar.    
  
Den mänskliga lyftkraften varierar relativt kraftigt med höjden på handtaget över marknivån. 
Den högsta kraften uppnås när brytjärnet hålls med raka armar och nästan uträtade ben. Om 
handtaget skall lyftas ytterligare måste svagare muskler i fotled eller armar jobba. Ju längre 
handtaget är desto större är risken att handtaget hamnar utanför optimalt område. Det korta 
handtaget på det lilla brytjärnet kommer nästan aldrig för högt och visar också en hög genom-
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snittlig initial lyftkraft (tabell 6). De fyra mellanstora brytjärnen visar relativt likvärdiga fäll-
moment. Fiskars brytjärn och Nordtec gav något högre värden. Brytjärnet EIA Bushman, med 
ett klart högre skaft som ofta hamnade över optimal lyfthöjd, gav lägst värde. Trots det visar 
redskapet en hög initial kraft, men olika deformation i träet kan som tidigare sagts ha givit 
andra verkliga utväxlingar vilket resulterar i missvisande skattning av initialkraften. Vid an-
vändning av det stora brytjärnet hamnade skaftet ibland så högt att det gick att ta det mot 
axeln, vilket möjliggör stor initial kraft. 
 
Den beräknade initialkraften från trampjärn vid stående bör i teorin överensstämma med 
tyngdkraften från försökspersonens vikt inklusive kläder och huggarutrustning, som var ca 
850 N. Beräkningen visar teoretiska initialkrafter som ligger inom eller strax över den kända 
tyngdkraften, vilket skulle kunna förklaras med att den verkliga kraftutväxlingen är något 
större än den teoretiska p.g.a. deformation i veden. Andra möjliga förklaringar är att tungan 
på ett brytjärn inte varit helt instucken och därmed ger en större kraftuppväxling än den 
teoretiska. Med tanke på alla ”felkällor” visar dock beräkningarna över lag rimliga värden i 
överrensstämmelse med teorin.   
 
Tabell 6. Sammanställning av fällkrafter och skattade initiala krafter från försökspersonen (van 
användare) för brytjärn och trampjärn.   
Table 6. Felling force and estimated initial force from person (skilled worker) for felling levers.  
 
Redskap Kraft mot  

stam, N 
Kraftuppväxling, 
 ggr 

Skattad initial 
kraft, N 

Litet brytjärn, EIA Bushman 11135 6,3 1767
Mellanstort brytjärn, Fiskars och Nordtec 17977 12,1 1486
Mellanstort brytjärn, EIA Bushman 15808 10,4 1520
Mellanstort brytjärn, Gränsfors 16800 12,8 1312
Stort Brytjärn, EIA Bushman 28731 18 1596
Trampjärn Viktor (stå) 6105 5,4-7,2 845-1131
Trampjärn Viktor (trycka) 12590 5,4-7,2 1749-2331
EIA Bushman mell. brytj. som trampj (stå)  11543 9,4-11,5 1004-1228
EIA Bushman mell. brytj. som trampj. (trycka) 20804 9,4-11,5 1809-2213
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Fällkilar 
De initiala krafterna på kilarna är beräknade utifrån en jämn tryckande kraft. Högt friktions-
motstånd (konventionella kilar) eller stor vinkel (vevkilen) gör att denna kraft ligger på nästan 
samma nivå som den nyttiga fällkraften (tabell 7).  
  
Tabell 7. Sammanställning av fällkrafter och skattade initiala krafter från försökspersonen (van 
användare) för fällkilar.   
Table 7. Felling force and estimated initial force from person (skilled worker) for wedges. 
 
Redskap Kraft mot  

stam, N 
Kraftuppväxling, ggr Skattad initial 

Kraft* Fe, N (inga 
friktionsförluster)  

Skattad initial 
Kraft* F, N 
friktionskoefficient: 
ved/plast 0,36 
plåt/plast 0,12 

Liten kil Utan deform. 13922 
Normalt 25820 
Max ca 36000 

6,6 2109 
3912 
5454 

12023 
22495 
31364

Stor kil  
(Ba=Bacho) 
(Hu=Hus-
qvarna) 

Utan deform. 23212 
Normalt 35110  
Max ca 50000 

9,4(Ba) 13,3(Hu) 2469 Ba, 1745 Hu  
3735 Ba, 2640 Hu 
5319 Ba, 3759 Hu 

19193 Ba, 18458 Hu 
29031 Ba, 27919 Hu 
41343 Ba, 39759 Hu

Vevkil 26896 1,7-3,3 från kileffekt 
och 360 från skruv-

mekanism, 
 totalt 612-1188 

22-43 från hand  
(8150-15821 från 

skruv)  
  

41-61 från hand 
(14678-21983 från 

skruv)

* Beräknad som en jämnt tryckande kraft    
 
 
4.3 Olika fällredskaps belastning på brytmånen 
I figur 13–16 visas räkneexempel på vilka vertikala respektive horisontella belastningar bryt-
månen utsätts för med olika fällredskap. Att trycka i fällskärets bakkant som vid användning 
av kil och brytjärn utvecklar höga vertikala belastningar, tack vare kort hävarmslängd. Bryt-
järn använt som trampjärn har kortare hävarm och kräver därmed ändå högre belastning. Red-
skap som trycker högt upp efter stammen ger relativt små vertikala belastningar på 
brytmånen. Med spännband och 6 m slana är redskapets vertikala kraftkomposant (Fy) mindre 
än trädets tyngdkraft upp till drygt 3 m bakåtlut. Med vinsch som drar neråt kan brytmånen 
inte utsättas för dragbelastning, men ganska stor horisontell belastning om linan är lågt 
kopplad.  
 
I praktiken begränsar ofta redskapets maximala kraft vilka träd som kan fällas och även vilka 
krafter brytmånen kan utsättas för. Ungefärliga gränser för några exempel av redskap som 
verkar enligt de olika principerna finns markerade i figur 13 och 14.  
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Figur 13. Vertikal belastning på brytmånen vid varierande bakåtlutning och fällredskap. För-
utsättningar: tall, dbh 30 cm, längd 22 m, vikt 756 kg, 3 cm bred brytmån. Negativa värden på 
dragkraft betyder tryckkraft. Ungefärliga maxvärden för några redskap visas med pilar.  
Figure 13. Vertical load on felling hinge for varying tree-lean and different felling tools. Pine, DBH 
30 cm, length 22 m, weight 756 kg, 3 cm hinge.   
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Figur 14. Vertikal belastning på brytmånen vid varierande bakåtlutning och fällredskap. För-
utsättningar: tall, dbh 50 cm, längd 25 m, vikt 1846 kg, 3 cm bred brytmån. Negativa värden på 
dragkraft betyder tryckkraft. Ungefärliga maxvärden för några redskap visas med pilar.  
Figure 14. Vertical load on felling hinge for varying tree-lean and different felling tools. Pine, DBH 
50 cm, length 25 m, weight 1846 kg, 3 cm hinge.   
 
Kilar ger stora horisontella krafter vid stort bakåtlut (figur 15 och 16). Observera att beräk-
ningarna baseras på att kilarna trycks in med en jämn kraft och inte slås in. Stora krafter i sid-
led innebär risk för skjuvbrott på brytmånen eller att stubben klyvs. För vanliga kilar ger frik-
tionen den största delen av den horisontella kraften. Vevkilen, som har mycket stor vinkel, 
gav nästan samma horisontella kraft som de vanliga kilarna trots att den inte ger någon hori-
sontell kraft från friktion mot stammen. För metoder som trycker eller drar mot stammen 
minskar belastningen ju högre angreppspunkten ligger. Brytjärn och trampjärn ger i startläget 
i stort ingen horisontell kraft.   
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Figur 15. Horisontell belastning på brytmånen vid varierande bakåtlutning och fällredskap. 
Förutsättningar: tall, dbh 30 cm, längd 22 m, vikt 756 kg, 3 cm bred brytmån.  
Figure 15. Horizontal load on felling hinge for varying tree-lean and different felling tools. Pine, 
DBH 30 cm, length 22 m, weight 756 kg, 3 cm hinge.   
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Figur 16. Horisontell belastning på brytmånen vid varierande bakåtlutning och fällredskap. 
Förutsättningar: tall, dbh 50 cm, längd 25 m, vikt 1846 kg, 3 cm bred brytmån.  
Figure 16. Horizontal load on felling hinge for varying tree-lean and different felling tools. Pine, 
DBH 50 cm, length 25 m, weight 1846 kg, 3 cm hinge.   
 
Vilka belastningar klarar brytmånen? Felfritt rått trä av tall och gran har en draghållfasthet av 
ca 60 MPa (motsv. 6 kN/cm2) och en tryckhållfasthet av ca 20 MPa. Med en brytmån med 
längden 80 % av brösthöjdsdiametern och bredden 3 cm betyder det att den maximala belast-
ningen på brytmånen får uppgå till 432 kN vid rent drag och 144 kN vid tryck för 30 cm 
trädet respektive 720 kN vid drag och 240 kN vid tryck för 50 cm trädet. Med en 
säkerhetsfaktor på 4 för dragbrott minskar den tillåtna belastningen till 108 kN för 30 cm 
trädet resp. 180 kN för 50 cm trädet. Det finns alltså god marginal för de rena vertikala 
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krafterna även vid stort bakåtlut, förutsatt att brytmånen består av rakfibrig felfri ved med 
jämn utbredd belastning.  
 
Risken för spjälkning av stubben eller skjuvbrott på brytmånen av horisontella krafter kan 
vara en större fara än brott p.g.a. de rena drag- eller tryckkrafterna. Vid praktisk fällning finns 
för flertalet redskap en kombination av drag/tryck och skjuvkrafter som ytterligare komplice-
ras av eventuella sidokrafter från sidolut/sidvind och brytmånens successiva böjning under 
fällningen. 
 
 
4.4 Exempel på resultat från modellen 
En simuleringsmodell konstruerades i programmet Excel. Modellen baseras på redovisade 
teoretiska modeller och resultat från de praktiska mätningarna med nivån för van brukare. 
Övriga förutsättningar för analyserna, om inte annat anges: 
 
Trädhöjd enligt Cernolds höjdkurvor (PS 1982):  Gran G3  
 
Brytmånens bredd: 10 % av DBH upp till DBH = 30 cm, därefter 3 cm + 3 % av DBH-30 cm 
 
Riktskärets djup: 20 % av DSH ub 
 
Nivåskillnad mark/stubbe, cm: 11,9 + 0,557*DBH pb 
 
Ofrusen ved 
   
Observera att redovisade fällmoment är maxvärden som visar om fällkraften i 
startögonblicket räcker för att påbörja fällning av trädet. För att fällningen skall lyckas krävs 
dessutom att redskapet har tillräcklig rörelselängd (lyfthöjd för kilar och brytjärn). Vi praktisk 
tillämpning av resultaten måste även tas hänsyn till ergonomi/arbetsbelastning och 
säkerhetsmarginaler.    
 
 
Trädlutning  

Bakåtlut ökar behovet av fällmoment kraftigt, i synnerhet för grova och tunga träd (figur 17). 
Vid liten träddiameter gynnas fällmetoder som trycker eller drar mot stammen. Även enkla 
metoder som slana ger fällmoment som klarar de allra flesta situationer. En 5 m slana med 
handkraft ger högre fällmoment än ett mellanstort brytjärn upp till ca 25 cm grova träd. Kilar 
och andra redskap som trycker i fällskäret ökar sin fällkraft kraftigt med ökad träddiameter. 
Vid riktigt grova träd blir kilar kraftfullare än oxbrott, fällriktare och spännband med slana. 
En kraftfull vinsch med högt fäst lina har in princip inga begränsningar. Redan vid fästhöjder 
på 2,5-5 m och med en dragkraft på måttliga 5 kN är det ett mycket kraftfullt fällredskap. 
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Figur 17. Nödvändigt fällmoment vid olika trädlutning (svarta kurvor) och möjliga fällmoment 
för olika fällredskap. Trädslag gran. Trädlutning avser horisontellt mått mellan stubbens mitt 
och trädtopp.  
Figure 17. Required felling torque for different tree-lean (black lines) and maximum felling torque for 
different tools. Species Spruce.  
 
Vindstyrka 

Motvind kan ge ett större fällmotstånd än bakåtlut (figur 18). 10 m/s motsvarar ungefär 1,5 m 
bakåtlutning. Kraftig eller ojämn vind vid fällning innebär stora risker. 
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Figur 18. Nödvändigt fällmoment vid olika vindstyrka (svarta kurvor) och möjliga fällmoment 
för olika fällredskap. Trädslag gran. 
Figure 18. Required felling torque for different wind-strength (black lines) and maximum felling 
torque for different tools. Species Spruce.  
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Djup på riktskäret 

Ett djupt riktskär gör att det nödvändiga fällmomentet minskar (figur 19). För redskap som 
trycker i fällskäret motbalanseras denna positiva effekt mer än väl av att det möjliga fäll-
momentet sjunker kraftigt. T.ex. klarar en stor kil ungefär 1,8 m bakåtning vid 15 % riktskärs-
dup, men endast 1 m vid 50 % riktskärsdjup. Svårigheten i sågarbetet och risken att trädet 
skall gå bakåt ökar också med ökat djup på riktskäret.  
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Figur 19. Nödvändigt fällmoment vid varierande djup på riktskäret och trädlutning respektive 
möjliga fällmoment för olika fällredskap. Trädslag gran, DBH 30 cm, trädlängd 24,5 m. 
Figure 19. Required felling torque for different combinations of notch-depth and tree-lean and 
maximum felling torque for different tools. Species Spruce, DBH 30 cm, tree length 24,5 m.  
 
Brytmånens bredd 

En bred brytmån ökar behovet av fällmoment från fällredskap kraftigt, i synnerhet om veden 
är frusen (figur 20). I exemplet med en 30 cm grov gran räcker nästan handkraft mot trädet 
vid 1 cm brytmån medan inte ens ett mellanstort brytjärn räcker vid 5 cm frusen brytmån.  
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Figur 20. Nödvändigt fällmoment vid varierande bredd på brytmånen (svarta kurvor) och möj-
liga fällmoment för olika fällredskap. Trädslag gran, DBH 30 cm, trädlängd 24,5 m, rakt träd 
och vindstilla. 
Figure 20. Required felling torque for different thickness on felling hinge (frozen and unfrozen) and  
maximum felling torque for different tools. Species Spruce, DBH 30 cm, tree length 24,5 m.  
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Nödvändig lyfthöjd för kilar och brytjärn 

Grova träd och stora bakåtlut kräver en stor lyfthöjd innan trädets egen tyngdkraft får trädet 
att faller fritt (figur 21).  För små träd börjar trädet falla fritt när trädet lutar ca 0,5 m framåt. 
För ett 70 cm grovt träd krävdes drygt 0,8 m framåtlut innan trädet faller av sig själv. Med 
fällkilar kan det krävas flera kilar eller andra distanser på höjden. Med brytjärn och trampjärn 
kan det vara praktiskt svårt att klara stora lyfthöjder.    
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Figur 21. Nödvändig lyfthöjd i fällskärets bakkant till trädet är upprest respektive att trädet 
börjar falla fritt vid varierande trädlutning och trädgrovlek.  
Figure 21. Required lifting height in fell cut till tree is upright respective till tree will fall itself at 
varying lean and tree size.  
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5. Diskussion 
Resultatens generaliserbarhet 

Av praktiska och ekonomiska skäl har studierna genomförts i samband med forskarskole-
veckor för gymnasieelever. Det har bidragit till ett omfattande material, men också vissa 
”störande” effekter. Varje forskarskolevecka/delstudie är en normal jämförande studie med 
samma försökspersoner, träd etc. för varje fällredskap. Däremot kan påverkan av försöksper-
sonerna ha varierat mellan olika delstudier om eleverna haft olika fysisk status etc. Det är en-
dast handledaren som alltid medverkat. Varierande nivå på försökspersonerna skulle kunna 
leda till missvisande resultat om skillnader mellan olika redskap/metoder eftersom inte samt-
liga redskap och metodvarianter provades vid varje delstudie. Även resultaten om träddimen-
sionens inverkan påverkas om medelförsökspersonens styrka och arbetsteknik varierat vid 
olika grova träd. 
 
Flertalet vanliga redskap och de normala metoderna provades dock vid varje studie och mate-
rialets omfattning bör dock göra att effekten av att försökspersonerna inte alltid varit samma 
är begränsad. Tyvärr gjordes ingen kalibrerande mätning av försökspersonernas längd, vikt 
och muskelstyrka vilket skulle ha kunnat minska den okontrollerade variationen. Handledaren 
kan bedömas relativt representativ för vana brukare, men fler vana brukare skulle ha ökat re-
sultatens generaliserbarhet.  
 
Vissa av redskapen sliter på veden i fällskäret. Det gäller särskilt trampjärnet och vevkilen. 
Praktiskt försökte vi hantera problemet med slitage på veden genom att börja med redskap 
som inte påverkar veden så mycket. Effekten av att veden skadats av belastningen från 
fällredskap är heller inte självklart till nackdel. Till exempel kan kraftuppväxlingen för 
brytjärn och trampjärn förbättras om veden är lite mjuk. Redskap och metoder som trycker 
mot stammen är mindre känsliga för ”slitage”. 
 
Brytmånens motstånd vid fällning gör att de uppmätta fällkrafterna blir underskattade. Smala 
och uppmjukade brytmåner gör dock att motståndet är relativt litet. Mätvärdena från olika 
fällredskap korrigerades för motståndet från högstubbens tyngdkraft. Korrigeringen baseras 
på lodrät stam. Efter någon grads böjning (när fällkraften mäts) minskar motståndet av tyngd-
kraften varför korrigeringen blir något för stor. Totaleffekten av motstånd från högstubbens 
tyngd och brytmånsmotståndet bör vara i närheten av den genomförda korrigeringen. Prak-
tiska tester av modellernas resultat i samverkan med ledande motorsågsinstruktörer visar så 
här långt god överensstämmelse med verklig trädfällning med kilar vid kraftigt bakåtlut. 
 
 
De teoretiska modellernas relevans 

Som tidigare nämnts påverkar deformation i veden de verkliga hävarmslängderna, kraftutväx-
lingar etc. Det har valts att ändå använda de förenklade men väl definierade modellerna som 
saknar effekter av deformation och elasticitet. Då mätvärdena avser ”slutresultatet”, fäll-
momentet och övriga krafter beräknas utifrån teorin blir ändå modellernas resultat i stort kor-
rekta så länge initialkrafterna är beräknade ur samma material. Det finns dock en risk för sys-
tematiska fel om modellerna används i kombination med verkliga initialkrafter. 
Initialkrafterna har inte varit kända. Den enda någorlunda kända initialkraften är vid stående 
på trampjärn (försökspersonens vikt). Denna enda kontrollmöjlighet styrker att de skattade 
initialkrafterna ligger nära de verkliga initialkrafterna.  
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Fällredskapet vinsch har den enklaste modellen för utvecklat fällmoment, vid vågrät lina 
dragkraft gånger det vertikala avståndet från brytmånen till linans fästpunk. Redskapet 
provades inte praktiskt i studien, då det i princip endast skulle bli en mätning av vinschens 
dragkraft om linan fästs på samma höjd som dynamometern.   
 
Vid praktisk fällning kan variation i vindtryck och svängningar i stammen utnyttjas för att 
underlätta fällningen. Detta gäller främst metoder där fällaren har god känsla och kontakt med 
trädet som hand mot stam, slana eller brytjärn. Men även med kilar går det att slå ”i fas” med 
trädets svängningar och därigenom underlätta fällningen något. En förutsättning är dock att 
fällredskapet ger sådan kraft att det klarar att sätta trädet i gungning.    
 
 
Om resultatens tillämpning 

Resultaten bör ge en god grund och insikt för att välja lämpligt fällredskap till olika trädfäll-
ningssituationer. Utöver redskapens kraftutveckling, som behandlas i denna rapport, bör även 
redskapens ergonomi, smidighet/tidsåtgång, mångsidighet och pris vägas in i en samlad be-
dömning.  
 
Resultat anger gränsvärden för vad olika redskap kan prestera vid goda förutsättningar som 
skicklig huggare, frisk ved etc. För praktiskt bruk bör betryggande marginaler tillämpas för att 
inte äventyra säkerhet och arbetsmiljö. Storleken på marginalen måste anpassas både till indi-
viden och till förutsättningarna. För uthålligt bruk bör man för flertalet redskap ligga långt un-
der gränsvärdena för att undvika överansträngning och arbetsskador. För ett enstaka svårt träd 
där en misslyckad fällning inte ger problem/risker kan det finnas skäl att ligga nära 
gränsvärdena om huggaren är skicklig. Vid trädfällning nära hus etc. måste marginalen alltid 
vara betryggande. All trädfällning mot den naturliga fällriktningen ger ökade risker och ökad 
ansträngning och bör därför undvikas. En absolut förutsättning för mera krävande trädfällning 
är att huggaren har utbildning och kompetens för avancerad trädfällning.   
 
 
Behov av ytterligare forskning  

Det genomfördes relativt få mätningar med vanliga fällkilar. Orsaker var att det var krångligt 
att ta ut den inslagna kilen, att det upplevdes farligt när ovana personer slår med yxa och att 
kilarna deformerades kraftigt eller gick sönder. Särskilt med ovana och dåligt riktade slag är 
det lätt att skada kil och yxskaft.  
 
Olika slagverktyg provades. Toppnoteringar motsvarande ca 5 kN lyftkraft med stor kil upp-
nåddes med en slägga som slogs till plasten sprack. Tunga slagverktyg med stor slagyta 
verkar skonsammare mot plasten än mindre och lättare. En tung handslägga med stor slagyta 
var också relativt enkel att använda för ovana brukare. Hårda trädslag, alternativt frusen ved, 
borde medge ökade krafter, men också ökad risk att kilen glider ur. Alla försök i denna studie 
genomfördes på tinad ved. Det skulle vara intressant med fler studier över kilens 
friktionsmotstånd, hållbarhet etc. vid olika typer av ved, frusen och ofrusen, olika typer av 
slagverktyg. Hur påverkar ytstrukturen på kilen friktionsmotstånd och risk att glida ut? Vissa 
kilar har en yta med struktur eller tänder och en slät. En optimal kil borde ha så låg friktion 
som möjligt mot stammen och tillräcklig friktion mot stubben för att inte glida ur. Man skulle 
kunna tänka sig någon liknande konstruktion som på vevkilen där kilen får låg friktion mot en 
plåt eller liknande på ovansidan. Med tanke på att merparten av slagenergin åtgår till att 
övervinna friktionsmotståndet skulle både belastningen på brytmånen, plasten och slagarbetet 
kunna minskas betydligt om friktionen kunde reduceras.   
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Analyserna, som grundas på förenklade statiska modeller, visar ganska stora horisontella 
krafter från främst kilar, men även fällriktare. En viktig fråga är hur stor fara som dessa 
krafter utgör för brott på brytmånen eller spjälkning av stubben. Hur påverkar dynamiska 
krafter och trögheter i trädstammen belastningen från kilar som slås in?        
 
  
Kommentarer om redskap/metoder 

Hand mot stammen ger mycket begränsat fällmoment, men metoden kan vara användbar på 
riktigt små träd (upp till max ca 15 cm) om någon kraftigare reservmetod finns tillhands. För-
delen är att inget redskap behövs. Vid sned kroppsställning finns risk för överbelastning på 
ryggen. Ger betydligt bättre fällmoment vid fällning i nedförslut än i uppförslut. 
 
Handkraft och slana kräver någon form av piggar i slanans topp som greppar tag i barken 
för att fungera bra. Metoden kräver god balans och arbetsteknik. Ger stort tryck mot 
hand/ljumske. Slanan kan vara upp till ca 5 m lång om den är rak och torr från en senvuxen 
gran. En längd på ca 4 m ger en smidigare slana som ändå räcker långt. Bra som reservmetod 
vid små trädstorlekar eller om sågsvärdet kläms fast.  
 
Oxbrott är en ganska omständlig metod som är svår att rigga ensam. Ger mycket stort fäll-
moment vid medelstora träd. Känslig för svag mark. Slanan bör ha piggar i toppen för att 
greppa säker i stammen. En typisk reservmetod att ta till i undantagsfall. Fördel är lågt pris 
och att det tillverkas på platsen av slanor.   
 
Fällriktare är ett stort, tungt och dyrt redskap som kan motiveras om det finns omfattande 
fällningar av svåra träd av högst mellanstorlek. Ger mycket stort fällmoment vid medelstora 
träd. Vid svag mark eller stor höjdskillnad mellan mark och stubbe blir fällmomentet 
betydligt lägre. Vid riktigt grova träd är kilar både smidigare och effektivare. En fördel är att 
redskapet fungerar även om sågsvärdet klämts fast.  
 
Spännband och slana är en ny metod som ”kom till” när vi försökte utveckla oxbrotts-
metoden med ett flyttbart och stabilt brytstöd mot marken. Stödet fungerade, men det visade 
sig effektivare och mindre ansträngande att hoppa över brytslanan och i stället dra fram 
tryckslanan med spännbandsvinschen. En omständlig och typisk reservmetod som ger mycket 
stort fällmoment. Viktigt att slanan med piggar är rak och stark. Med två spännbandsspännare 
i serie nås större fällkraft och längre rörelsereserv. Fördel är lågt pris (tillverkas själv).   
 
Litet brytjärn har fördel av smidigheten, att redskapet kan bäras i huggarbältet. Fällkraften 
räcker till mindre och raka träd. Det korta skaftet gör att handtaget sällan kommer för högt. 
Slagbrytjärnet var mindre lämpligt som brytjärn eftersom handtaget bromsade mot stammen 
och hindrade arbetet. Slagbrytjärnet fungerade bättre som trampjärn, men skaftet var för svagt 
och böjdes vid maximal belastning. 
 
Mellanstort brytjärn är det troligen vanligaste fällredskapet i Sverige. Fungerar bra till nor-
malstora träd. Brytjärnet är ofta utrustat med vändkrok för att även kunna utnyttjas till att 
vrida ner fastfällda träd. Begränsad lyfthöjd och fällmoment gör redskapet begränsat till rela-
tivt raka träd. Viktigt med god arbetsteknik för att inte överbelasta ryggen. Fiskars brytjärn 
och Nordtec gav likvärdiga resultat. Gränsfors brytjärn gav något lägre moment än Fiskars 
och Nordtec, men skillnaden var liten. EIA Bushmans höga skaft gjorde att skaftet ofta 
hamnade för högt med lägre kraft från försökspersonen som resultat. EIA Bushmans skaft och 
handtag gör brytjärnet lämpligt som trampjärn.  



  

 34

 

 
Stort brytjärn har ett långt skaft som gör att handtaget lätt kommer ovanför optimal höjd för 
normalt handgrepp. Vid försöken kom ofta skaftet så högt att det gick att ta handtaget mot 
axeln, vilket möjliggjorde en stor initialkraft. Fällmomentet är stort, mellan liten och stor kil, 
men begränsad lyfthöjd gör att redskapet ändå har begränsningar vid riktigt grova träd och 
stora bakåtlut.  
 
Trampjärnet Viktor var det enda renodlade trampjärnet i studien. Fördel är det smidiga for-
matet och bekvämt arbete när det räcker att endast stå på trampjärnet. Fällmomentet är då 
ganska litet. Om stammen greppas med händer eller krok och skaftet trycks hårdare neråt med 
fötterna kan fällmomentet öka betydligt. Slagbrytjärnet, använt som trampjärn gav ungefär 
samma fällmoment som Viktor, men skaftet kröktes vid samtidigt tryck mot stammen. Senare 
modeller har förstärkt skaft. Det mellanstora brytjärnet EIA Bushman använt som trampjärn 
gav högre fällmoment än Viktor, men är också betydligt klumpigare. 
 
Fällkil ger mycket stort fällmoment vid grova träd, särskilt om flera kilar slås in i bredd. 
Slagbrytjärn och kil är en smidig kombination vid normala förhållanden. Vi krävande fäll-
ningar krävs flera kilar (först i bredd och senare även på höjden) och även ett tyngre slag-
verktyg. En tung skogsyxa fungerar, men en slägga med större slagyta och tyngd är mera 
skonsam mot kilarna. Plastkilarnas hållbarhet är begränsad vid krävande användning. Plasten 
i Bacho-kilen verkade vara av en tåligare sort än i de andra två kilarna. Bacho-kilen gav 
samma fällmoment som den andra stora fällkilen, trots att vinkeln var större. En möjlig 
förklaring är att plasten tålde större belastning.  
 
Vevkil gav ett stort fällmoment vid grova träd. Den stora vinkeln på kilen gjorde att vedens 
tryckhållfasthet var begränsande. Trots att kilen trycktes längre in ökade inte fällmomentet. 
Redskapet ställer små krav på brukaren, men är ganska långsamt. Betydligt tyngre och otymp-
ligare än vanliga fällkilar, men kräver å andra sidan inget slagredskap. Redskapet är inte i till-
verkning. Priset var relativt högt. Det fanns även ett liknande redskap med en hydraulisk 
tryckmekanism. 
 
Vinsch med högt fäst lina är det säkraste och kraftfullaste fällredskapet. Nackdel är att det är 
omständligt att rigga upp och att det krävs långa linor, alternativt brytblock. Lina kan fästas 
med fällsax och speciellt teleskopskaft (ca 5 m höjd), stege eller så kan en kastpåse med tunn 
lina kastas över en grov gren och nyttjas till att dra upp vinschlinan. Med en riktigt hög fäst-
punkt räcker relativt låg dragkraft till att fälla även svåra träd. Med flera linor går det att även 
säkra trädet i sidled. Metoden är det enda någorlunda säkra alternativet vid svåra fällningar av 
träd med svag ved.    
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