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FÖRORD 

Den här rapporten är ett 15hp examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen inom 
maskin-teknik vid Umeå universitet som gjordes under vårterminen 2013. Projektet 
har utförts åt företaget Logscom AB. Jag vill främst tacka min handledare på TFE 
Sven Rönnbäck och Martin Englund VD på Logscom AB för att ha gett mig 
förtroendet och ett bra samarbete där jag utvecklats i min blivande ingenjörsroll. Vill 
även tacka alla övriga inblandade som gett sin syn på projektet och kommit med 
värdefull information som lett fram till resultatet som presenteras i denna slutrapport. 

Andreas Classon  

2013-06-03 



 

 
Sammanfattning  
 
I dagsläget finns det inget system för att märka virkestockar i skogen samtidigt som 
den skördas. På grund av det spill som blir i förädlingen av virket vill det nystartade 
företaget Logscom AB ta fram en produkt som kan identifieringsmärka virket. Med 
denna identifieringmärkning ska det kunna fås ut information om vart virket kommer 
ifrån, vem det är som skördat det och vad det ska användas till.  
Tanken är att bygga in en modul som ska märka virkesstocken med en sifferkod på 
ena änden av stocken så att märkningen blir enkel att finna när virket ligger lastat på 
hög. Detta hjälpmedel skulle förbättra kontrollen och i slutänden spara pengar för 
skogsägarna och spara in på naturens resurser.  
Ur ett ekonomiskt perspektiv får märkningssystemet inte ha ett försäljningspris så att 
det inte kan introducerad och bli såld på marknaden. Det kan tas en högre kostnad för 
att fabricera en prototyp för testning. Konstruktionen och att priset per märkning får 
inte bli så pass dyr så att de tänkta köparna avskräcks från att införskaffa ett 
märkningssystem. Märkningen får inte heller stjäla tid från själva avverkningen då det 
är som med många andra arbeten en tidspressad bransch. 
Syftet och målet med examensarbetet är att först och främst ta fram en konceptlösning 
och ett konstruktionsunderlag till en märkningsutrustning. Om det hade funnits tid 
under projektet skulle det även presenteras en tillverkad prototyp. På grund av tidsbrist 
finns det ingen möjlighet att kunna visa upp en färdig prototyp i rapporten. Det 
kommer istället presenteras de metoder och konstruktionslösningar som skulle kunna 
passa för ett sådant märkningssystem. En prototyp kommer förhoppningsvis kunna 
byggas under sommaren 2013. 
Effektmålet är att Logscom AB ska kunna lansera ett märkningssystem för virke i 
samband med skogsavverkning på marknaden inom en snar framtid. 
 
 



 

 
Abstract 
 
The idea is to build a module that will label wood logs with a numerical code on one 
end of the log so the logs are easy to identify when stacked. Such unit would improve 
quality control and ultimately save money for the forest owners and save natural 
resources. 
Today there is no system that can label timber at the same time as it is harvested.  
Because of the loss in the process of timber to a refined product, the startup business 
Logscom AB aims to develop a system that marks and labels timber logs when 
harvested. With this labelling system, it should be possible to retrieve information 
about where and when a log was harvested, who harvested it and what it is planned to 
be used for. 
The purpose and goal of the project is first to develop a conceptual solution and a 
design basis for a labelling system. If there had been time for the project its aim had 
been also to present a manufactured prototype. Due to time constraints, there is no 
opportunity to display off a prototype in the report. It will instead present the methods 
and design solutions for a prototype that hopefully will be tested during the summer of 
2013. The goal for Logscom AB is to launch a labelling system for harvesters, on the 
market in the near future. 
From an economic perspective, the labelling system need a price so that it can be 
introduced on the market. The prototype can have a higher cost to manufacture and 
test out then the final product. The design and the price per label should not be to 
expensive that the intended buyer is deterred from acquiring a labelling system. 
Labelling logs should not take time from the felling, if it dose the system wont be a 
good economical investment for the harvesting company. The industry is like many 
others time constrained from this point of view. 

 


