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Sluttrapport  
til 

Skogbrukets Verdiskapingsfond 

fra  

Vepak AS 

Ref. kontrakt for prosjekt: "4014 – Utvikling av helautomatisert pakkemaskin for ferdigkløyvd ved" 

Kortversjon av prosjektets resultater, jf. punkt 4 (<250 ord): 

Vepak AS har utviklet en patentert løsning for effektiv pakking av fyringsved i småsekker. Løsningen 

er en pakkemaskin som henter ut vedkubber fra et innebygd magasin, og skiller vekk løs bark og flis 

før kubbene stables i vedsekker. Maskinen reduserer behovet for manuell arbeidskraft i pakkingen og 

bringer effektiviteten opp på samme nivå som kapping og kløyving med vedmaskin. 

Siden høsten 2015 har to pilotanlegg vært i kontinuerlig drift hos vedprodusenter i Norge og Sverige, 

og en kommersiell utgave av maskinen lanseres høsten 2016. Skogbrukets Verdiskapingsfond har 

vært med fra starten og bidratt med finansiell støtte til bedriftsetablering og utvikling av prototyper 

og pilotanlegg. 

Prosjektstart:  01.01.2014  

Prosjektslutt: 30.06.2016 

Støtte:  NOK 500 000 og maksimalt 12% av prosjektets totalkostnad. 

Utbetaling av støttebeløp: 

1. NOK 250 000 den 10. oktober 2015 

2. NOK 125 000 den 4. februar 2015 

Totale prosjektkostnader:  NOK 5 292 000 

Restbeløp fra støtte:   NOK 125 000 

Detaljert prosjektgjennomgang: 

Siden oppstart i januar 2014 har bedriften tilknyttet seg 50 studenter fra utdanningsmiljøet i 

Trondheim, med diplomoppgaver fra studenter på NTNU, HiST, Trondheim Fagskole, Stjørdal 

Fagskole og Norges Kreative Høyskole. I tillegg har bedriften fra oppstart til dags dato vokst fra  

2 aksjonærer (gründerne Ole Holtet og Jørgen Møinichen) og ingen formelt ansatte, til 5 faste 
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ansatte ingeniører (1xMSc., 3xBSc., 1xHøgskoleingeniør). Bedriften har videre innhentet egenkapital 

fra 45 private og bedrifter i bytte mot aksjer i selskapet. Noen utmerkelser har det også blitt på 

regionalt og nasjonalt nivå: 

 Vinnere av Venture-Cup Midt-Norge 2014 

 2. plass i Venture-Cup Nasjonal finale 2015 

 Vinnere av Take-Off Midt-Norge 2015 

 Vinnere av Technoport Crowdfundingevent 2015 

 "En av 12 nye selskaper du må se opp for" – Impello 09/15 

 

Prosjektet har vært mer ressurskrevende enn skissert ved oppstart, men bedriften har klart å holde 

kostnadsnivået nede gjennom utviklingsfasen ved å tilknytte studentoppgaver og benytte subsidierte 

tilbud om kontorplass, verkstedtilgang og maskinhall: 

 

2014-2015:  Verkstedleie på NTNU Gløshaugen, IPM-verkstedet 

2014-dd:  Kontorleie på Innovasjonssenter Gløshaugen, campus NTNU Gløshaugen 

2015-dd:  Tilgang på maskinhall på Trondheim Fagskole 
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Utviklingsarbeid: 

Maskinutviklingen har gått i 4 hovediterasjoner før vår endelige kommersialisering. 

1. Proof of concept (Q3 2014) 

2. Fungerende prototype (Q2 2015) 

3. Pilotanlegg (CE-godkjent og levert til testkunder Q3 2015) 

4. Kommersiell prototype (produksjonsvennlig, ferdigstilles Q3 2016) 

 

  
(1.) 

Proof of concept 
Q3 2014 

(2.) 
Fungerende prototype 

Q2 2015 

  
(3.)  

Pilotanlegg (CE-godkjent) 
Q3 2015 

(4.)  
"Vepak V1" - Lanseringsklart produkt 

Q3 2016 

Bedriften har også utviklet en forbedret 

pakkeemballasje. "V-sekken" har et stort norsk flagg 

på etiketten for å vise opprinnelsen til veden og en 

låsehylse på sekkens toppsnor.  

Med låsehylsen lukkes sekken raskt og effektivt, og 

man sparer 5-10 sekunder per sekk framfor 

tradisjonell knyting. 
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Oppnåelse av delmål: 

Hovedmålet ved  igangsetting av prosjektet var å lage en helautomatisert pakkemaskin som leverer  

vedsekker ferdig stablet på pall. Dette ble brutt ned i 3 delmål: 

Delmål 0: Halvautomatisk prototype. 

Delmål 0 var oppnådd ved tidspunktet da støtten ble innvilget. Maskinen ble vist frem under 

landbruksmessen Agrisjå i august 2014. 

Delmål 1: Helautomatisk pakkemaskin, pakker fyringsved i småsekker (20-60L). Klar for internasjon 

lansering Q3 2015. 

Delmål 1: Helautomatisk pakkemaskin, ble utviklet med tanke på å lage en driftssikker maskin 

optimalisert for produksjon og minimering av produksjonskostad per enhet. En operatør betjener 

start/stopp og påtredning av sekker og stabling av fulle sekker på pall. Andre driftsoppgaver er 

automatisert. En dørluke i kammeret der vedkubbene stables før de fylles i sekker tillater operatøren 

å åpne kammeret for å manuelt rette ut kubber som er deformerte eller står på høykant og dermed 

ødelegger fasongen på sekken (alle kubbene skal være stablet).  

Det viser seg at denne løsningen er akseptabel for kundene, da pakkehastigheten på dagens utstyr 

ligger på 3—5 ganger manuell pakkehastighet. 

 

Maskinen håndterer flere pakkeformat, som den tradisjonelle nettingsekken, pappesker og 

plastposer. Dette gjør den egnet til bruk i internasjonale markeder. Den automatiske pakkemaskinen 

skal lanseres Q3 2016, ett år senere enn skissert.  
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Delmål 2: Automatisk pallestabler for å stable vedsekker på pall. Klar for lansering Q2 2016. 

Utvikling av en halvautomatisk maskin (delmål 1, der det kreves en operatør for å tre på sekker) viste 

seg å kreve langt større ressurser og mer tidsbruk enn først antatt. Det ble i tillegg gjennomført 

tettere kundedialog med vedprodusenter gjennom hele prosjektperioden som avkreftet det store 

behovet for å helautomatisere anlegget så lenge effektiviteten kunne gå opp. Gjennom utviklingen så 

vi også at det er et større steg som må tas for å oppnå delmål 2 (helautomatisk i sekker) dersom man 

skal få et godt resultat: 

Veden som stables i kassen krever manuell overvåking og korrigering fra operatøren. Dersom en 

kubbe kommer ned på høykant i kammeret kan man åpne en dør og rette på kubben før det går i 

sekken. Video av hendelse: https://youtu.be/VGW6L97sAPw?t=45s 

I videoen skjer det for 2 av 10 sekker, 20% hendelsesrate, og antall hendelser avhenger av antall 

kubber per sekk, kvaliteten på vedmassen som mates inn mht. diameter, lengde, homogenitet, 

densitet mm. Tiden det tar å rette ut feilene er innkalkulert i effektiviteten til maskinen, og gjør det 

fortsatt langt raskere å pakke maskinelt enn å pakke for hånd. I videoen pakkes det 10 sekker på 3 

min og 10 sekunder, tilsvarende 190 sekker i timen, med 18 kubber per sekk i snitt. Ved åpning av 

døren stopper innmating av kubber automatisk og ved lukking av døren gjenopptar pakkingen 

automatisk. 

For å videreutvikle maskinen til helautomatisk pakking må vi først få erfaring fra drift over tid fra den 

halvautomatiske modellen og optimalisere systemet fram til sekkefyllingen før man får fullt utbytte 

av videre automatisering. Vi må vurdere å implementere kamerateknologi for å «se» i 3 dimensjoner 

om hver enkelt kubbe er innenfor krav til geometri før det går videre til pakking, i tillegg til en 

utskillermekanisme, en metode for sekkefylling og forsegling og videre ut til pallestabling. Denne 

løsningen som en første kommersiell modell ville blitt så dyr og tidkrevend å  utvikle at vi 1) ikke ville 

klart å innhente kundeerfaringer tidlig nok til å utvikle et produkt som massene vil ha, og 2) ville hatt 

større utfordring med å finne betalende kunder. Jo dyrere løsningen er, jo færre er antallet kunder 

som kan forsvare investeringen. Kontakt med maskinleverandører som ønsker å tilby Vepaks maskin 

med deres eksisterende automatiske emballasjefylling (brukes i dag til sekkefylling av sand, grus etc.) 

har indikert en utsalgspris på 2 MNOK. I tillegg kommer pallestabling oppå dette.  

Med dagens løsning har man gått fra å ri på hest og kjerre til å kjøre Tesla. Full autopilot vil være noe 

vi vil strebe etter å oppnå i framtiden når dagens løsning (delmål 1) er vel implementert hos 

vedprodusenter internasjonalt. 

Omtale i media: 

Bedriften har vært aktiv i markedsføring i en rekke skogsrelaterte og teknisk relaterte mediekanaler: 

 Se maskina som studentene har utviklet (NRK Nyhetene 08/14) 

 Vepak med hurtigsekk (Bedre Gardsdrift 08/15) 

 Snabba säckar med vedpackare (ATL Tidningen 05/16) 

https://youtu.be/VGW6L97sAPw?t=45s
https://www.nrk.no/video/PS*168940
http://www.gardsdrift.no/vepak-med-hurtig-sekk
http://atlplay.nu/video/snabba-sackar-med-vedpackare/
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Skogbrukets Verdiskapingsfond er nevnt de sammenhenger der det fant seg naturlig å vinkle fokus på 

Vepak som oppstartselskap, som blant annet: 

 Vil løfte vedpakkingen inn i det 21. århundre (Nationen 04/15) 

 Denne vedmaskinen imponerte næringslivstoppene (Adressa 03/15) 

Budsjett og regnskap:  

1. Kostnader 

Prosjektet har hatt større kostnader til utviklingen av en løsning innen delmål 1, enn tidligere 

budsjettert. Det har også overskredet tidsplanen med ca ett år (lansering flyttet fra Q3 2015 til Q3 

2016). 

 

De største utfordringene ift. tidsplan har vært å finne tekniske løsninger som også har fungert i 

praksis. Det har vist seg tidkrevende å bygge prototyper, for så å gjennomføre reelle brukertester. 

Dette har resultert i en lengre prosjektperiode og økte personalkostnader. Iterasjonen med flere 

prototyper før lansering har dog lært oss mye om produksjonsmetoder, og gjort at vi har tilpasset 

produktet på en god måte med tanke på både produksjonsfasen, driftsfasen og vedlikehold av 

utstyret. 

2. Finansiering  

Finansieringen har hovedsakelig kommet fra 5 aktører: 

1. Vepak AS (kr 1 322 000 i egeninnsats/lønn og kr 850 000 i kontanter) 

2. Innovasjon Norge gjennom Etablerertilskudd og IFU-midler (kontanter) 

3. Skattefunn-orningen fra Forskningsrådet (kontanter) 

4. Skogbrukets Verdiskapingsfond (kontanter) 

5. Partnerfinansiering (kontanter fra pilotkunder) 

Personalkostnader ansatte, inkl. overhead (56%) Produksjon av prototype/pilotanlegg (23%)

Kontraktforskning og konsulentbistand (7%) Reisekostnader (4%)

IPR (inkl. patenter),  fakturert kjøp og/eller lisens (3%) Leie/avskrivning - lokaler, instrumenter og utstyr (3%)

Markedsføring (messer etc.) (2%) Øvrige nye overhead- og andre driftskostnader (2%)

http://www.nationen.no/naering/vil-lafte-vedpakkingen-inn-i-det-21-ayrhundre/?share=a5RYG81FE1ZPWvGlvh2zJcBd7JU5ptZ5DeDsi55nxlCMtbT66I9475jgLemGaWYyUtytkXdCecAvKwhwJb8g%2BXukerxyTBXMbUYCZTFS64RtIEvtQRK4rlOWfrRka4%2BpRYtGI4xPlbynk18ivDXGnSymMPXPFl%2BN40oztA98as0%3D
http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article10766890.ece?fb_action_ids=10152882525254234&fb_action_types=og.shares
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Vepaks kontantbeholdning i oppstarten bestod av 160 000 kr i aksjekapital. I 2015 ble det 

gjennomført fire eksterne emisjoner i selskapet for å gjennomføre pilotprosjektet. 

*** 

Skogbrukets Verdiskapingsfond sitt bidrag har vært avgjørende for at vi har kommet oss opp og fram, 

og vi har merket at prosjektet fikk et positivt omdømme allerede fra start da vi kunne trekke fram 

dere som en viktig støttespiller. Dette har resultert i økt tiltro og støtte fra andre aktører. 

Takk for samarbeidet og støtten dere har gitt oss! 

Mvh 

VEPAK AS 

 

Ole Holtet – Daglig leder og ildsjel 

 Vedlegg: Budsjett og prosjektregnskap 

VEPAK AS (41%) Innovasjon Norge (26%)

Skogbrukets Verdiskapingsfond (9%) Skattefunn (14%)

Partnerfinansiering (9%)


