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Omslagsbilden: Arbetsställning då redskapet används för att lösgöra trögflytande tröskgods i 
spannmålstanken. Litslena Prästgård den 24 augusti 2013. Foto: Gunnar Lundin. 
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Sammanfattning 

En grundregel vid arbeten med maskiner är att dessa skall vara frånslagna vid servicearbeten o. dyl. 

Inom jordbruket är risken ändå stor att kroppsdelar ofrivilligt kommer i kontakt med rörliga 

maskinkomponenter. Tillbud och olyckor uppstår bl.a när material från mark eller gröda snabbt och 

enkelt önskas avlägsnas från den tekniska utrustningen. Den utlösande faktorn är att man använder 

sin egen kropp i anslutning till den maskinkomponent som är i rörelse i stället för ett redskap. Den 

egna kroppen är ju närmast ”till hands”.  

Undersökningen syftade till att minska de personskador inom jordbruket som orsakas av 

kroppskontakt med rörliga maskindelar. Detta för att reducera såväl inkomstbortfall som personligt 

lidande. 

Inom projektet utvecklades ett redskap för att avlägsna material som ansamlats vid rörliga 

maskindelar. Undersökningen fokuserade på ett av de arbeten inom jordbruket som kan orsaka 

betydande kroppsskador nämligen skördetröskning.  

Utformningen av redskapet gjordes främst med tanke på dess huvuduppgift, att lösgöra material vid 

rörliga maskindelar. Samtidigt eftersträvades att utrustningen även skulle kunna vara till nytta i fler 

situationer i tröskarbetet. Detta för att erhålla ökad acceptans för användning liksom för att skapa 

ytterligare säkerhet och komfort.  

För att klara olika arbetssituationer ansågs redskapets flexibilitet vara betydelsefull. Som handhållen 

enhet valdes därför ett teleskopiskt skaft av en typ som allmänt saluförs i detaljhandeln för 

trädgårdsutrustning. Till det valda teleskopskaftet fanns ett stort urval av tillbehör. Ett av dessa 

verktyg modifierades till en skrapa med bearbetande enhet i plexiglas. För montering på 

skördetröskan användes redskapsfästen av standardtyp som kombinerades med starka magneter.    

Teleskopskaft, skrapa och redskapsfästen provades på sex gårdar under skördesäsongerna 2013 och 

2014. Under denna tidsperiod rådde i huvudsak måttliga vattenhalter på försöksgårdarna. Därför 

uppkom inte vid något tillfälle den typ av risksituation som utrustningen ursprungligen var framtagen 

för d.v.s. materialansamlingar intill rörliga maskindelar. Detta till trots förblev inte redskapen 

outnyttjade utan kom till användning i första hand för att underlätta rengöring av olika enheter på 

skördetröskan bl.a. uppsamlingsplan, såll och stenficka.  

I samverkan mellan berörda lantbrukare och forskare samt JTI:s verkstad skedde under projektets 

gång en kontinuerlig utveckling avseende redskapets utformning och användningsområden. Bland 

annat inkluderades fler verktyg: Utrustning för rengöring av halmskakarnas perforerade ytor, 

aggressivt verktyg för hårt sittande orenheter, samt utrustning för att (utan klättrande) rengöra fönster 

och justera backspeglar. Det är dock rimligt att anta att det föreligger utrymme för ytterligare 

förbättringar av konceptet. Exempelvis i linje med de förslag som framkom från lantbrukarna efter 

det att försöken i fält avslutats.    

Även om undersökningen avsåg att utveckla och prova redskapet i samband med skördetröskning 

visade det sig att utrustningen, när den väl fanns på gården, fick ytterligare tillämpningar. 

Gemensamt för dessa var att klättring på stegar, arbete i lastarskopor etc. eliminerades. 

Beträffande kostnader för den framtagna utrustningen uppgår priset för materialinköp till i 

storleksordningen 1 000 kronor. Med tanke på den potential för ökad säkerhet och komfort som 

redskapet innebär får investeringen anses som måttlig.    

En förhoppning är att den framtagna utrustningen eller utvecklade varianter av denna kommer att 

anammas av handeln till att medfölja vid leverans av maskiner till lantbrukarna. Andra tänkbara 
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kanaler är att företag och institutioner som levererar förnödenheter, rådgivning eller försäkringar till 

lantbruket under förmånliga villkor tillhandahåller utrustningen som good-will skapande åtgärd.     

Inledning 

Enligt skadestatistik från LRF Försäkring orsakades sju procent av alla skador i lantbruket av kontakt 

med rörliga maskindelar (Lindahl & Adolfsson, 2008). Händer och fötter är de vanligaste 

extremiteterna som får skador (Pinzke & Lundqvist, 2011; Copuroglu m.fl. 2011). Vidare är det 

mycket vanligare att olyckorna händer under sommaren och hösten, d.v.s. under skördetiden, än 

under vintern och våren.  

En grundregel vid arbeten med maskiner är att dessa skall vara frånslagna vid servicearbeten o. dyl. 

Ofta uppstår ändå ofrivillig kroppskontakt med maskinkomponenter i rörelse, bland annat när 

material från mark eller gröda snabbt och enkelt önskas avlägsnas från dessa. En tragisk klassiker är 

olyckor i samband med tömning av skördetröskans spannmålstank. Vid skörd av fuktig eller 

ogräsbemängd gröda kan valv bildas i tanken så att tröskgodset ej fullständigt rinner ner till den 

roterande bottenskruven. Det är då frestande för föraren att klättra upp på spannmålstanken och, 

hängande på kanten med dinglande ben, ”hjälpa” flödet med foten. I många fall fungerar detta men 

metoden är förrädisk. Det kan räcka med att en bit av ett klädesplagg snuddar vid skruven, tyget 

börjar linda sig, sedan dras foten in o.s.v. Ofta sker denna typ av olyckor i en stressad arbetssituation, 

man tar en genväg för att man anser sig inte ha tid att stoppa maskineriet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En ouppmärksam sekund. Längre tid tar det 
inte för olyckan att vara framme. Det vet Göran 
Andersson, Bökesta, som förlorade sitt vänstra ben i 
skördetröskan. Foto: Säkert Bondförnuft (LRF) 

 

På lantbrukstidningen ATL:s hemsida stod det i september 2012 att läsa: ”Mannen utanför Säffle i 

Värmland skulle åtgärda något på skördetröskan när han fastnade i en matarskruv. Den 58-åriga 

mannen ådrog sig livshotande skador. Olyckan rubriceras som en arbetsplatsolycka.” Mannen avled 

senare av sina skador. Ytterligare en olycka där en man fastnade i en skruv på en tröska hände senare 

under samma månad med allvarliga kroppsskador till följd.  
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Olyckor och tillbud har även inträffat med skördetröskornas halmhackar, som regel i samband med 

materialansamlingar vid hacken. Åtkomsten av den ansamlat tröskgods sker genom en lucka på 

skördetröskans bakre gavel. Ett problem i sammanhaget är att halmhackens knivförsedda rotor har 

mycket hög hastiget vilket i kombination med ett betydande tröghetsmoment medför att rotorn 

fortsätter att snurra långt efter det att drivningen slagits av. Allvarliga olyckor har därför inträffat när 

lantbrukare försökt att för hand rensa bort ansamlat material i anslutning till halmhacken i tron att 

denna var stillastående. 

Olyckor och tillbud liknande de som inträffar vid skördetröskning sker även med andra maskiner 

bl.a. pressar och potatisupptagare. Den gemensamma och utlösande faktorn är att man använder sin 

egen kropp i anslutning till den maskinkomponent som är i rörelse i stället för ett redskap. Den egna 

kroppen är ju närmast ”till hands”.  

Frågeställning 

Inom jordbruket är risken stor att kroppsdelar ofrivilligt kommer i kontakt med rörliga maskindelar. 

Om maskinerna vore utrustade med ett lätt åtkomligt redskap anpassat för att avlägsna material som 

ansamlats i anslutning till rörliga komponenter torde olyckor och tillbud kunna reduceras.  

Mål 

Undersökningen syftade till att minska de personskador inom jordbruket som orsakas av 

kroppskontakt med rörliga maskindelar. Detta för att reducera såväl inkomstbortfall som personligt 

lidande.  

Inom projektet avsågs att utveckla ett redskap för att avlägsna material som ansamlats på eller i 

närheten av rörliga maskinkomponenter. Undersökningen fokuserade på ett av de arbeten som ofta 

orsakar omfattande kroppsskador nämligen skördetröskning.  

Material och metoder 

Ett redskap med uppgift att avlägsna material i anslutning till rörliga maskindelar på skördetröskor 

utvecklades vid JTI. Utrustningen provades på sex gårdar under två skördesäsonger. Under projektets 

gång skedde en kontinuerlig utveckling av såväl utformning som användningsområden.  

Utformningen av redskapet gjordes främst med tanke på dess huvuduppgift, att lösgöra material vid 

rörliga maskindelar. Samtidigt eftersträvades att utrustningen även skulle kunna vara till nytta i fler 

situationer i tröskarbetet. Detta för att erhålla ökad acceptans för användning liksom för att skapa 

ytterligare säkerhet och komfort.  

En kravspecifikation för redskapets utformning formulerades enligt nedanstående.   

 Anpassningsbart till olika arbetssituationer  

 Bekvämt att använda 

 Låg kostnad 

 Inte orsaka skador på skördetröskan 

 Lätt åtkomligt på maskinen 
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Resultat 

Framtagning av basutrustning 

Teleskopskaft 

Som nämnts i det tidigare ansågs utrustningens flexibilitet vara viktig. Som handhållen enhet valdes 

därför ett teleskopiskt skaft av en typ som går att hitta i en vanlig affär med trädgårdsredskap, Figur 

2. Den valda modellen var tvådelad och tillverkad i aluminium. Från helt hopskjutet läge till helt 

utskjutet kunde längden nästintill fördubblas, detta i steg om cirka 40 cm.  

  

Figur 2. Teleskopskaft, fabrikat Wolf-Garten. Pris cirka 400 kr exkl. moms (wolf-garten.se, 2014). Litslena 
Prästgård den 24 augusti 2013. Foto: Gunnar Lundin 

Teleskopskaft köptes in med varierande längder utifrån bl.a. skördetröskornas storlek på respektive 

gård, Tabell 1. 

Tabell 1. Valda storlekar på teleskopskaft till respektive skördetröska i undersökningen.    

 

 

Skrapa 

Till det valda teleskopskaftet fanns ett stort urval av olika tillbehör. Ett av dessa befintliga verktyg 

modifierades i JTI:s verkstad, Figur 3. Denna särskilt anpassade skrapa utgjordes av en vikt plåt i 

vilken var infäst en plexiglasskiva med tjockleken 5 mm. Valet av plexiglas orsakades av behovet av 

ett material som tålde måttlig belastning och som samtidigt skulle vara skonsamt mot skördetröskans 

målade ytor. 

 

Teleskopskaft  
längd min-max, cm  

Skördetröska, modell 

110-190 Massey-Ferguson 26, Massey-Ferguson 28   

170-300 Massey-Ferguson 30, Claas Dominator 48 

220-400 Deutz-Fahr M 36.10, Claas Lexion 520 

http://wolf-garten.se/uploads/pics/ZM-V_4_300_49.jpg
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Figur 3. Som verktyg att koppla till teleskopskaftet provades på samtliga gårdar en modifierad skrapa med 
arbetsbredden 140 mm och höjden 45 mm. Foto: Gunnar Lundin   

Fästen på skördetröskan 

För att det aktuella redskapet verkligen skulle komma till användning var det angeläget med fästen 

på skördetröskan som gjorde utrustningen lättåtkomlig. Vidare att fästena skulle vara enkla att 

montera på maskinen.  

I linje med ovanstående utformades redskapsfästen från en befintlig konstruktion där teleskopskaftet 

kunde klämmas fast i ett fjädrande gummiband. För montering på skördetröskan kombinerades 

denna med en permanentmagnet, Figur 4. 

 
 

 

Figur 4. Teleskopskaftet monterades på skördetröskan med hjälp av redskapsfästet, Toolflex 30-40. Fästet 
skruvades ihop med en permanentmagnet (Sura Magnets modell Neo35, Zn coated) vilken uppgavs tåla 
belastningar upp till 35 kg. Foto: Gunnar Lundin   
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Erfarenheter i fält 

Basutrustning 

Teleskopskaft, skrapa och redskapsfästen provades i fält under skördesäsongerna 2013 och 2014. Det 

första momentet bestod i att finna lämplig placering av redskapet på respektive skördetröska när 

detta inte användes. Genom att redskapsfästet använde magnet i stället för fast montering 

underlättades utprovning av olika alternativ. Förutom att redskapet skulle vara lättillgängligt behövde 

det även vara skyddat från föremål i omgivningen vid skörd och transport i trånga passager. I Figur 5 

och Figur 6 visas exempel på lösningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Placering av redskapet på 
spannmålstankens framsida, utanför hyttdörren. 
Litslena Prästgård den 24 augusti 2013. Foto: 
Gunnar Lundin 
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Figur 6. Placering av redskapet på 
spannmålstankens ovansida, i anslutning till stegen 
upp från förarplattformen. Holmsta, Torstuna den 24 
augusti 2013. Foto: Gunnar Lundin 

 

Vid en av gårdarna placerades redskapet på utsidan av spannmålstankens vänstra sida, ovanför 

tömningsröret. Denna placering visade sig dock vara alltför oskyddad. Under körning kom 

teleskopskaftet vid ett tillfälle att rivas ner av ett omgivande föremål. Teleskopskaftet blev härvid 

överkört av skördetröskans hjul varefter det inte längre gick att justera i längdled. Lantbrukaren avser 

att framgent i stället anbringa utrustningen innanför en av skördetröskans skyddsplåtar.  

Under de skördesäsonger som redskapet provades rådde i stort låga till måttliga vattenhalter. Under 

dessa förhållanden uppkom inte vid något tillfälle den typ av risksituation som utrustningen 

ursprungligen var framtagen för. Det vill säga materialansamlingar intill rörliga maskindelar som 

skulle kunna medföra risk för allvarlig kroppsskada, i första hand valvbildning vid tömning av 

spannmålstanken. Redskapet fanns dock till hands som en trygghetsfaktor inför eventuell uppkomst 

av sådana problem.    

Ovanstående till trots förblev inte redskapet outnyttjat utan kom till användning i första hand för att 

underlätta rengöring av skördetröskans olika delar. Utvändig rengöring bestod bl.a. av att skrapa bort 

ansamlingar av skörderester ovanpå inmatningselevator och halmhackens spridarskärm. För invändig 

rengöring användes utrustningen bl.a. till att avlägsna orenheter på uppsamlingsplan och såll, 

Figur 7.  
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Figur 7. Rengöring av uppsamlingsplan och såll på skördetröskan Claas Lexion 520. Det teleskopiska skaftet 
var här utskjutet till full längd, 400 cm. Granebergs Säteri, Litslena den 24 augusti 2013. Foto: Gunnar Lundin 

Behovet av invändig rengöring ökade då skördetröskningen utfördes under ogräsbemängda 

förhållanden eller vid förhöjd fuktighet. På en av gårdarna användes redskapet då till att rensa 

utloppet från retursystemets kastfläkt som tenderade att sättas igen. 

En ytterligare tillämpning beträffande invändig rengöring var tömning av stenfickan. Normalt sker 

detta genom att föraren, inkrupen under inmatningselevatorn, med handen rensar utrymmet sedan 

tömningsluckan öppnats. Arbetet är dammigt då stenfickan i regel innehåller stora mängder 

finfördelat tröskgods. Med hjälp av redskapet kunde rensningen i stället utföras på viss distans varför 

föraren slapp att befinna sig i materialflödet.  

Beträffande anpassning av det teleskopiska skaftets längd visade sig det största behovet av räckvidd 

föreligga vid rengöring av skördetröskans uppsamlingsplan. Vid detta arbetsmoment står 

tröskföraren bakom sållen och behöver då nå såväl över sållen som över uppsamlingsplanets fulla 

längd. I en del andra tillämpningar var det fördelaktigt om teleskopskaftet var mer hopskjutet för att 

det skulle vara bekvämt att hantera respektive placera på skördetröskan när det inte användes.    

Ytterligare verktyg 

Utifrån erfarenheterna med den ursprungliga utrustningen skedde under projektets gång ytterligare 

utveckling av konceptet. Bland annat införskaffades i enlighet med lantbrukarnas problemställningar 

fler verktyg vilka beskrivs i det nedanstående.  

Den typ av orenhet som de flesta av lantbrukarna sade sig ha problem med var ansamlingar av 

kornborst. Dessa tenderade i hög grad att ansamlas på halmskakarnas perforerade ytor, i synnerhet 

långt bak på dessa. Normalt brukade på en av gårdarna rengöring ske genom att via en lucka på 

skördetröskans bakgavel nå utrymmet bakom skakarna. Genom att därefter öppna luckor på 

respektive skakarlåda kunde skakarytorna rensas underifrån.  
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För att förenkla rengöringen av halmskakarna införskaffades två olika verktyg med beteckningarna 

”liten kratta” samt ”dubbelhacka” (Figur 8). Båda dessa verktyg var inte bredare än att de kunde 

användas för att tränga ner i de perforerade ytorna ovanifrån (d.v.s. mellan halmskakarnas s.k. 

ryttare).   

 

 

 

Figur 8. Verktyg för bl.a. rengöring av halmskakarnas perforerade ytor, liten kratta (till vänster) och 
dubbelhacka. Pris exkl. moms cirka 70 resp. 120 kr (wolf-garten.se, 2014). För att göra dubbelhackan mindre 
skrymmande skulle det kunna vara aktuellt att avlägsna någon av dess båda komponententer   

För att avlägsna hårt sittande orenheter bl.a. på skördetröskans uppsamlingsplan efterfrågades av 

lantbrukarna ett mer aggressivt verktyg än skrapan. För detta ändamål togs fram ett verktyg 

bestående av plattstål (7*18 mm) som vinklats till 90°.   

 

 

 

 

Figur 9. Verktyg för att avlägsna hårt 
sittande orenheter. Längd på den 
bearbetande delen = 5 cm. Foto: Gunnar 
Lundin 

De moderna skördetröskornas hytter är utrustade med stora fönster som under dammiga förhållanden 

kräver upprepad rengöring. Alla dessa ytor kan emellertid inte nås från förarplattformen För att 

eliminera klättrandet på hjul och skärbord i samband med rengöring införskaffades ett särskilt 

verktyg för torkning av fönstren, Figur 10. 

http://wolf-garten.se/typo3temp/pics/c1af03bf00.jpg
http://wolf-garten.se/typo3temp/pics/d553e324ed.jpg
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Figur 10. Fönstertorkare. Pris exkl. moms cirka 220 kr 
(wolf-garten.se, 2014). 

 

Teleskopskaft med verktyg visade sig även vara användbart för att ändra läge på svåråtkomliga 

maskindelar. Exempelvis införskaffades grenhaken i Figur 11 för justera skördetröskans backspeglar 

på en gård med många träd i anlutning till fält och transportvägar. Utrustningen kom här väl till pass, 

i synnerhet beträffande inställning av den högra backspegeln. För att nå denna krävdes annars att 

föraren klättrade upp på skärbordet.      

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Grenhake.  Pris exkl. moms cirka 120 kr. 
(wolf-garten.se, 2014). 

http://wolf-garten.se/typo3temp/pics/31fb0d8eda.jpg
http://wolf-garten.se/typo3temp/pics/854b6621b0.jpg
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Användning utanför skördearbetet 

Även om undersökningen avsåg att utveckla och prova redskapet i samband med skördetröskning 

visade det sig att utrustningen, när den väl fanns på gården, fick ytterligare tillämpningar. 

Gemensamt för dessa var att klättring på stegar, arbete i lastarskopor etc. eliminerades. Några 

exempel på sådan utökad användning ges i det nedanstående.   

 Upphängning av elektrisk gummikabel för att möjliggöra passage med fordonsekipage.  

 Rengöring av vattenyta i grävd brunn (köksdurkslag fasttejpat på teleskopskaftet). 

 Borttagning av mossa från tak, Figur 12. 

 

Figur 12. Exempel på utökad användning av redskapet: Inför rödfärgning av smedja användes teleskopskaft 
med skrapa för att avlägsna mossa från takbrädor. Tibble, Litslena den 16 juni 2014. Foto: Gunnar Lundin 
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Utvecklingsförslag från lantbrukarna  

Efter de båda försöksåren hade lantbrukarna förslag på ytterligare förbättringar av konceptet 

avseende utformning och användningsområden enligt nedanstående.  

 För hantering av hårt sittande orenheter skulle skrapan kunna göras mer aggressiv genom att 

reducera vinkeln relativt skaftet till mindre än 90°. 

 För användning på lackerade ytor skulle man kunna få en mer skonsam skrapa genom att ha 

hårt gummi i den bearbetande delen i stället för plexiglas.  

 För tömning av stenfickan vore det önskvärt med ett verktyg som bara är några cm brett och 

inte tillverkat i metall.  

 Verktygsarsenalen skulle kunna kompletteras med en kraftig borste. Gärna med möjlighet att 

ansluta till vattenslang.  

 Som fästanordning på skördetröskan skulle ett rör där teleskopskaftet kan stickas ner vara en 

smidig lösning.  

 Om man skall ha fler verktyg än ett med på skördetröskan behövs någon form av förvaring av 

dessa på maskinen.  

 Med en kniv för öppning av storsäckar skulle klämningsrisken vid konstgödselspridning och 

sådd kunna reduceras. 
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Diskussion 

En grundregel vid arbeten med maskiner är att dessa skall vara frånslagna vid servicearbeten o. dyl. 

Ofta uppstår ändå ofrivillig kroppskontakt med maskinkomponenter i rörelse bl.a. när material från 

mark eller gröda snabbt och enkelt önskas avlägsnas från dessa. Olycksfallsstatistiken visar på 

behovet av att minska dessa risker. Föreliggande undersökning visar på en tänkbar väg att förbättra 

situationen: Att med redskap, i stället för hand eller fot, avlägsna material som hopats på rörliga 

maskinkomponenter. 

Den framtagna basutrustningen (teleskopskaft, skrapa, fästen) visade sig fungera väl under olika 

arbetssituationer vid skördetröskning. På grund av gynnsamma väder/gröda förhållanden har 

utrustningen dock inte provats i de risksituationer som den ursprungligen var framtagen för. 

Exempelvis valvbildning vid tömning av skördetröskans spannmålstank.  

I samverkan mellan berörda lantbrukare och forskare samt JTI:s verkstad skedde under projektets 

gång en kontinuerlig utveckling avseende redskapets utformning och användningsområden. Det är 

dock rimligt att anta att det föreligger utrymme för ytterligare förbättringar av konceptet. Exempelvis 

i linje med de förslag som framkom från lantbrukarna efter det att försöken i fält avslutats.    

Beträffande kostnader för den framtagna utrustningen uppgår priset för materialinköp till i 

storleksordningen 1 000 kronor. Kostnader kan dock tillkomma i de fall man vill att verktyg skall 

modifieras, andra typer av fästen önskas etc. Med tanke på den potential för ökad säkerhet och 

komfort som redskapet innebär får investeringen anses som måttlig.    

En förhoppning är att den framtagna utrustningen eller utvecklade varianter av denna kommer att 

anammas av handeln till att medfölja vid leverans av maskiner till lantbrukarna. Andra tänkbara 

kanaler är att företag och institutioner som levererar förnödenheter, rådgivning eller försäkringar till 

lantbruket under förmånliga villkor tillhandahåller utrustningen som good-will skapande åtgärd.     
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