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Hovedmål og delmål  

 
Utvikle en ny og vesentlig forbedret kabelkran, med både løpende og fast bærekabel for effektiv 
skogdrift i bratt terreng. 
Hovedutfordringene er å utvikle kraftigere kabelkran med vesentlig høyere kapasiteter med et 
hydraulisk teleskopisk tårn som tåler svært høy belastning, 
Utvikle og optimalisere kabeltromler for spoling i høy hastighet, utvikle system for automatisk 
kjøring, samt skreddersøm tilpassing av miljøvennlig dieselmotor til kabelkranen. 
Maskinen skal ha ytre mål som gjør at den kan transporteres på veg med trailer. 
 
Delmål 1 - Designutvikling 
Eksperimentell utvikling av design på en ny og vesentlig forbedret kabelkran, med 
miljøvennlig dieselmotor, løpende og fast bærekabel, regulerbart tårn og radiostyrt kjøring. 
 
Delmål 2 - Prototyputvikling og pilotering 
Utvikle og teste prototyper, både deltesting på verksted og pilotering i drift på hogstfelt. 
Kabelkranen skal være miljøvennlig og demonstrere trekkraft på minst 6 tonn, topphastighet på 
opptil 8 m/sekund, fleksibel tårnhøyde mellom 12 og 16 meter. 
Erfaring i felt ved første forsøk resulterte i total ombygging av telekoptårn. Dette ble da endret fra 
tredelt hydraulisk til todelt hydraulisk med mekanisk sammenlegging.  Senere tester og drift har vist 
at dette var vellykket og at øvrige forhold er oppnådd. Maskinen har betydelig større kapasitet og 
leverer godt innenfor alle kriterier slik den fremstår. Prosjektet ble på det grunnlag ferdigstilt, og 
offisielt overlevert kunde Rørvik Taubanedrift AS Maskinen er tilpasset en bæremaskin som ble 
fremskaffet av Rørvik. Siste tids erfaring viser at hele maskinen med bæremaskin er oppe i en 
tyngde ca. 38 tonn som gjør at den må transporteres med følgebil fra vegvesenet på BK 8 veg  
(Statens vegvesens regelverk). Dette fordyrer transport på disse vegstrekningene. Ved senere 
prosjekter bør derfor vekt inn som en av forutsetninger for resultatet.  
 
Regnskap: 



 
Regnskapet er revisorgodkjent, se egen erklæring på dette.  
 
 
Sammendrag og konklusjon  

Kabelkrana er etter overlevering testet i skogen gjennom uttak av noen tusen kubikkmeter. Den 
tilfredsstiller alle krav som var satt som forutsetning i prosjektet. Prosjektet har lært oss at det er 
mulig å utvikle en maskin som har vesentlig høyere kapasiteter enn det som tidligere er produsert. 
Den er miljøvennlig og kan ved benyttelse av automatkjøring redusere bemanning med en person. 
Dette er pr i dag ikke ferdig utviklet. Dette var heller ikke ett målkrav i prosjektet.    Prosjektet har 
videre lært oss at flere kriterier så som vekt og totalvekt bør inn som forutsetning ved senere tids 
utvikling. Her har Owren AS en ferdig skissedesignet mulighet for videre utvikling.  
Konklusjonen er derfor at maskinen tilfredsstiller alle mål som ble satt i prosjektet, men at det 
fremdeles er områder som bør utvikles.  
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