
”Skogforsk ska tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, 
tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av 

skogen, så att näringens konkurrenskraft stärks och viktiga 
samhällsmål uppnås”

Olle.gelin@skogforsk.se



Teknik & Virke

Arbetsmetoder/RECO
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Svenskt skogsbruk leder 
hållbar utveckling

Miljöanpassade oljor inte bara bra för Miljön.
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Historia.
• 60 – 70-talet: mekanisering och skogsbruket använder mycket olja

• Under 80-talet började man prova vegetabiliska hydrauloljor

• Skogsbruket kraftsamlade för att gemensamt granska och lösa problemen på 
90-talet

• SMP, RTG nu TSG gjorde kravspecifikationer samt att svensk standard SS 
155434 introducerades. De gemensamma kraven drevs mot maskintillverkare 
och oljebolag

• Problemen vid introduktionen av vegetabiliska oljor är nu lösta. Nu används 
miljöolja av ca 90% av maskinerna inom skogen 

• Det hade inte fungerat om inte oljan uppfyller de tekniska kraven som krävs.





Varför 

• Certifierings krav

• Ska innehålla mindre allergener

• Bättre för miljön vid ofrivilligt läckage



Uppfylla Certifieringar 

• Skogsbruksmaskiner ska använda hydrauloljor som lägst uppfyller de krav som gäller för 

hydraulolja enligt svensk standard SS 155434 miljöanpassad

• Att för sågkedjesmörjning använda vegetabilisk sågkedjeolja, annan miljögodkänd 

sågkedjeolja eller smörjfett för sågkedjesmörjning enligt SS15 54 70, lägsta miljöklass B

• Att etylenglykol inte får användas i maskinernas kylsystem.



Varför 

• Certifierings krav

• Ska innehålla mindre allergener

• Bättre för miljön vid ofrivilligt läckage



Fördomar och skitsnack

• Dåliga enkätundersökningar från Finland

• Felaktiga tolkningar av resultat

• Tidiga miljöoljor hade dåliga tekniska egenskaper.



TSG rekommenderar:
Kvantifierade mål för hydraulsystem i skogsmaskiner

• Kravspecifikationen skall vara en gemensam plattform för skogsbruk, 
skogsmaskintillverkare och brukare av skogsmaskiner avseende 
hydraulsystemen i skogsmaskiner.





Fördelar med bättre hydraulolja

• Bättre smörjegenskaper

• Lägre friktion, slitage och värme

• Högre verkningsgrad

• Förlängda bytesintervall

• Bättre kallstartsegenskaper, bra viskositetsomfång

• Lägre servicekostnader

• Bättre bränsleekonomi

• Miljövänligare



TSG:s tillverkarseminarium
26 - 27 okt 2016

Ur programmet

XT-28 pendelarmsskotare, dämpning och helhydraulisk drivlina

Hydraulisk verkningsgrad

CINTOC, flerträdsskördare

Kapenhet

Kranspetsstyrning

Kranautomation

Gentle - skonsam terrängmaskin

Rapport från TSGs arbetsgrupper inom Driftsuppföljning, 

Arbetsmiljö & säkerhet, Fordon - mark och Kvalitetssäkring 

eftermarknad

Mingel och nätverkande



Kommunikation

• www.skogforsk.se

• TSG:s tillverkarseminarium 26 - 27 okt

• Följ Skogforsk på facebook 

• Olle.gelin@skogforsk.se


