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1   Summary  Lightweight gates of high-strength steel for improved worker safety and cattle handling This report presents the work with developing a lightweight gate of high-strength steel for the handling of cattle. The project was conducted as a European Innovation Partnership (EIP) project. The project group consisted of co-workers from the unit of Agriculture and Horticulture and the unit of Process and Environmental Engineering at Research Institutes of Sweden (RISE Jordbruk och trädgård och RISE Kretsloppsteknik), Parsteel AB (former Nilssons Plåtindustri AB), SSAB EMEA AB, Sophie Atkinson at Smart Animal Handling, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Skara and the cattle farmer Lars Olsson.  The main objectives of the project were to develop a lightweight gate weighing at least 50% less and being three times as strong as a traditional gate for cattle handling. The main motive was to improve the ergonomic conditions and working environment for the animal handlers. Additionally, for the safety of both animals and handlers, the gate must withstand the loads from cattle. Other objectives were to design and construct a gate that does not exceed the price of a high-quality gate and not contribute to increased negative environmental impact.  A lightweight gate can be made of various materials such as plastic, fiberglass or steel. Regarding the project group's participants and their competencies, in addition to the numerous requirements placed on a lightweight gate, the choice fell on high-strength steel. High-strength steel is characterized by having high yield strengths, up to 1300 MPa, in comparison with traditional construction steel with yield strength of 355 MPa. For the specific lightweight gate, steel pipes with a yield strength of approximately 750 MPa were chosen. These pipes are mainly used in the automotive and engine industry, where high demands are placed on strength while at the same time a light construction is desired. The gate itself was designed during the project and several details were examined and developed in regard to functionality and safety for both cattle and handlers. The work environment legislation states that gates must be dimensioned and anchored so that the animals cannot break out (AFS 2008:17). The gates must also not pose a risk of injury to the cattle. In order to work safely with cattle, knowledge of cattle behavior is essential and consequently the report contains a chapter describing cattle senses and behavior. Both the lightweight gates and the handling system, built up by the gates, must be adapted to the cattle.  In the project, the bud box handling system was tested. The handling system was originally developed to make use of the behavioral characteristics of cattle to encourage forward movement in the desired direction. In the project the handling system's functionality and safety, by using lightweight gates and additional equipment and components, were further designed. The handling system was tested in two groups of heifers at the SLU Götala Beef and Lamb Research Centre. The lightweight gates were also tested in a dairy herd and a beef herd, while hoof trimming, and at a small-scale abattoir. Generally, the light weight of the gates was considered an advantage as the 



2   handling of the gates is simplified also resulting in more frequent use of the gates, increasing safety for both animals and humans.  During the project, several strength tests were performed by building unique test rigs. In one test rig, the weld of the pipes of the lightweight gate was tested. In another test rig, the strength of lightweight gates, compared with traditional gates on the market, were tested. The outcome of the tests confirmed the original aim of the project, a lightweight gate made of high-strength steel, about 50% lighter and at least three times as strong as traditional gates, had been developed and designed during the project period. Key words: lightweight, high-strength steel, yield strength, mechanical strength test, gate, cattle, cattle behavior, cattle handling system, bud box, ergonomics, working environment RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Rapport 2021:103 ISBN: 978-91-89385-94-8 Uppsala 2021 
  



3   Innehåll Summary .................................................................................................... 1 Innehåll ...................................................................................................... 3 Förord ........................................................................................................ 5 Sammanfattning ........................................................................................ 6 Förkortningar ............................................................................................ 7 1 Inledning ............................................................................................. 8 1.1 Syfte, mål och översiktlig arbetsgång ................................................................ 8 1.2 Krav på lättviktsgrinden och hanteringssystem med lättviktsgrindar .............. 9 1.3 Utmaningar och potentiella risker .................................................................... 10 2 Material och utformning av grind ...................................................... 10 2.1 Materialval ........................................................................................................ 10 2.2 Stålets sammansättning och egenskaper .......................................................... 10 2.2.1 Stålets hållfasthet ...................................................................................... 11 2.2.2 Korrosion ................................................................................................... 11 2.3 Krafter och laster från nötkreatur .................................................................... 12 2.4 Höghållfasta rör till lättviktsgrind .................................................................... 13 2.5 Utformning av traditionella grindar ................................................................. 14 2.6 Utformning av lättviktsgrinden ........................................................................ 14 3 Arbetsmiljö ......................................................................................... 16 3.1 Arbetsmiljölagstiftning och statistik ................................................................. 16 3.2 Arbetsmiljö vid djurhantering .......................................................................... 17 3.3 Belastningsergonomi ........................................................................................ 18 4 Djurmiljö – nötkreaturens förutsättningar att hanteras ..................... 21 4.1 Sinnen ............................................................................................................... 21 4.2 Beteende .......................................................................................................... 22 5 Hanteringssystem och komponenter ................................................. 23 5.1 Hanteringssystem ............................................................................................ 23 5.2 Budbox hanteringssystem ............................................................................... 24 5.2.1 Tillämpning av budbox hanteringssystem ............................................... 26 6 Utvärderingar och tester ..................................................................... 31 6.1 Utvärdering av miljöpåverkan .......................................................................... 31 6.2 Ekonomiska perspektiv ................................................................................... 33 6.3 Hållfasthetstester ............................................................................................. 34 6.4 Test av budbox hanteringssystem vid SLU Götala .......................................... 36 6.5 Test av lättviktsgrindar på mjölkgård .............................................................. 40 6.6 Test av grindar på gård med dikor ................................................................... 42 6.7 Test av grindar i klövvårdares verksamhet ...................................................... 43 



4   6.8 Test av grindar på småskaligt slakteri ............................................................. 45 7 Resultat .............................................................................................. 45 8 Diskussion ......................................................................................... 46 9 Referenser .......................................................................................... 51 9.1 Webbplatser ..................................................................................................... 52 Bilagor ..................................................................................................... 53  
  



5   Förord I denna rapport presenteras ett innovationsprojekt där en lättviktsgrind för hantering av nötkreatur har tagits fram. Produktutvecklingen har skett i flera steg där även olika prototyper har tagits fram, både på ritbordet och för att testas i fält. Dessutom har lättviktsgrindarna och kompletterande grindkomponenter tillämpats i ett hanteringssystem för nötkreatur med målet att öka säkerheten för både djur och människa. I rapporten presenteras även resultatet av olika utredningar och efterforskningar som gjorts i projektet vilket förhoppningsvis ger läsaren ytterligare kunskaper om alltifrån nötkreaturens beteende till stål och komponenter i ett hanteringssystem.       Ett av målen med projektet har varit att utveckla och designa en grind som är cirka 50% lättare än de traditionella grindar som används vid hantering av nötkreatur idag. Ett annat mål har varit att grinden ska vara tre gånger så hållfast som traditionella grindar.   Projektet är ett samarbete mellan RISE Jordbruk och trädgård, RISE Kretsloppsteknik, Nilsson Plåtindustri AB (numera Parsteel AB), SSAB EMEA AB, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara, Sophie Atkinson vid Smart djurhantering EF samt lantbrukare Lars Olsson. Projektledare har Cecilia Hagberg (RISE Jordbruk och trädgård) varit. I arbetet har även mjölk- och nötköttsgårdar, klövvårdare samt slakteri deltagit.   Författarna vill rikta ett varmt tack till projektets samarbetspartners och övriga aktörer som bidragit till utvecklingen av lättviktsgrinden och hanteringssystemet.  Projektet har finansierats med medel från det Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP) som administreras av Jordbruksverket.          Foto framsida: RISE Jordbruk och trädgård   



6   Sammanfattning De huvudsakliga målen med detta projekt har varit att ta fram en lättviktsgrind för hantering av nötkreatur som ska vara minst 50% lättare samt tre gånger så hållfast som en traditionell grind. Detta för att förbättra arbetsmiljön för de som hanterar grinden, samtidigt som grinden ur säkerhetssynpunkt, måste tåla lasterna från ett nötkreatur. Andra mål med projektet har varit att designa och tillverka en lättviktsgrind som inte överstiger priset på befintliga kvalitetsgrindar. Tillverkningen av grinden får inte heller bidra till ökad miljöbelastning vid framställning och tillverkning. En lättviktsgrind kan tillverkas av olika material såsom plast, glasfiber, aluminium eller stål. Med hänsyn till projektgruppens sammansättning och kompetenser samt de olika krav som ställdes på lättviktsgrinden föll valet på höghållfast stål. Höghållfast stål kännetecknas av höga sträckgränser, upp till 1300 MPa, i jämförelse med ett traditionellt konstruktionsstål på 355 MPa. Till den specifika lättviktsgrinden valdes rör med en sträckgräns på cirka 800 MPa. Dessa rör används framförallt inom fordons- och motorindustrin där det ställs höga krav på hållfasthet samtidigt som man önskar en lätt konstruktion.  Utformningen av lättviktsgrinden med horisontella och vertikala rör, avstånden mellan horisontella rör, foten av plattjärn etc. var några av de detaljer som undersöktes med hänsyn till funktion och säkerhet för både djur och människa. I arbetsmiljölagstiftningen står bl.a. att grindar ska vara dimensionerade och förankrade så att djuren inte kan bryta sig ut (AFS 2008:17). Grindarna får inte heller utgöra skaderisk för nötkreaturen. För att grindarna ska fungera för nötkreatur måste kunskaper om djurens beteende finnas samt att hänsyn tas till detta vid utformningen av grinden. I rapporten beskrivs nötkreaturens sinnen och beteenden för att öka förståelsen för djurens förutsättningar att bli hanterade. Både grindar och hanteringssystem måste vara anpassade till nötkreaturen. I projektet testades ”budbox” hanteringssystem. Hanteringssystemet bygger på att utnyttja nötkreaturs grundläggande beteenden för att förflytta djuren. Genom att titta närmare på hanteringssystemets funktion och säkerhet kompletterades systemet ytterligare genom att använda fler grindkomponenter såsom envägsgrind, backspärr och skjutportar i kombination med lättviktsgrindar. Hanteringssystemet testades i två grupper av kvigor vid Sveriges Lantbruksuniversitets forskningsanläggning SLU Götala nöt- och lammköttsforskning i Västra Götalands län. Lättviktsgrindarna testades även i en mjölkkobesättning, i en nötköttsbesättning, på ett småskaligt slakteri samt i en klövvårdares verksamhet. De personer som då använde lättviktsgrindarna ansåg att den främsta fördelen var grindarnas låga vikt vilket underlättade hanteringen. Genom en enklare hantering av grindar ökar sannolikheten för att de används oftare och därmed bidrar till en ökad säkerhet för både djur och människa. Under projektets gång utfördes flera hållfasthetstester genom att unika testriggar byggdes upp. I en av testriggarna provades lättviktsgrindens svets och i en annan testades lättviktsgrindens, och även andra traditionella grindars, hållfasthet. Resultaten av det sistnämna testet visade att den cirka 50% lättare grind av höghållfast stål, som tagits fram i projektet, uppfyllde målet att vara minst tre gånger så hållfast som traditionella grindar. 



7   Förkortningar  CO2 Koldioxid Ek Rörelseenergi Hs Höghållfast stål Hz  Hertz J Joule  kg Kilogram kN Kilonewton Ks Konventionellt stål m*  Massa  *förkortningen kursiv i denna rapport för att inte förväxlas med m (meter) nedan  m Meter mm Millimeter MPa Megapascal m/s Meter per sekund N Newton Pa Pascal Q Tyngd (enhet N) Re Sträckgräns (Pa, ofta används MPa) Rm Brottgräns (Pa, ofta används MPa) st. Stycken v Hastighet (m/s)  
  



8   1 Inledning  1.1 Syfte, mål och översiktlig arbetsgång Syftet med detta innovationsprojekt var att framställa en grind för användning vid hantering av nötkreatur. Grinden ska bidra till att djurskötares belastningsergonomiska arbetssituation förbättras likväl som säkerheten ska öka för både skötare och nötkreatur. De övergripande målen var att med denna nya typ av grind, i fortsättningen kallad ”lättviktsgrind”, utveckla en grind som är cirka 50% lättare samt tre gånger så hållfast i jämförelse med befintliga mobila nötkreatursgrindar på marknaden. Förutom att lättare grindar minskar tunga lyft och ger ökad säkerhet, innebär ökad hållfasthet och kvalitet även att grindens livslängd ökar. I och med att grindens livslängd ökar reduceras negativ miljöpåverkan, genom minskad materialförbrukning, likväl som kostnaderna för grindar i verksamheter med nötkreatur minskar. Ett annat mål med projektet är att minska tillverkningskostnaden av grinden för att utveckla en konkurrenskraftig grind, inte enbart kvalitetsmässigt, utan även prismässigt. Förutom att tillverka en lättviktsgrind har grinden och kompletterande grindkomponenter tillämpats i ett mobilt hanteringssystem.   Arbetet i projektet har inneburit att utveckla, prova och tillverka prototyper av lättviktsgrindar för att så småningom komma fram till slutlig utformning och design. Innovationsarbetet har även inneburit att många aspekter på mobila grindar och hanteringssystem för nötkreatur har lyfts, utretts och utvecklats. I denna rapport kommer dessa olika utredningar som har gjorts att presenteras. Således innehåller rapporten generella beskrivningar om material till grindar, utformning av grindar på marknaden, komponenter i ett mobilt hanteringssystem m.m.  För att testa lättviktsgrindens hållfasthet, och jämföra denna med andra grindar på marknaden, har flera hållfasthetstester utförts i olika testriggar som även de har utvecklats och byggts upp inom projektet. Lättviktsgrinden har dessutom testats avseende framförallt funktion i fält. Bland annat i ett mobilt hanteringssystem där två grupper av kvigor hanterades. Även tester hos mjölk- och nötköttsproducenter, ett småskaligt slakteri samt en klövvårdare har utförts. Resultaten av dessa tester presenteras i rapporten. Efter projektets slut förväntas lättviktsgrinden komma ut i första hand på den svenska marknaden även om internationella marknader inte kan uteslutas. Genom lanserandet av den nya lättviktsgrinden har en ny affärsmöjlighet utvecklats som gynnar den inhemska stålindustrin, det tillverkande företaget samt verksamhetsutövare med nötkreatur.      



9   1.2 Krav på lättviktsgrinden och hanteringssystem med lättviktsgrindar Initialt i projektet specificerades ett antal krav beträffande utformning och funktion hos lättviktsgrinden. Dessa var att utveckla och tillverka en lättviktsgrind som i jämförelse med grindar på marknaden: 
• väger cirka hälften så mycket (traditionella grindar väger cirka 14 kg per grindmeter vilket innebär att målet var cirka 7 kg per grindmeter),  
• är minst tre gånger så hållfast, och 
• kan tillverkas med lägre eller bibehållen produktionskostnad (cirka 500 kr per grindmeter).  Mer generella krav som ställdes på lättviktsgrinden var att grinden skulle vara motståndskraftig mot kemisk påverkan, t.ex. från gödsel och ensilage, samt motståndskraftig mot mekanisk påverkan t.ex. kraften från ett vuxet nötkreatur. Dessutom måste grinden vara lätt att rengöra och kunna hanteras av enbart en person utan svårighet. Ingen maskin skulle behövas för lyft och flytt av grinden.  En hållfast lättviktsgrind förväntas bidra till: 
• förenklad hantering och hopsättning av grindar till fållor, drivgångar eller andra hanteringssystem, som i sin tur påverkar frekvensen av att använda grindar i verksamheten,  
• ökad effektivitet i arbetet med grindar t.ex. underlätta flytt, förenklad lastning och transport av grindarna,  
• minskad risk för belastnings- och klämskador i samband med hantering och lyft av grindar,  
• att många olika verksamheter där nötkreatur hanteras gagnas såsom hos t.ex. klövvårdare och småskalig slakt,  
• minskad miljöbelastning vid tillverkning, och  
• högre kvalitet än många grindar på marknaden.    I projektet formulerades även ett antal krav beträffande utformning och funktion hos ett hanteringssystem med lättviktsgrindar för nötkreatur. Hanteringssystemet ska: 
• fungera för alla kategorier av nötkreatur (avseende ras, ålder, kön, behorning m.m.),  
• fungera för nötkreatur som både är vana och ovana att bli hanterade, 
• vara stabilt och säkert (inte utgöra skaderisker såsom klämrisker),  
• vara flexibelt (passa i många olika verksamheter och miljöer),  
• vara enkelt att montera och demontera, 
• kunna ställas upp på många olika underlag (betong, gräs etc.), 
• vara kompatibelt med grindar som redan finns på marknaden, och 
• inte utgöra för många komponenter som försvårar transport (ska t.ex. rymmas på ett medelstort flak).   



10   Genom att utveckla och tillverka ett hanteringssystem, som underlättar förflyttning av nötkreatur, och det genom bättre anpassning till djurens grundläggande beteenden, minskar stress bland djuren vilket bidrar till:   
• ökad djurvälfärd, 
• ökad säkerhet för både skötare och djur, och 
• bättre ekonomi.  1.3 Utmaningar och potentiella risker Inledningsvis i projektet identifierades flera utmaningar och risker med lättviktsgrindar av höghållfast stål. Dessa var att: 
• lätta grindar enkelt kan förflyttas av de nötkreatur som hanteras, vilket i sin tur potentiellt utgör olycks- och skaderisk för både djur och människa, 
• tunnare material, såsom i höghållfast stål, gör det svårare att svetsa och kräver god kunskap i svetsteknik, och  
• tunnare godstjocklek medför mer svikt och mindre stabilitet i produkten. Eftersom hållfastheten är högre i ett lättviktsmaterial är den faktiska risken för brott mindre, även om materialet sviktar mer.  2 Material och utformning av grind 2.1 Materialval En mobil grind för nötkreatur kan tillverkas i flera olika material. För en lättviktsgrind kan stål, aluminium och plast vara aktuella. Aluminium har bl.a. fördelarna att det är lätt, hållfast och är motståndskraftigt mot korrosion. Nackdelarna är att materialet är relativt svårsvetsat och ofta måste värmebehandlas för att uppnå full styrka. Dessutom är gränsen för materialutmattning lägre för aluminium än för stål. Även plast har låg vikt samt är motståndskraftigt mot korrosion. Produktionskostnaden för plast är ofta låg. I jämförelse med stål kan dock inte plast återvinnas, med opåverkad hållfasthet och kvalitet, oändligt många gånger. Fördelen med stål är att materialet kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora materialegenskaperna. Dessutom kan stål och stålprodukter ges många olika egenskaper beroende på ändamål genom att anpassa t.ex. sammansättningen och behandlingen av stålet.  2.2 Stålets sammansättning och egenskaper  Vid val av stål är det bl.a. sammansättningen, de fysikaliska egenskaperna samt hållfastheten som är avgörande. Stål är en legering som innehåller järn (Fe) som basmetall samt det vanligaste legeringsämnet kol (C). Andra legeringsämnen är t.ex. kisel (Si) och mangan (Mn) vilka finns i alla stål. Legeringar med järn benämns efter kolinnehåll där 0,2-2% kolinnehåll kategoriseras som stål och 2-4% kolinnehåll kategoriseras som gjutjärn. Konstruktionsstål, vilket är det stål som används för byggnadskonstruktioner, innehåller mindre än 0,8% kol. Kolinnehållet i stål har betydelse för dess egenskaper. Höjs kolhalten ökar hållfastheten men seghet och svetsbarhet minskar. Stål med god svetsbarhet har ofta en kolhalt under 0,18%. 



11   Svetsning är den mest vanliga sammanfogningsmetoden för stål. Förutom kolinnehåll har värmebehandling stor påverkan på stålets slutliga egenskaper.  Viktiga egenskaper hos stål är; 
• hållfasthet, 
• seghet – förmågan att ta upp energi utan spricktillväxt eller förmågan att inte brista vid deformation (motsats är sprödhet),  
• duktilitet - ett materials förmåga att utsättas för plastisk deformation utan att sprickbildning uppstår,  
• svetsbarhet – med vilken enkelhet ett stål kan svetsas utan att det riskerar att påverka tilltänkta materialegenskaper och konstruktion, 
• härdbarhet – när upphettat stål snabbt avkyls i vatten eller olja härdas det dvs. blir mycket hårt (men ofta samtidigt sprött),  
• formbarhet – stålets förmåga att kunna formas, t.ex. bockas utan att brista, 
• skärbarhet – stålets förmåga att maskinbearbetas med skärande verktyg, och    
• beständighet mot korrosion.  2.2.1 Stålets hållfasthet  Ett av de viktigaste måtten på ett materials hållfasthet är sträckgräns (Re). Sträckgränsen är den högsta spänning ett material kan utsättas för utan att deformeras plastiskt. Det innebär att spänningar över sträckgränsen gör att materialet inte återgår till sin ursprungliga form då spänningen släpper. Det motsatta gäller för materialet då det utsätts för spänningar under sträckgränsen, som då deformeras elastiskt. Det innebär att materialet återgår till sin ursprungliga form då spänningen släpper. Den spänning då ett material går sönder, eller går till brott, kallas brottgräns (Rm).  Förhållandet mellan pålagd spänning som funktion av töjning brukar visas i en dragprovkurva. På den horisontella axeln visas töjningen vilket är längdökningen dividerad med den ursprungliga längden. På den vertikala axeln visas pålagd spänning (spänningen visas ofta som kraften dividerat med tvärsnittsrean). Skillnaden i dragprovkurvor mellan ordinärt konstruktionsstål och höghållfaststål visas schematiskt i figur 1.    2.2.2 Korrosion Alla metaller kan korrodera, även så kallade rostfria och rosttröga stål (även kallat Cor-Ten® - från ”improved Corrosion resistance and Tensile strength”). Korrosion är en elektrokemisk process som sker i närvaro av en vätska (ofta vatten) samt syre. I luft med en relativ fuktighet under 60% sker i princip ingen korrosion men med ökande luftfuktighet ökar den. I smutsiga miljöer med en relativ fuktighet under 60% kan dock korrosion ske då smutsen håller kvar fukt. Ökande halter av smuts och föroreningar ökar risken för korrosion. För stål som används i miljöer med lantbruksdjur krävs att stålet är rostfritt, rosttrögt eller ytbehandlat, t.ex. målat eller varmförzinkat, för att motverka korrosion.   



12    Figur 1. Dragprovkurvor för konstruktionsstål respektive höghållfast stål. Re = sträckgräns, Rm = brottgräns. Bearbetad efter Stemme (2015).  2.3 Krafter och laster från nötkreatur Mobila grindar för nötkreatur utsätts för stor mekanisk påverkan bl.a. från djuren själva (se figur 2).   Figur 2. Mobila grindar till nötkreatur utsätts för stor mekanisk påverkan. Foto RISE Jordbruk  och trädgård.   Spänning (MPa) Förlängning (%)Dragprovkurva för stålKONSTRUKTIONSSTÅLHÖGHÅLLFAST STÅLRe RmRe Rm



13    Uppgifter om nötkreaturs belastning på ett föremål vid sparkar, stångning eller annan rörelse är svåra att hitta. Dock kan man göra en uppskattning genom att beräkna den rörelseenergi ett nötkreatur ger upphov till och vars energi ska tas upp av föremålet. Till exempel kommer ett nötkreatur på 800 kg som rör sig med 2 m/s att ge upphov till en rörelseenergi på 1600 J1. Materialet ska då ta upp denna energi utan att deformeras plastiskt. I en dragprovkurva för stål representeras den energimängd som kan tas upp av materialet av arean under kurvan.  Avseende statisk last av nötkreatur på föremål, t.ex. byggnadsdelar och inventarier, finns uppgifter om vertikal och horisontell last. Den horisontella lasten är den last som inredning i normalfallet blir utsatt för. På en rörkonstruktion i ett stall motsvarar horisontallasten hälften av den last som samma yta med en helt tät konstruktion, t.ex. en vägg, skulle utsättas för (se figur 3).  I kapitel 6.3 redovisas resultaten av hållfasthetstester (horisontell last och utböjning) av lättviktsgrinden och andra grindar på marknaden.   Figur 3. Horisontella laster från ett nötkreatur på en tät konstruktion, t.ex. en vägg, respektive en rörkonstruktion, t.ex. inredning. Q är djurets hela tyngd. Källa Swedish Standards Institute.      2.4 Höghållfasta rör till lättviktsgrind Konstruktionsstål tillverkas med olika sträckgränser. Ett traditionellt konstruktionsstål, t.ex. S355 har en sträckgräns på 355 MPa. För att uppnå kraven ställda på lättviktsgrinden avseende hållfasthet har så kallat höghållfast stål använts. Det finns ingen bestämd gräns för när stål börjar betecknas som ”höghållfast” men sträckgränser upp till 1300 MPa förekommer.  I detta projekt har prototypgrindar tillverkats av höghållfasta stålrör som har materialegenskaperna Re 745 MPa/Rm 868 MPa respektive Re 749 MPa/Rm 883 MPa. Dessa rör används framförallt inom fordons- och motorindustrin där det ställs höga krav på hållfasthet samtidigt som man önskar en lätt konstruktion.     För att tillverka en lätt grind önskas en tunn godstjocklek. En utmaning med att gå ned i godstjocklek är att svetsbarheten försvåras. Dessutom medför tunnare gods att rören sviktar mer vilket å andra sidan medför att risken för brott är lägre. En annan utmaning  1 Ek = mv2/2  



14   med tunnare gods är att vid belastning kan ”buckling” av materialet inträffa innan sträckgränsen nås. Vid framtagande av lättviktsgrinden diskuterades olika rördimensioner där olika prototyper med höghållfasta rör med dimensionerna 40x1 mm (Re 749 MPa/Rm 883 MPa) samt 30x1 mm (Re 745 MPa/Rm 868 MPa) togs fram (se kapitel 2.6). Grindar med dessa rördimensioner hållfasthetstestades (se kapitel 6.3 och bilaga 5-7). En av utmaningarna med dessa höghållfasta rör är att de är jämförelsevis svåra att bocka vilket påverkar både tillverkning och utformning av grinden.     2.5 Utformning av traditionella grindar Mobila grindar för nötkreatur kan utformas på olika sätt vilket påverkar grindens egenskaper och funktion. En traditionell mobil grind väger ofta mellan 35-45 kg (cirka 12-15 kg per grindmeter) men det finns grindar på marknaden som väger upp till 50 kg (cirka 17 kg per grindmeter). Andra lättviktsgrindar, av annat material än höghållfast stål som finns på marknaden väger cirka 17 kg (cirka sex kg per grindmeter).   Längden på mobila grindar är ofta 2000-4000 mm där den vanligaste längden är 3000 mm. Ska grinden täcka hela kroppen samt huvudet på ett vuxet nötkreatur bör grinden vara cirka 3000 mm lång. En fullvuxen ko av mjölkrasen holstein är cirka 2500 mm lång. Höjden på grindar varierar från 1500 mm till 1800 mm men det finns även grindar som är upp till 2000 mm höga. En holsteinko har cirka 1500 mm i mankhöjd och därtill kommer huvudhöjden.  Mobila grindar till nötkreatur har ofta horisontella rör vilket gör att en grind kan fungera som ”en stege” om en människa skulle behöva undkomma ett stressat eller aggressivt djur. Den totala grindhöjden anges ibland till det ovanliggande horisontella röret och ibland, om grinden är konstruerad så, till de övre U-böjda ändrören (jämför grind typ 1A och grind typ 1B i bilaga 1). Antal horisontella rör i grinden påverkar även höjden där sex till sju stycken rör är vanligast. Det finns en äldre rekommendation att fritt mått mellan de horisontella rören bör vara 250-300 mm men 210-250 mm tycks i realiteten vara vanligare. Det är inte alltid de horisontella rören är jämnt fördelade i höjdled och oftast är avståndet något större, cirka 300 mm mellan det undre röret och ”marknivån”. I fast inredning i stallar till nötkreatur förekommer grindar med färre horisontella rör samt avstånd mellan de horisontella rören på upp till 300 mm eller mer. Det finns inget krav på minsta mått mellan horisontella rör för att undvika att ett djur fastnar med t.ex. ben eller huvud. Eftersom mobila grindar generellt används till flera olika kategorier av nötkreatur kan det vara svårt att ange ett sådant mått baserat på kroppsmått.  Grindar med större spännvidder har ofta ett vertikalt rör i mitten för att minska svikten i grinden. Det vertikala röret är antingen svetsat mellan de horisontella rören eller flätat mellan dessa. Grindens fot kan vara vriden, med påsvetsat plattjärn, eller att det vertikala röret i själva grinden är böjt. Se dessa detaljer på grind typ 1A och grind typ 1B i bilaga 1. 2.6 Utformning av lättviktsgrinden Under projektets gång togs olika prototyper av lättviktsgrinden fram. Mycket arbete låg i att utveckla och utforma en optimal grind med tillräcklig hållfasthet för att uppnå kraven på säkerhet för både djur och människa. De prototyper som sedermera tillverkades var (se även bilaga 2): 



15   • Grind 2A. 3000 mm x 1600 mm. 6 rör, 40x1 mm. 21 kg per grind eller 7,2 kg per grindmeter. 
• Grind 2B. 1200 mm x 1600 mm. 6 rör, 40x1 mm. 10,5 kg per grind eller 8,75 kg per grindmeter.  
• Grind 2C. 3000 mm x 1855 mm. 7 rör, 40x1 mm. 24,8 kg per grind eller 8,3 kg per grindmeter. 
• Grind 2D. 1200 mm x 1855 mm. 7 rör, 40x1 mm. 12,0 kg per grind eller 10,0 kg per grindmeter.   
• Grind 3A. 3000 mm x 1600 mm. 6 rör, 30x1 mm och 40x1 mm. 18,4 kg per grind eller 6,1 kg per grindmeter.  
• Grind 3B. 1200 mm x 1600 mm. 6 rör, 30x1 mm och 40x1 mm. 19,4 kg per grind eller 7,8 kg per grindmeter. 
• Grind 3C. 3000 mm x 1853 mm. 7 rör, 30x1 mm och 40x1 mm. 20,6 kg per grind eller 6,9 kg per grindmeter.  
• Grind 3D. 1200 mm x 1853 mm. 7 rör, 30x1 mm och 40x1 mm. 10,6 kg per grind eller 8,8 kg per grindmeter.   Olika parametrar gällande utformningen av lättviktsgrinden diskuterades. Längden 3000 mm är lämplig för att täcka hela sidan på ett vuxet nötkreaturs kropp samt huvud. Samtidigt ansågs det finnas ett behov av en kortare grind för flexibilitet vid bl.a. uppbyggnaden av ett hanteringssystem. Därför togs även en grind med längden 1200 mm fram (se bilaga 2).  Horisontella rör i lättviktsgrinden var det enda alternativet med tanke på arbetsmiljön där skötaren relativt lätt ska kunna sätta sig i säkerhet, om t.ex. ett djur blir aggressivt, och då genom att klättra upp på grinden. Antalet horisontella rör och avståndet mellan dessa, tillsammans med anpassning till nötkreaturs höjd, påverkade grindens totala höjd. En höjd på 1600-1700 mm ansågs lämpligt för vuxna nötkreatur av olika raser. Det fria avståndet mellan de horisontella rören samt mellan det nedre horisontella röret och ”marknivån” anpassades efter praxis på grindar på marknaden. Lättviktsgrinden tillverkades med sex respektive sju horisontella rör för att öka utbudet. Höjderna blev därmed 1600 mm (sex horisontella rör) respektive 1853 mm (sju horisontella rör 30x1 mm och 40x1 mm) samt 1855 mm (sju rör, 40x1 mm). För att förenkla vid tillverkningen, och inte ha olika avstånd mellan de horisontella rören, lades dessa på samma avstånd som för 1600 mm:s grindarna varvid de högre prototypgrindarna blev 1853 mm respektive 1855 mm höga.   Genom att i mitten av grinden enbart ha vertikala rör mellan övre och näst översta röret respektive undre röret och näst understa röret minskas både mängden material och tillverkningskostnader.  Även tillverkningen av lättviktsgrinden diskuterades för att effektivisera arbetet och minska kostnader. En bockad fot ansågs kunna effektivisera tillverkningsprocessen. Dessutom diskuterades olika svetstekniker för att minska materialåtgång samt förenkla tillverkningsprocessen. Alla lättviktsgrindar varmförzinkades (galvaniserades) för att skyddas mot rostangrepp. Den slutliga utformningen av lättviktsgrindarna framgår av bilaga 3.  



16   3 Arbetsmiljö  3.1 Arbetsmiljölagstiftning och statistik Det finns särskilda arbetsmiljöföreskrifter som handlar om arbete med djur (AFS 2008:17). I föreskrifterna står bl.a. att: 
• drivningsgångar, fållor, grindar och andra hjälpmedel ska vara dimensionerade och förankrade så att djuren inte kan bryta sig ut, 
• det ska finnas möjlighet till skydd eller reträttväg för dem som utför förflyttningsarbete med djur, 
• när djur flyttas ska det finnas hjälpmedel som underlättar arbetet, 
• om djur ska skiljas från varandra ska den minst riskabla arbetsmetoden väljas, och 
• djur ska kunna flyttas på ett säkert och belastningsergonomiskt riktigt sätt.  Enligt den officiella statistiken från Arbetsmiljöverket sker cirka 40 arbetsolyckor med nötkreatur varje år i Sverige. Dessa olyckor kräver ofta lång sjukfrånvaro. Generellt är mörkertalet stort om hur många arbetsolyckor som verkligen inträffar inom lantbruket. Uppgift finns att det är färre än 10% av arbetsolyckorna som anmäls och därmed blir synliga i statistiken (Pinzke & Lundqvist, 2017).  I tabell 1 och 2 redovisas statistik på antalet arbetsolyckor med nötkreatur som har anmälts till Arbetsmiljöverket under åren 2016-2020. I tabell 3 framkommer i vilka sammanhang olyckorna skett. Där framgår att ”förlorad kontroll över djur”, vilket förutsätter någon typ av kontakt med eller hantering av djuret, är den i särklass vanligaste orsaken. Tabell 1. Arbetsolyckor med sjukfrånvaro mellan åren 2016-2020. Källa Arbetsmiljöverket.  Antal År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Totalt Arbetsolycka 31 35 38 54 37 195  Tabell 2. Arbetsolyckor med sjukfrånvaro fördelat mellan kvinnor och män mellan åren 2016-2020. Källa Arbetsmiljöverket.  Antal dagar Kvinnor Män Totalt 1-3 23 16 39 4-14 37 38 75 > 14 dagar 36 44 80 Dödsfall 1  1 Totalt 97 98 195      



17   Tabell 3. Orsak till arbetsolyckor med nötkreatur mellan åren 2016-2020. *Arbetsmiljöverkets kod vid rapportering. Källa Arbetsmiljöverket.  Kod* Avvikelse Kvinnor Män  Totalt 44 Förlorad kontroll över föremål  1 1 45 Förlorad kontroll över djur 92 89 181 49 Annan känd avvikelse hänförbar till grupp 40 men ej angiven ovan  1 1 69 Annan känd avvikelse hänförbar till grupp 60 men ej angiven ovan 1  1 71 Lyfta, bära, resa sig  4 4 72 Skjuta på, dra 1  1 74 Vrida, snurra 1  1 75 Gå tungt, feltramp, snubbla, halka  1 1 84 Angrepp, knuffning av djur  2 2 89 Annan känd avvikelse hänförbar till grupp 80 men ej angiven ovan 1  1 99 Annan känd avvikelse hänförbar till grupp 90 men ej angiven ovan 1  1 Samtliga   97 98 195  3.2 Arbetsmiljö vid djurhantering  Vid hantering av nötkreatur är säkerheten för djur och människa starkt sammankopplade. Till exempel kan ett stressat nötkreatur skada sig själv men även utgöra olycksrisk för andra djur och människor i dess närhet. I kapitel 4 beskrivs närmare vad man ska tänka på vid hantering av nötkreatur utifrån nötkreaturens sinnen och beteenden. Genom att beakta nötkreaturens beteende och behov minskar även riskerna för att människor råkar ut för olyckor. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att den som arbetar med djur har tillräckliga kunskaper om djurets egenskaper, beteendemönster och reaktioner i olika situationer (AFS 2008:17).    En arbetsmiljömässig utmaning med lätta grindar kan vara att nötkreatur enklare kan flytta och forcera dessa. Ett vuxet nötkreatur kommer förmodligen, i ett stressat tillstånd, även kunna flytta och forcera en traditionell tyngre grind. Finns det risk att djuren kan bryta sig ut ska grindarna, oavsett typ av grind, vara dimensionerade och förankrade så att det inte kan ske.  



18   3.3 Belastningsergonomi  Belastningsergonomi handlar om hur fysiska belastningar, t.ex. tunga lyft, i arbetet påverkar människan. Olämplig manuell hantering kan leda till arbetsskador och arbetsolyckor på både kort och lång sikt. Under åren 2016-2020 skedde sex arbetsolyckor pga. olämplig belastning vid arbete med nötkreatur (se kod 71, 72 och 74 i tabell 3). Arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar förebyggs (AFS 2012:2). Belastningen vid ett manuellt lyft påverkas av flera faktorer såsom tyngden på föremålet, frekvens (hur ofta lyftet sker), varaktighet (hur länge lyftet sker), greppbarhet, lyftteknik, tillgång till hjälpmedel och om det finns tillräckligt med utrymme att utföra lyftet. I figur 4 visas hur ett föremåls vikt i kombination med lyftteknik påverkar belastningen.   Figur 4. Ett föremåls vikt och lyftteknik påverkar belastningen på kroppen. Illustration Stina Söderholm, Arbetsmiljöverket.  Lyft av tunga traditionella grindar görs ofta maskinellt, i alla fall längre sträckor, men det är inte alltid det är möjligt, t.ex. vid förflyttningar av grindar inomhus. Även om maskinella hjälpmedel kan användas för att lyfta tunga grindar krävs ofta manuella 



19   moment då grindarna ska flyttas en kortare sträcka, sättas fast m.m. Görs förflyttningen av grinden genom att den dras påverkas belastningsergonomin även av underlagets friktion, stabilitet och lutning (se figur 5). Med en lättviktsgrind minskar riskerna för belastningsergonomiska besvär. I och med att hantering och förflyttning av själva grindarna underlättas ökar även sannolikheten att de används i större omfattning vilket reducerar risken för olyckor.   Figur 5. Även om grindar kan flyttas maskinellt så krävs ofta någon form av manuell hantering, t.ex. inomhus eller vid kortare förflyttningar utomhus. Foto RISE Jordbruk och trädgård.  Arbetsmiljöverket har en beräkningsmall på sin webbplats där man kan bedöma risker vid manuell hantering då ett föremål lyfts och bärs. Mallen kan användas som en indikation rent belastningsergonomiskt då en tung traditionell grind (40 kg) respektive en lättviktsgrind (20 kg) lyfts. Utifrån mallen fås en indikation att lyftet av den tunga grinden kan medföra ”kraftigt ökad belastningssituation och att fysisk överbelastning är möjlig” medan motsvarande indikation av lättviktsgrinden är att ”låg belastningssituation och fysisk överbelastning är osannolik” (se figur 6 och figur 7).  



20    Figur 6. Vid användning av Arbetsmiljöverkets beräkningsmall kan en indikation fås hur lyft av en tung grind (40 kg) påverkar belastningen. Riskpoängen 26 innebär ”kraftigt ökad belastningssituation och att fysisk överbelastning är möjlig”. Källa Arbetsmiljöverket.      Figur 7. För lättviktsgrinden (20 kg) är riskpoängen 8 vilket ger en indikation på ”låg belastningssituation och att fysisk överbelastning är osannolik”. Källa Arbetsmiljöverket.    



21    4 Djurmiljö – nötkreaturens förutsättningar att hanteras 4.1 Sinnen En skötares beteende och den omgivande miljön har stor betydelse för hur djuret kommer uppleva situationen vid förflyttning och hantering. Att ha kännedom om nötkreaturs sinnen ökar förståelsen för hur djuren upplever och reagerar på sin omgivning.   
• Syn. Synen hos nötkreatur skiljer sig från människans. Nötkreatur har ett synfält på 300 grader och ett blint område på 60 grader precis bakom sig (se figur 8). Synfältet är dock begränsat i höjdled. Nötkreatur ser cirka 60 grader i höjdled vilket kan jämföras med människans 140 grader. Nötkreatur ser det som rör sig i midjehöjd och därunder tydligast. Djupseendet är dåligt vilket påverkar förmågan att bedöma avstånd.  
• Hörsel. Nötkreatur har bättre hörsel än människan eftersom djuren både hör högre och lägre frekvenser (nötkreatur 16-40000 Hz, människa 20-20000 Hz). Djuren kan därmed reagera starkt på plötsliga ljud som människan inte hör. Nötkreatur har en relativt dålig förmåga att lokalisera varifrån ljudet kommer. Att de omgivande ljudnivåerna hålls låga är även viktigt eftersom nötkreaturen själva använder ljud för att kommunicera med varandra.  
• Lukt. Luktsinnet används för att känna igen andra individer, för orientering samt för igenkänning av omgivningen.  
• Känsel. Nötkreaturs nervsystem är uppbyggt som människans och djuren upplever smärta precis som människan.    Figur 8. Nötkreatur har ett synfält på 300 grader och ett blint område på 60 grader precis bakom sig. 



22    4.2 Beteende Hantering och förflyttning av djur underlättas om man vänjer djuren vid kontakt med människor samt den omgivning djuren hanteras i. Dessutom kommer själva situationen för ett nötkreatur att bli hanterad underlättas om djuret har fått möjlighet att vänja sig vid hanteringen och hanteringssystemet.  Genom att utnyttja nötkreaturs naturliga och grundläggande beteenden underlättas både hantering och förflyttning av djuren. Eftersom nötkreatur är flockdjur bör de hanteras i grupp. Blir nötkreatur skrämda flyr de ofta från faran men är också nyfikna och kommer ofta tillbaka och undersöker den potentiella faran. Det tar cirka 20-30 minuter för ett stressat nötkreatur att lugna ned sig. Stressen kan dessförinnan snabbt sprida sig bland fler individer i flocken vilket kan försvåra hanteringen ytterligare. I djurskyddsföreskrifterna står att djuren vid drivning ska hanteras lugnt, att djuren ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig och att djuren tydligt ska kunna uppfatta drivvägen (SJVFS 2019:18).          Figur 9. Genom att förstå nötkreaturs naturliga och grundläggande beteenden kan skötaren använda sig av dessa kunskaper för att förflytta ett nötkreatur.    



23   I figur 9 illustreras hur nötkreaturs naturliga och grundläggande beteenden kan nyttjas för att förflytta djuren. ”Flyktavstånd” avser det avstånd kring ett nötkreatur där djuret upplever det potentiella hotet för nära och tar till flykt. För nötkreatur som inte hanteras ofta kan en människa upplevas som ett hot på 100 meters håll medan en mjölkko kanske inte reagerar förrän personen är precis intill. Flyktavståndet kommer även att variera beroende på om djuret är stressat eller ej. Avståndet kan nyttjas för att få djuren att frivilligt röra sig framåt. Skötaren går lugnt in och ut ur flyktområdet och djuret rör sig framåt. Kommer skötaren alltför nära djuret kommer det att vända och fly. Skötaren måste även befinna sig bakom balanspunkten som i normalfallet är i höjd med bogen. Närmar sig skötaren balanspunkten saktar djuret in och passeras balanspunkten stannar djuret. Vid tillfällen då skötaren går i motsatt riktning mot djuret kommer djuret att röra sig framåt då balanspunkten passeras. Skötaren ska undvika att befinna sig i det ”blinda området” utom synhåll för djuret under hanteringen.    5 Hanteringssystem och komponenter  5.1 Hanteringssystem  Enligt 2 kap. 7 § djurskyddslagen (2018:1192) får inte inredning och utrustning i stall eller andra förvaringsutrymmen för djur samt inhägnader utomhus för djur utformas på ett sätt som: 1. medför en risk för att djuren skadas eller för att djurens hälsa försämras, eller  2. otillbörligt inskränker djurens rörelsefrihet eller annars verkar störande på dem.  Det är viktigt att ett hanteringssystem utformas så att olycksrisker för både djur och människa förebyggs. Generellt kan både enkla och mer avancerade hanteringssystem ha brister. Vanliga brister i dagens hanteringssystem är: 
• att komponenterna är tunga och otympliga att lyfta, flytta och transportera, 
• att det är instabilt, 
• att det kan vara svårt att förankra till annan utrustning såsom dörrpost eller till transporten, 
• att det kan byggas upp felaktigt så att t.ex. fållor blir för små vilket kan orsaka att djuren trycker på hanteringssystemets komponenter med skaderisker som följd, och 
• felaktigt byggda drivgångar. Om hanteringssystemet ska vara uppbyggt med täta eller ”öppna” väggar beror på hanteringssituation. Täta väggar förhindrar sannolikt nötkreaturen från att distraheras av omgivningen och kan vara bra för djur som inte är vana att hanteras för att inte öka intrycken och stressen ytterligare. För nötkreatur, såsom mjölkkor som är vana att hanteras och vid sin omgivning, kan öppna grindar fungera bra.  Vid hanteringssystem med helt täta grindar måste skötaren många gånger befinna sig inne i hanteringssystemet för att kunna arbeta med djurförflyttningarna. Om skötaren måste 



24   befinna sig bakom djuret, i t.ex. en drivgång, kan inte nötkreaturets naturliga beteende nyttjas för förflyttningar. Istället befinner sig skötaren i nötkreaturets blinda område vilket utgör en olycksrisk.   Vid drivning föredrar nötkreatur att röra sig i cirkel kring den som driver djuren. Nötkreatur har även en förmåga att vilja gå tillbaka till den plats de kom från vilket kan nyttjas vid drivning. I hanteringssystem uppbyggt med rundade sektioner, så kallat ”coral system” eller ”korallsystem”, nyttjas dessa naturliga beteenden. Systemet lämpar sig bättre på större områden utomhus eftersom de är utrymmeskrävande. De böjda grindarna kan även upplevas svårare att transportera och kräver mer utrymme vid förvaring.  5.2 Budbox hanteringssystem  Ett hanteringssystem som också bygger på att nyttja nötkreaturs vilja att röra sig tillbaka mot det håll de kom från är ”Budbox systemet”. Detta hanteringssystem kräver relativt lite plats, har en enkel design och kan byggas upp förhållandevis enkelt både utomhus och inomhus vilket bidrar till att det är kostnadseffektivt. Hanteringssystemet är namngett efter dess uppfinnare, och tillika expert på djurhantering, Bud Williams från USA. Hanteringssystemet består i sitt grundutförande av förfålla, samlingsfålla, svängport, drivgång och någon typ av anordning för uppsamling av djuren, t.ex. behandlingsbox eller att djuren går upp på en transport. Förutom svängporten i mitten av hanteringssystemet kan det behövas en eller flera anordningar, eventuellt svängportar, för att på ett enkelt sätt driva nötkreaturen in och ut ur hanteringssystemet (se figur 10).    Figur 10. Principskiss över ett budbox hanteringssystem.   



25   Budbox hanteringssystem bygger på att nyttja nötkreaturs grundläggande beteenden. Det bygger på att hantera några djur åt gången även om figur 11 visar hantering av ett djur. Nötkreaturen förs in i förfållan och det är därmed detta håll djuren kommer uppleva att de kom ifrån och vill gå tillbaka till (figur 11 sekvens A). Genom att personen som förflyttar djuren rör sig bakom djurens balanspunkt och i flyktzonen rör sig nötkreaturen naturligt framåt. Vartefter nötkreaturen passerar in i samlingsfållan följer skötaren efter och för med sig svängporten för att stänga till mellan fållorna (figur 11 sekvens B). Nötkreaturen fortsätter att röra sig framåt. Vid ”gavelväggen” i samlingsfållan upplever djuren en återvändsgränd varvid de naturligt vänder för att gå tillbaka till det håll de kom från. Då skötaren befinner sig längs ena långsidan och nötkreaturen den motsatta långsidan kommer skötaren passera nötkreaturens balanspunkt varvid djuren fortsätter att röra sig framåt (figur 11 sekvens C). Skötaren fortsätter samma väg som nötkreaturen har förflyttat sig. Då nötkreaturen kommer fram till den stängda svängporten upplever djuren att den väg de kom från är blockerad och därmed naturligt letar efter en öppning dvs. passagen in i drivgången. Svängporten är tät så att nötkreaturen tydligt upplever att porten inte går att passera (figur 11 sekvens D). Drivgången ska vara anpassad så att alla djur i gruppen som hanteras vid det specifika tillfället får plats i den. Inget djur ska bli kvar i samlingsfållan pga. att djuret inte får plats i drivgången.       Figur 11. Illustration av hur skötaren interagerar med nötkreaturen för att få djuren att förflytta sig i önskvärd riktning och in i drivgången i ett budbox hanteringssystem. SP = svängport.  



26    Ett budbox system ska inte användas för att hålla kvar nötkreatur under en längre tid utan ska enbart användas för själva förflyttningarna och hanteringen, t.ex. då djur ska behandlas, sorteras eller lastas. Drivgången kan byggas upp med förgreningar som möjliggör sortering. Det går även att ha drivgångar på båda sidor av systemet om det finns svängportar som möjliggör att djuren kan föras i rätt riktning i fållorna.  Bredden på ett budbox system rekommenderas till 3600-4200 mm där sedan längden anpassas efter antalet djur som får plats i drivgången. För de flesta besättningar fungerar en längd på 6000-9000 mm på samlingsfållan. En budbox med samlingsfålla med längden 6000 x 4000 mm anses vara tillräckligt för hantering av fem till sex vuxna nötkreatur.  5.2.1 Tillämpning av budbox hanteringssystem Budbox har tidigare testats inomhus vid klövverkning i svenska mjölkkobesättningar och det med goda resultat (Lindahl et al., 2016). Då systemet har många fördelar såsom att det passar de flesta kategorier av nötkreatur och nötkreatursbesättningar undersöktes förutsättningar att tillämpa hanteringssystemet i kombination med lättviktsgrindar kompletterat med andra komponenter. Utformningen på Budbox systemet visas i figur 12 (se även bilaga 4). Detta hanteringssystem testades även i fält (se kapitel 6.4).    Figur 12. Budbox hanteringssystem med LG1 – lättviktsgrind 3000 mm, LG2 – lättviktsgrind 1200 mm, LG3 – lättviktsgrind 1200 mm med tät skiva, R1 – ram för personpassage (PP – personpassage), R2 – ram med backspärr (BS), S1 – svängdörr, S2 – svängdörr med tät skiva och SP1 – skjutport. Mått i mm.   



27   Budbox systemet byggdes, förutom av lättviktsgrindar, upp av:  
• Personpassage - reträttväg 
• Svängdörr  
• Drivgång  
• Backspärr i drivgång 
• Skjutport i drivgång 
• Sammankoppling av grindar 
• Förankring till underlag 5.2.1.1 Personpassage  Genom liggande rör på lättviktsgrindarna i hanteringssystemet förenklas det för skötaren att sätta sig i säkerhet, genom att klättra upp på grindarna, om exempelvis ett djur skulle bli stressat och aggressivt. I det budbox system som vidareutvecklades placerades även prefabricerade ramar mellan två grindar för att fungera som personpassage och möjlighet att med enkelhet komma ut ur fållorna vid behov. Passagen hade en höjd på cirka 2000 mm och en bredd på 400-450 mm för att tillåta att en person skulle kunna gå i sidled genom passagen men ett större nötkreatur inte skulle kunna passera (se figur 13).          Figur 13. Personpassage i ett hanteringssystem som reträttväg utifall en person behöver sätta sig i säkerhet. Mått i mm.        5.2.1.2 Svängdörr  Svängdörrar i fållorna underlättar att ta djuren in och ut ur fållorna samt att stänga till nötkreaturens reträttväg mellan fållorna vilket är syftet med budbox hanteringssystem (se figur 14). Dörrarna ska ha en relativt enkel och säker låsning som bör kunna manövreras med en hand. Slaget på grinden bör vara 180 grader för mer flexibel användning. 



28    Figur 14. Svängdörrar i fållorna underlättar att ta djuren in och ut ur hanteringssystemet.  Foto RISE Jordbruk och trädgård.  Generellt ska ett budbox hanteringssystem vara öppet, dvs. inte ha täta väggar. Detta för att djuren inte ska känna sig instängda samt att interaktioner med skötaren ska underlättas med fri sikt och överblick. I den ursprungliga utformningen av budbox hanteringssystem är dock svängdörren mellan förfållan och samlingsfållan tät vilket den även var i denna uppbyggnad. Detta för att det skulle bli tydligare för nötkreaturen att reträttvägen, mellan fållorna, var avstängd när dörren väl var stängd.   5.2.1.3 Drivgång Längden på drivgången ska anpassas efter antalet djur som ska hanteras i varje omgång. Rekommendationen är minst 6000 mm varvid drivgången kan hysa två vuxna nötkreatur. För större besättningar kan 9000 mm längd på drivgången, eller längre, vara mer funktionellt. Det viktiga är att drivgången kan hysa flera nötkreatur samtidigt så att djurens instinkt att följa varandra kan nyttjas. Bredden ska vara sådan att djuren kan röra sig i drivgången utan att hindras av eller slå i inredningen till drivgångarna. Samtidigt får inte bredden vara så pass stor att nötkreaturen kan pressa sig förbi varandra eller kan vända sig i gången. Det finns prefabricerade hanteringssystem där drivgångens bredd kan varieras beroende på storleken på djuren. I många fall där hanteringssystemet sätts ihop av olika komponenter och av olika fabrikat på grindar försvåras detta. Rekommenderade bredder på drivgångar är 550 mm för mindre nötkreatur (mindre än 500 kg, ej kalvar), 700 mm (över 500 kg) och för vuxna nötkreatur upp till 900-1000 mm (eventuellt 1100 mm för riktigt stora djur).  



29   Vid fältförsöken, enligt kapitel 6.4, byggdes drivgången upp av tre stycken lättviktsgrindar på vardera sidan, dvs. drivgången var 9000 mm lång. Gången hade fast bredd vilket berodde på anpassning till de prefabricerade skjutportarnas bredd.  5.2.1.4 Backspärr i drivgång Budbox systemet byggdes upp med en envägsgrind som backspärr i ingången till drivgången. För att grinden inte skulle verka hindrade på nötkreaturens vilja att gå in i drivgången gjordes grinden inte lika bred som själva gången för att djuren inte skulle uppleva den som en blockering (se figur 15).     Figur 15. En enkel variant av en backspärr är envägsgrinden som nötkreaturen själva öppnar och passerar. Foto RISE Jordbruk och trädgård.  5.2.1.5 Skjutport i drivgång  Ett annat sätt att hindra nötkreaturen från att backa obehindrat är att utrusta drivgången med skjutportar som kan manövreras utanför drivgången (se figur 16). Numera finns skjutportar som tillåter att nötkreaturen har visuell kontakt med djuret framför vilket underlättar förflyttningarna.     5.2.1.6 Sammankoppling av grindar Sammankopplingen mellan grindarna påverkar hanteringssystemets stabilitet, hållfasthet och säkerhet. I budbox systemet kopplades lättviktsgrindarna och övriga komponenter samman med kätting (se figur 17). För ändamålet valdes en halvlånglänkad kätting HLZ, elförzinkad, diameter 4,5 mm. Det är viktigt att kättingen är tillräckligt lång, minst 500 mm.  



30   Utformning av kättingfästen på lättviktsgrinden framkommer i bilaga 2.        Figur 16. Numera finns skjutportar som tillåter att nötkreaturen har visuell kontakt med djuret framför.  Foto RISE Jordbruk och trädgård.      Figur 17. Sammankoppling av grindar med kätting. Foto: RISE Jordbruk och trädgård. 



31    5.2.1.7 Förankring till underlag  Hanteringssystemet ska vara så pass stabilt att det inte kan lyftas, vältas eller flyttas av ett djur. Vid behov kan förankring i många fall ske till underlaget då budbox systemet byggs upp utomhus.  Bockade armeringsjärn att slå ned i marken kan vara ett sätt att förankra grindarnas fötter och därmed hela hanteringssystemet. Vid fältförsöken användes armeringsjärn 10 mm K500C-T (figur 18).   Figur 18. Bockade armeringsjärn, runt lättviktsgrindens fot, förankrar och stabiliserar hanteringssystemet. Foto RISE Jordbruk och trädgård.    6 Utvärderingar och tester  6.1 Utvärdering av miljöpåverkan Vid tillverkning av produkter av stål kommer ökad hållfasthet att leda till ökad miljöbelastning per viktenhet vid tillverkningen. Dock brukar man vid en utvärdering av miljöbelastningen inte främst värdera vikten på materialet utan istället värdera funktionen av stålet, t.ex. hållfastheten eller sträckgränsen. Används ett höghållfast stål innebär det mindre materialåtgång än ett konventionellt stål för att erhålla samma hållfasthet. Generellt kan man minska vikten med cirka 50 % om man går från 235 MPa konventionellt stål till 800 MPa höghållfast stål med samma hållfasthet. Miljöbelastningen (CO2-emissioner) per funktionell enhet (sträckgräns) brukar illustreras i diagramform genom beräkningen (se figur 19): 



32    ViktHS/ViktKS = √(ReKS/ReHS) där  HS = höghållfast stål  KS = konventionellt stål  Re = sträckgräns  Figur 19. Koldioxidemissioner (CO2-emissioner) vid tillverkning av stål där stålets vikt kan reduceras för att erhålla samma hållfasthet (sträckgräns). Källa Jernkontorets energihandbok på webben Livscykelanalys — Jernkontorets energihandbok.   Genom att använda höghållfasta stål i rörliga konstruktioner, t.ex. i fordon, erhålls de största miljövinsterna pga. viktreduceringen. Dock är miljövinsterna även betydande i icke rörliga konstruktioner, såsom lättviktsgrinden, eftersom mindre mängd material krävs för samma nytta eller funktion. Genom att använda mindre mängd material för själva råvaran och i tillverkningen minskar miljöpåverkan. Mängden material kommer även att påverka den mängd galv och svets som behövs. Ju mindre mängd material, desto mindre mängd galv och svets.     En annan generell miljöaspekt med att använda stål i en grind är att stålets kvalitet inte försämras efter återvinning. Stål kan återvinnas och återanvändas otaliga gånger utan att kvaliteten och hållfastheten påverkas negativt. Återanvändning av skrotstål har dessutom betydligt mindre miljöpåverkan än nyproducerat stål (malmbaserat). En mer hållfast grind beräknas kunna användas längre, och kräva färre reparationer, vilket även det minskar miljöbelastningen.  Internationellt sett har svensk stålindustri låg miljöbelastning där industrin arbetar kontinuerligt med att minska den negativa miljöpåverkan och därmed bidra till det nationella miljömålet ”Begränsad miljöpåverkan”. SSAB arbetar tillsammans med flera 00,20,40,60,811,21,4 0 200 400 600 800 1000 1200 1400Relativa CO2-emissioner Re (MPa)CO2-emissioner vid stålproduktion, kg/kg stålCO2-emissioner p.g.a. att mindre stål används i konstruktionenVarmvalsat kallformningsstålReferens Re = 200 MPa



33   andra aktörer i projektet ”HYBRIT” där koldioxidutsläppen från tillverkningen ska fasas ut helt genom att ersätta dagens kokskol med vätgas.     6.2 Ekonomiska perspektiv De faktorer som påverkar kostnaden för en mobil grind för hantering av nötkreatur i samband med tillverkning är framförallt:  
• materialåtgång, 
• materialets vikt,   
• kostnad för svets, 
• kostnad för varmförzinkning (galvanisering), 
• arbetstid vid tillverkning, och  
• transport av leveransfärdiga grindar.  Genom att man tillverkar en grind av höghållfast stål, istället för konventionellt stål, kan man minska mängden material och ändå erhålla samma funktion dvs. hållfasthet. Detta gör att materialkostnaden minskar betydligt för att erhålla specificerad funktion vilket har stor betydelse på tillverkningskostnaden. I projektet diskuterades även olika dimensioner (längd och bredd) på lättviktsgrinden så att rören kapas optimalt för att minimera mängden spill vilket har både ekonomisk och miljömässig påverkan.    Materialets vikt kommer även att påverka kostnaden för varmförzinkning eftersom varmförzinkningen är prissatt efter kilo material som ska galvas. Det innebär att 50% lägre materialvikt medför cirka 50% lägre kostnad för varmförzinkningen. Även godstjockleken påverkar tillverkningskostnaden eftersom tunnare gods kräver mindre svetsmaterial vilket gör att kostnaden reduceras. Mindre svetsmaterial innebär i sin tur lägre kostnader för gas osv.  Vid transport påverkar godsets volym och vikt kostnaden. I projektet analyserades olika längder på lättviktsgrindarna med hänsyn till hur transportkostnader skulle kunna reduceras. Genom att t.ex. tillverka lättviktsgrindar med längderna 2700 mm, istället för de vanligaste längderna på grindar på cirka 3000 mm, skulle dessa kunna rymmas på lastbilsflak stående på högkant vilket potentiellt skulle kunna effektivisera lastutrymmet volymmässigt. Vid beräkningar på transportkostnader, och beaktande av volym och vikt, visade det sig dock att vinsten främst låg i grindarnas lägre vikt och hur grindarna lastas på flaket hade mindre betydelse. Eftersom 2700 mm:s längd på en grind också är i kortaste laget för ett vuxet nötkreatur blev en sådan grind aldrig föremål för tillverkning.   Utan att ta hänsyn till grindarnas hållfasthet, livslängd och användarvänlighet, utan enbart till verkligt pris till kund, beräknas lättviktsgrinden att ligga i den högre prisklassen (cirka 1500 kr per grind eller cirka 500 kr per grindmeter) i jämförelse med vissa andra grindar på marknaden (cirka 1000 kr per grind eller cirka 300 kr per grindmeter). Den högre kostnaden beror bl.a. på att höghållfast stål är lite dyrare än ett traditionellt stål. Traditionella grindar som hamnar i den högre prisklassen har ofta tjockare gods än billigare grindar till ett lägre pris och har därmed generellt bättre kvalitet.  



34   6.3 Hållfasthetstester  I projektet genomfördes tre större hållfasthetstester av lättviktsgrinden där två olika testriggar byggdes upp. Mer ingående beskrivningar av testerna, resultaten m.m. finns i bilaga 5-7. Det första testet avsåg röranslutningen och svetsförbandet mellan det vertikala och det horisontella röret då dessa i inledande tester hade brustit i samband med belastning. En testrigg konstruerades för att trycka det horisontella röret och mäta nedböjningen samt registrera påverkan på rören samt svetsförbandet (se figur 20). Resultaten av testerna visade att med ursprungligt utförande av röranslutningarna uppstod sprickor i kanten eller bredvid svetsförbandet vilket förmodligen utgjordes av kallsprickor. Höghållfasta stål är mer känsliga för kallsprickor och sprickorna kan uppkomma timmar eller dagar efter svetsning. De inre spänningarna hade förmodligen uppkommit pga. att en olämplig svetstråd hade använts, dimensionen på svetstråden var för stor (1 mm) samt att svetsfogen (a-måttet = 3 mm) var för stor i förhållande till rördimensionerna. I samband med testet konstaterades att lämpligheten att varmförzinka de höghållfasta rören behövde utredas närmare. Testprotokollet finns i bilaga 5.    Figur 20. Rigg för test av lättviktsgrindens röranslutningar och svetsförband. Foto Nilssons Plåtindustri AB.  Vid senare hållfasthetstester hade svagheterna i svetsen i den tidigare konstruktionen, enligt ovan, åtgärdats. En testrigg byggdes upp för att trycka grindarna och på så vis mäta brottgräns respektive kvarstående deformation efter belastning (se figur 21). Grindarna lades på en ram och kedjades fast till ramen. En cylinderformad tryckenhet, med avsikt att efterlikna ett nötkreaturs kropp, belastade grinden stegvis underifrån. Genom en kranvåg, kopplad till tryckenheten, kunde applicerad last mätas succesivt samtidigt som en mätskala på utsidan av riggen, möjliggjorde att utböjningen kunde avläsas (se figur 22).     



35    Figur 21. Rigg för test av brottgräns och kvarvarande deformation på grindar. Foto RISE Jordbruk och trädgård.  Flera olika typer av traditionella grindar, både tyngre och lättare, samt egentillverkade lättviktsgrindar i olika utformning testades enligt nedanstående (se även bilaga 6 och bilaga 7): 
• Grind 1, 3000 x 1700 mm, stål, plattovala rör 50 x 30 mm, vikt cirka 50 kg. 
• Grind 2, 3000 x 1700 mm, aluminium, plattovala rör 55 x 29 mm, vikt cirka 17 kg. 
• Grind 3, 3000 x 1700 mm, stål, plattovala rör, vikt cirka 40 kg.  
• Lättviktsgrind 1, 3000 x 1700 mm, höghållfaststål, rör 30x1 mm, flätat rör i mitten av grinden, ej varmförzinkad. 
• Lättviktsgrind 2, 3000 x 1700 mm, höghållfaststål, rör 40x1 mm, rör i mitten svetsat mellan horisontella rör, ej varmförzinkad. 
• Lättviktsgrind 3, 3000 x 1700 mm, höghållfaststål, rör 40x1 mm, rör i mitten svetsat mellan horisontella rör, varmförzinkad. 
• Lättviktsgrind 4, 3000 x 1700 mm, höghållfaststål, rör 40x1 mm, flätat rör i mitten av grinden, varmförzinkad.  
• Lättviktsgrind 5, 3000 x 1700 mm, höghållfaststål, rör 30x1 mm, flätat rör i mitten av grinden, varmförzinkad. 



36   Vid testningen trycktes grinden underifrån till dess att lasterna inte ökade vilket innebar att brottgränsen nåtts. I nästa test mättes den kvarvarande deformationen för alla grindar. Testprotokoll med slutsatser framkommer i bilaga 6.       Figur 22. Testriggen med kranvåg och måttband för att kunna utläsa belastning respektive utböjning. Foto RISE Jordbruk och trädgård.  6.4 Test av budbox hanteringssystem vid SLU Götala Lättviktsgrindarna testades i fält vid Sveriges Lantbruksuniversitets anläggning SLU Götala nöt- och lammköttsforskning i Västra Götalands län. Ett budbox system byggdes 



37   upp av lättviktsgrindar samt andra prefabricerade grindar och grindkomponenter som presenterats i kapitel 5.2.1 (se figur 23).   Figur 23. Budbox hanteringssystem på Sveriges Lantbruksuniversitets forskningsanläggning Götala i Västra Götaland. Foto RISE Jordbruk och trädgård.  Budbox systemet monterades upp på två olika platser utomhus i närheten av försöksanläggningens stallar. För respektive uppställningsplats hanterades kvigor, 36 respektive 25 individer per grupp (se figur 24 och figur 25).     Figur 24. Kvigor i drivgång och vågbur i budbox hanteringssystem. Foto RISE Jordbruk och trädgård.   



38    Figur 25. Hantering av kvigor i budbox hanteringssystem. Foto RISE Jordbruk och trädgård.   I samband med att hanteringssystemet testades i fält intervjuades personalen som hade medverkat vid fältförsöken. Frågor ställdes om deras befintliga hanteringssystem, lättviktsgrindar och budbox hanteringssystem enligt nedan: Befintligt hanteringssystem 
• Hur ser ditt nuvarande hanteringssystem ut (mobilt/stationärt/typ av grindar/grindkomponenter, vikt etc.)?  I verksamheten finns 20-talet mobila grindar. Dimensionerna varierar mellan 2900-2950 mm i längd samt 1540-1600 mm i höjd. Grindarna är både av tunga och lite lättare varianter. De tyngre grindarna är cirka 30 år gamla och uppfattas som mycket tunga. De måste även sammankopplas med sprint vilket är svårmanövrerat.  
• Hur ofta används det mobila hanteringssystemet? Hur lång tid tar det att ställa upp respektive att ta ner det mobila hanteringssystemet (antal grindar)? De äldre, tunga grindarna användes förut vid vägning av djuren på bete men används inte numera av belastningsergonomiska skäl. Oftast hade man med sig åtta stycken grindar ut på betet. Används grindar på bete används de lättare grindarna och huvudsakligen för att avgränsa ett område inför t.ex. vägning. Dock används inte mobila grindar särskilt ofta och det tar generellt inte särskilt mycket tid att ställa upp grindarna.       
• Hur många personer brukar delta vid montering/nedmontering? Oftast två personer.  



39   • Hur upplever du att hanteringen av ditt nuvarande mobila hanteringssystem inverkar på kroppen (belastningsergonomi, lätt/tungt, risk för klämskador etc.) vid följande moment: 
o Lyft/förflyttning av grindar  Sker väldigt sällan och oftast medverkar två personer. De tyngre grindarna kräver medverkan från två personer.    
o Hopsättning av grindsystemet Väldigt svårt med sprintar för sammankoppling. Speciellt när grindarna är tunga och underlaget ojämnt.    

• Hur upplever du stabiliteten på ditt nuvarande mobila hanteringssystem?  Stabiliteten är generellt bra, vilket beror på att grindarna förankras, t.ex. i annan inredning eller byggnadsdelar, när de används inomhus.   Lättviktsgrindar  
• Hur upplever du att hanteringen av lättviktsgrindar inverkar på kroppen (belastningsergonomi, lätt/tungt, risk för klämskador etc.) vid följande moment: 

o Lyft/förflyttning av grindar Lättviktsgrindarna är mycket lätta att lyfta och bära vilket är en stor fördel.  
o Hopsättning av budbox (fokus lättviktsgrindarna) Hopsättningen av budbox systemet tar cirka 30 minuter för två personer.   

• Hur upplever du stabiliteten på budbox med lättviktsgrindarna? Om förankring i mark, hur inverkade detta på stabiliteten i budbox?  Bra stabilitet. Armeringsjärnen är svåra att slå i marken och kan hellre vara spetsiga. Dessutom behöver de vara längre för att verkligen fästa i marken.     
• Vilka positiva saker ser du med lättviktsgrindarna? Bra belastningsergonomiskt. Skulle vilja ha sådana grindar i verksamheten direkt.  
• Vilka negativa saker ser du med lättviktsgrindarna, tips på förbättringar?  Kättingarna ”hänger och slänger”. Det är svårt att få kättingarna tillräckligt tighta. Om grindarna välter vid monteringen lossnar kättingarna. Kättingar är bra när underlaget är ojämnt men det skulle behövas en annan konstruktion på kättingsfästet. Det behövs ett vertikalt rör i mitten för att minska svikten på grinden.   Då en kviga forcerade hanteringssystemet under ett av testerna blev det tydligt att spännvidderna på de horisontella rören var för långa vilket gav upphov till alltför mycket svikt på rören. Då kvigan förde in huvudet mellan de horisontella rören och tryckte på brast svetsförbanden. Detta föranledde att lättviktsgrindens utformning omarbetades och vidareutvecklades. Därefter genomfördes flertalet hållfasthetstester av den nya modellen på grind (se kapitel 6.3 och bilaga 5-7).      



40    Budbox  
• Upplever du någon skillnad i djurens beteende med budbox jämfört med nuvarande mobila hanteringssystem? Allt handlar om rutiner och vad djuren är vana vid. Vilket system det är har mindre betydelse.  
• Hur upplever du risk för skador/risk för olyckor på människa i budbox?    Det är alltid en risk att befinna sig inne i fållan bland djuren. Om djuren är ovana vid hanteringen är det svårt att befinna sig snett bakom djuren hela tiden. Inte alltid teori och praktik är förenliga.    
• Hur upplever du risk för skador/risk för olyckor på djur i budbox?    Det är viktigt att grindarna och grindkomponenterna är tillräckligt hållfasta och stabila.    
• Vilka positiva eller saker ser du med budbox? Principen är densamma som i vårt befintliga stationära system inomhus.  Skulle önska att alla komponenter i hanteringssystemet var lika lätta som lättviktsgrindarna. Hade varit bra att kunna variera bredden i drivgången. Skjutportarna fungerade bra efter smörjning (tröga i början). Tror inte att den täta skivan på svängdörren mellan fållorna hade betydelse.   6.5 Test av lättviktsgrindar på mjölkgård Lättviktsgrindarna har testats på en mjölkgård i den dagliga verksamheten, t.ex. vid drivning av djur och vid tillfällig gruppering av djur inomhus. Följande punkter gällande lättviktsgrindarna sammanställdes av djurägarna: 
• Grindarna är lätta att flytta och supersmidiga att jobba med.  
• Det går enkelt att ensam ta med sig en grind in i till djuren för att tillfälligt stänga av en avdelning eller liknande.  
• Grindarna används även mycket som fasta grindar för att stänga öppningar i stallet där vi inte har någon port. Grindarna öppnas, stängs och flyttas ofta så det var jobbigt med de tidigare tunga grindarna.   
• Vi använder även lättviktsgrindarna när vi ska lasta tjurkalvar och slaktdjur på transport. Då funkar de väldigt bra och de ställs generellt upp som i figur 26 som visar då vi lastar stutar. Det är enkelt att ”ta med sig” den bakersta grinden för att stänga av bakåt när djuren väl har passerat. 
• Modellen på låset kan förbättras. Det är svårare om man ska fästa grinden i något som sitter högre upp än själva låset eftersom kättingen behöver komma nerifrån för att låsa bra. Det alternativet på lås med en grön bock inunder (se figur 27) är mer flexibelt.  
• Hållbarheten har inte varit ett problem men man ska nog använda grindarna med eftertanke, inte permanent eller där pårusning befaras.  



41   • Rätt använda borde grindarna ha ett stort utrymme på marknaden. Största fördelen är naturligtvis just vikten, nog så viktig om man ska bära och släpa en massa grindar.    Figur 26. Grindar uppställda inför utlastning av stutar. Foto RISE Jordbruk och trädgård.   Figur 27. Olika modeller på lås där låset med grön bock inunder anses vara mer flexibelt. Källa RISE Jordbruk och trädgård. 



42   6.6 Test av grindar på gård med dikor Fyra stycken lättviktsgrindar, 3000 mm, testades under några månader på en gård med dikor. På gården fanns sedan tidigare cirka 30 traditionella stålgrindar med en längd på 3000 mm och av varierande fabrikat. Mobila grindar används till flertalet ändamål, t.ex. vid drivning, lastning, gruppering i stallet och för att bygga fållor på bete (se figur 28). Lättviktsgrindarna bedömdes som mycket smidiga och behändiga att jobba med vilket även ökar chansen att grindarna används när det finns behov. Att hantera de traditionella grindarna är ett betydligt tyngre arbete och kan medföra ergonomiska felbelastningar, speciellt vid ensamarbete. Som regel arbetar dock alltid två personer vid hantering av djur och för att ställa upp grindar, både traditionella grindar och lättviktsgrindar. Detta för att arbetet underlättas och går fortare, t.ex. genom att en person kan hålla fast grindarna och den andra personen kan koppla samman grindarna. Dock ansågs att monteringen av lättviktsgrindarna gick betydligt fortare än när de traditionella grindarna skulle monteras. Varken vid uppställning eller användning ansågs någon av grindtyperna innebära speciella olycksrisker för människa eller djur. Att vara lugn vid hantering ansågs viktigare för att förebygga olyckor och skador.     Figur 28. Lättviktsgrindarna hängdes på djurvagnen för att användas i fält vid hantering av djuren. Foto RISE Kretsloppsteknik.    När det gäller lättviktsgrindarna upplevdes kedjorna som något för korta, cirka 150 mm längre kedjor hade varit bättre. Fotens utformning med plattjärn gjorde grinden svårare att skjuta då utformningen gjorde att grinden lätt fastnar i underlaget. Det kompenseras 



43   dock av att grindarna lätt kan lyftas. En rundad fot, med t.ex. bockat rör, hade gjort grindarna lättare att dra längs underlaget. En variant av grind med samma höjd men ytterligare ett horisontellt rör hade varit praktiskt för användning vid hantering av kalvar. Detta för att inte riskera att de unga djuren kan sticka in huvudet mellan de horisontella rören och fastna, dvs. kortare fritt avstånd mellan de horisontella rören. På gården finns behov av både traditionella grindar och lättviktsgrindar. Traditionella grindar kommer förmodligen användas i mera permanenta uppställningar. Kommer lättviktsgrinden vara konkurrenskraftig prismässigt kommer den säkerligen köpas in och användas även för permanenta uppställningar och inte bara då mobila grindar används.     6.7 Test av grindar i klövvårdares verksamhet  Lättviktsgrindar testades i samband med klövvård i en mjölkkobesättning. Grindarna ställdes upp för att fungera som en drivgång fram till verkstolen (se figur 29).   Figur 29. Lättviktsgrindar uppställda för drivning av mjölkkor till verkstol. Foto RISE Jordbruk och trädgård.     Lättviktsgrindarna ansågs passa bra vid arbeten som innebär många djurförflyttningar, såsom vid klövvård, då djur förs genom klövbad och vid djurtransporter (se figur 30). Vid klövvård kan grindarna lätt flyttas mellan olika djurgrupper inomhus där verkning ska ske. Genom att grindarna är lätta att flytta, och även att lyfta över t.ex. fast inredning, ökar sannolikheten att grindar används i olika djurgrupper och varierande i inhysningsförhållanden vilket ökar säkerheten för djur, skötare och klövvårdare. Att en lättviktsgrind enkelt kan hanteras av en person bidrar dessutom till att grindarna används oftare.  



44   På gården finns idag grindar av olika fabrikat och modeller. De äldsta grindarna är väldigt tunga, med en vikt uppåt 100 kg per grind, och hanteras därmed av två personer eller med maskinell hjälp. Dessa tunga grindar används mer som stationära grindar, bl.a. i mjölkkornas drivvägar från stallet ut på bete. Oftast medverkar två personer vid uppställning av grindar och fållor på bete. Innan kvigorna släpps ut på bete brukar djuren få möjlighet att gå ut i en fålla utanför stallet för att vänja sig att vara utomhus. Till detta ändamål ansåg djurägarna att lättviktsgrindarna skulle fungera väldigt bra. Generellt borde lättviktsgrindarna fungera bra för användning utomhus.  Avseende lättviktsgrinden bör den ha ett vertikalt genomgående rör i mitten för att minska svikten på de horisontella rören. Det är viktigt så att de horisontella rören verkligen kan användas som en stabil stege utifall man behöver undkomma ett djur. Den platta foten ansågs bidra till ökad stabilitet på grinden när grindarna ställs upp i en drivgång eller i ett hanteringssystem.  Spåret på kättingfästet kunde ha varit något längre för att få en säkrare fastlåsning av kättingen. Kättingarna satt fast på grinden med gängade låsmuttrar vilket gör att dessa förmodligen kan gängas ur om grindarna utsätts för upprepade skakningar vid t.ex. transport. Längden på kättingarna ansågs bra då kättingarna inte får vara för långa och därmed besvärliga att dra igenom fästet eller hänga nedanför själva grinden. Djurägarna skulle gärna köpa in grindarna till verksamheten under förutsättning att priset är konkurrensmässigt. I detta sammanhang måste även grindarnas livslängd beaktas.        Figur 30. Lättviktsgrindar ansågs lämpliga att använda i de arbetsmoment då djurförflyttningar sker ofta, t.ex. vid klövvård, sinkor som förs genom klövbad och vid djurtransporter. Foto RISE Jordbruk och trädgård.    



45   6.8 Test av grindar på småskaligt slakteri  Lättviktsgrindarna testades på småskaligt slakteri vid mottagning och installning av nötkreatur och får. Slakteriet slaktar cirka 5000 nötkreatur per år och cirka 3000 får per år. Eftersom slakteriet har slakt av båda djurslagen togs tillfället i akt att testa grindarna även för får. Grindarna användes för att vid behov dela av de permanenta ströbäddsboxarna, till exempel för djur inom KRAV-certifieringen som ska hållas i sin etablerade grupp och inte blandas med andra djur. För delning av de befintliga boxarna passade lättviktsgrindarna bra. Grindarna testades inte vid drivning av djuren till bedövning.  Till nötkreatur användes lättviktsgrindarna för att dela av boxar med kor respektive stutar vilket fungerade bra. Mobila lättviktsgrindar testades inte till tjurarna eftersom djurkategorin ofta kräver extra stryktålig och stationär inredning. Stålrören i den stationära boxinredningen har en godstjocklek på 6 mm. Till fåren fungerade grindarna bra till vuxna djur. För lammen var den fria öppningen mellan de horisontella rören för stor vilket innebar att de hoppade igenom grinden och mellan grupperna. En utvecklingsmöjlighet av lättviktsgrinden är därmed att tillverka en grind med kortare fritt avstånd mellan de nedre rören för att fungera för fler djurslag. Att komplettera med ett rör på en lättviktsgrind anses inte påverka tyngden av grinden i större omfattning i jämförelse med motsvarande komplettering på en tyngre grind.  Avseende utformningen av lättviktsgrinden ansågs ett genomgående rör i mitten av grinden behövas för att minska svikten. Den platta foten fastnade lätt i underlaget så en rundad konstruktion hade föredragits. Kedjorna kunde ha varit något längre så att de hade kunnat lindas två varv kring stolpar vid behov.      Lättviktsgrindarna användes både av slakteriets egen personal och av transportörerna. Alla var överens om att grindens låga vikt var en fördel arbetsmiljömässigt tack vare minskade belastningar på kroppen.        7 Resultat  Det övergripande målet med detta innovationsprojekt var att utveckla, utforma och tillverka en mobil lättviktsgrind för hantering av nötkreatur. De specifika kraven som ställdes på grinden var att grinden skulle väga hälften så mycket som en traditionell grind, vara tre gånger så hållfast samt så småningom finnas på marknaden till en konkurrenskraftig kostnad. Den lättviktsgrind som togs fram i projektet, och är den som kommer att marknadsföras, har följande egenskaper: 
• vikt – 22,5 kg per grind vilket motsvarar 7,5 kg per grindmeter (jämför traditionella grindar 35-50 kg per grind eller 11,6-16,7 kg per grindmeter), 
• hållfasthet - brottgräns över 1200 kg (jämför brottgräns 250 kg, 800 respektive 880 kg för traditionella grindar på marknaden testade i samma testrigg), och  
• kostnad – lättviktsgrinden beräknas att ligga i den högre prisklassen i jämförelse med andra grindar på marknaden (generellt för grindar med hög kvalitet cirka 500 kr per grindmeter i jämförelse med grindar av sämre kvalitet cirka 300 kr per grindmeter). Den högre kostnaden beror bl.a. på att 



46   höghållfast stål är lite dyrare än ett traditionellt stål. Vid beaktande av priset ska även livslängd och användarvänlighet tas hänsyn till.    Se figur 31 och bilaga 3.   Lättviktsgrinden har dimensionerna 3000 x 1600 mm. Grinden kommer även att finnas i dimensionerna 1200 x 1600 mm, 3000 x 1850 mm samt 1200 x 1850 mm för att möjliggöra flera olika användningsområden, t.ex. vid uppbyggnad av hanteringssystem.     Ett annat mål med projektet var att tillämpa lättviktgrindarna i ett hanteringssystem. Valet föll på budbox hanteringssystem. Hanteringssystemet kan varieras genom uppbyggnad av olika grindkomponenter och användningsområde, t.ex. vid sortering av djur, vägning eller lastning. Hanteringssystemet fungerar bra under förutsättning att djuren har fått lära sig systemet.         Figur 31. Lättviktsgrind, 7,5 kg per grindmeter, längd = 3000 mm och höjd = 1600 mm. Tillverkad av höghållfasta rör (40x1 mm), Re respektive Rm cirka 800 MPa. Källa RISE Jordbruk och trädgård.    8 Diskussion  Då mjölk- och nötköttsproducenter tillfrågas om vilka behov de har gällande mobila grindar för djurhantering framkommer önskemål om bättre belastningsergonomi, rimlig kostnad samt ökad hållfasthet. Då producenterna får reda på potentialen i höghållfast stål visas ett utbrett intresse för detta material för användning i mobila grindar. Den lättviktsgrind som tagits fram i projektet uppfyller producenternas uttalade behov enligt ovan.   



47   Att ta fram en grind som är lätt och samtidigt hållfast är en utmaning. Det finns traditionella grindar på marknaden med bra hållfasthet som dock är tunga, främst pga. valet av stål. Å andra sidan finns grindar, av t.ex. aluminium, som är lättare än den lättviktsgrind som tagits fram i detta projekt. Dock har hållfasthetstester, som gjorts i projektet, givit indikation på att en grind av aluminium klarar lägre belastning än stålgrindar. Detta överensstämmer med det faktum att gränsen för materialutmattning är lägre för aluminium än stål.  I projektet gjordes inledningsvis en analys av olika tänkbara material för att tillverka en lätt och hållfast mobil grind för nötkreatur. Valet föll sedermera på stål eftersom materialet genom variation i sammansättning och behandling kan få många olika egenskaper. För att få en grind som tål hög belastning utformades lättviktsgrinden med höghållfasta stålrör. Med sina materialegenskaper kan höghållfasta stål bygga lätta konstruktioner med höga krav på hållfasthet. Den slutliga utformningen av lättviktsgrinden utgörs av höghållfasta rör med dimensionerna 40x1 mm (Re respektive Rm cirka 800 MPa). Även prototypgrindar med en kombination av rör med dimensionerna 40x1 mm (Re 749 MPa, Rm 883 MPa) och 30x1 mm (Re 745 MPa, Rm 868 MPa) tillverkades under projekttiden. Sådana rör med motsvarande hållfasthet kan bli föremål för vidare utveckling och design i en lättviktsgrind.   Att grinden tål mekanisk påverkan är viktigt ur säkerhetssynpunkt för både djur och människa. Uppgifter om hur stor belastningen på en mobil grind kan bli vid sparkar, stångning eller annan mekanisk åverkan från nötkreaturen var svårt att hitta. Vissa förenklade beräkningar kan göras. Man kan nog förutsätta att ju högre hållfasthet desto säkrare blir grinden både ur djur- och arbetsmiljöperspektiv. Lättviktsgrinden måste även tåla kemisk påverkan från t.ex. gödsel och ensilage. Alla metaller utsätts för korrosion och för att göra lättviktsgrinden mer motståndskraftig mot korrosion varmförzinkas den. Miljön som lättviktsgrinden ska användas i är många gånger både smutsig och innehåller föroreningar vilket påskyndar korrosion då fukt hålls kvar på stålytan. Nackdelen med varmförzinkningen är att det krävs håltagning i rören för att den flytande zinken ska kunna flöda in och ut ur konstruktionen och skapa en rostskyddande beläggning även på insidan av rören. Genom dessa håltagningar kommer förmodligen smuts, föroreningar och mikroorganismer att kunna ansamlas som då är svåra att tvätta bort. Även fast varmförzinkad inredning i stallar har sådana håltagningar. Som helhet är dock en varmförzinkad stålyta lätt att rengöra där även svetsen bör vara utformad så att rengöring underlättas. För att lyckas med varmförzinkning är det viktigt att ta hänsyn till kraven tidigt i ett projekt. Dels måste ett anpassat stål väljas och dels måste konstruktionen anpassas för att kunna doppas i ett zinkbad, det krävs t.ex. dränering och lufthål. Eftersom varmförzinkningen är en kemisk reaktion mellan stålet och zinken är stålets sammansättning av betydelse för resultatet. Det är framförallt kiselhalten i stålet som är avgörande för hur järnet och zinken reagerar och därmed effekten av varmförzinkningen. Kiselhalten i stålet bör vara under 0,03% eller 0,15-0,25% för att få önskad effekt utan försämrad kvalitet. Ju högre kiselhalt desto tjockare kommer galven att bli. Uppgifter om hur mobila grindar till nötkreatur bör utformas med tanke på människans och djurens säkerhet är knapphändiga. Höjd, längd, fria avstånd mellan rör etc. är egenskaper som kan påverka säkerheten. För lättviktsgrinden valdes en konstruktion med horisontella rör. Horisontella rör kan fungera som ”en stege” om en människa 



48   snabbt behöver undkomma ett djur i samband med hantering av nötkreatur. Även dimensionerna på grinden påverkar säkerheten och funktionaliteten. Dimensionerande för lättviktsgrindens längd, 3000 mm, var längden på en vuxen holsteinko (cirka 2500 mm). Dock kommer lättviktsgrinden att kunna tillverkas i kortare längder, generellt 1200 mm, för att bidra till mer flexibilitet, t.ex. vid uppbyggnaden av ett hanteringssystem. Lättviktsgrindens höjd med sex stycken rör är 1600 mm men kommer kunna tillverkas med ytterligare ett rör varvid höjden blir 1850 mm. Mankhöjden på ett vuxet nötkreatur (holsteinko) är cirka 1500 mm och därtill kommer huvudhöjden. Uppgifter om rekommenderade avstånd mellan det tilltänkta underlaget och nedre rör samt mellan de horisontella rören i en grind är få. Mellan de horisontella mellanliggande rören finns en äldre rekommendation på 250-300 mm men i realiteten är 210-250 mm:s avstånd vanligare. Ofta är avståndet mellan det tilltänkta underlaget och det nedre röret högre, cirka 300 mm. Lättviktsgrinden tillverkas med avstånd mellan de horisontella rören på 215 mm (c-c 255 mm). Avståndet mellan det nedre röret och underlaget är cirka 290 mm. Dessa avstånd bygger på vedertagen praxis snarare än fastställda rekommendationer.     Ett vertikalt genomgående rör i mitten på lättviktsgrinden gör att kostnaderna för material och tillverkning ökar samt att grinden blir tyngre vilket inte var önskvärt. Syftet med det vertikala röret, på mobila grindar på marknaden, bedömdes först enbart vara för att förenkla vid maskinella lyft, t.ex. så att grindarna inte glider av traktorns gafflar. Därför gjordes prototypgrindar med två korta vertikala rör placerade mellan det övre röret och det intilliggande röret samt motsvarande vid det nedre röret. Det visade sig dock att det vertikala röret har betydelse för svikten på de horisontella rören. Sviktar rören för mycket finns risk att nötkreaturen kan föra in en kroppsdel mellan de horisontella rören och fastna då rören sviktar tillbaka. Höghållfast stål är segare än vanligt konstruktionsstål och bidrar till svikten. Dessutom kommer det höghållfasta stålrörens tunna godstjocklek att bidra till ökad svikt. För att öka styvheten i grinden krävs därför ett genomgående vertikalt rör i mitten av grinden. Hållfasthetstester visade att flätade vertikala rör, mellan de horisontella rören, påverkade grindkonstruktionerna negativt där belastningarna på grindens rör fördelades ojämnt. Det är inte önskvärt eftersom det kan leda till tidigt brott då enbart vissa partier får ta all belastning. Därför valdes istället flera kortare vertikala rör, som svetsades mellan de horisontella rören, trots att detta leder till ökad material- och tillverkningskostnad. En annan utmaning med rör av höghållfast stål är att de är svåra att bocka. En bockad fot på grinden ansågs kunna förenkla tillverkningsprocessen men i realiteten skulle rörens svårhet att bockas komplicera tillverkningen. Därför valdes en fot av plattjärn (tjocklek 4 mm). Med eventuellt kommande investeringar i specifik maskinell utrustning för ändamålet kan dock inte bockad fot på lättviksgrinden uteslutas framöver.    Förutom att lättviktsgrindens utformning, med bl.a. vertikala rör i mitten av grinden, utreddes blev även svetsförbanden mellan rören föremål för särskild utredning. Detta eftersom belastning på prototypgrindar visade sig leda till brott vid svetsförbanden och röranslutningarna. Brotten vid svetsförbanden uppkom då en kviga forcerade hanteringssystemet, uppbyggt av just prototypgrindar, i samband med fältförsöken vid SLU Götala. Detta föranledde att lättviktsgrindens utformning omarbetades och vidareutvecklades. Därefter genomfördes flertalet hållfasthetstester av den nya modellen på grind. En stor utmaning med höghållfast stål är att det är känsligt för kallsprickor 



49   (även kallat vätesprickor) som kan uppkomma vid svetsning. De inre materialspänningarna i prototypgrindarna, som gjorde att hållfastheten på svetsförbanden påverkades negativt, hade sannolikt uppkommit pga. att en olämplig svetstråd hade använts, dimensionen på svetstråden var för stor (1 mm) samt att svetsfogen (a-måttet = 3 mm) var för stor i förhållande till rördimensionerna. Detta kunde åtgärdas efter utredningen.  Förutom utredning och test av svetsförbanden gjordes ytterligare hållfasthetstester för att testa bl.a. lättviktsgrindens hela konstruktion. Dessa hållfasthetstester var i första hand till för att testa och jämföra de egna prototyperna av lättviktsgrindarna snarare än att vara ett komplett och fullständigt test över mobila grindar som finns på den svenska marknaden. Resultaten ska även enbart ses som en indikation eftersom det krävs flera och upprepade tester för att verkligen fastställa resultaten. Vid horisontell belastning av lättviktsgrindarna, i den för projektet utvecklade och byggda testriggen, var lättviktsgrinden med rördimensionerna 40x1 mm den grind som klarade högst belastning. Grinden belastades upp till cirka 1200 kg men testet avbröts då inte traversen i testriggen var dimensionerad för högre last än 1000 kg.  För att få en indikation på grindars förmåga att ta upp energi, t.ex. rörelseenergin från ett nötkreatur, krävs inte bara att grindarna klarar av höga laster utan även att grindarna kan ”ta hand om” dessa energier. Om grindarna utsätts för rörelseenergier från nötkreatur kommer energier, över en viss nivå beroende på den specifika grinden, att till viss del leda till kvarstående deformation medan övrig energi åtgår till att återfjädra grindarna. De olika grindarna som hållfasthetstestades med horisontell belastning blev även föremål för test av kvarstående deformation och beräkning av energiupptagning. För lättviktsgrinden (40x1 mm) beräknades energiupptagningen vara 300 J vid en deformation på 10 mm vilket kan jämföras med 80 J för grind av aluminium respektive 500 J för tunga grindar av stål. Vid maximal deformation var motsvarade energiupptagning 1400 J för lättviktsgrinden (40x1 mm) i jämförelse med 300 J för en grind av aluminium och 900-1100 J för tunga grindar av stål. Resultaten av dessa hållfasthetstester indikerar att lättviktsgrinden har stor förmåga till energiupptagning, t.ex. den rörelseenergi ett nötkreatur ger upphov till och skulle kunna belasta grinden med.    Tester har även genomförts i fält där de personer som hanterande lättsviktsgrindarna, i samband med hantering av nötkreatur, fick utvärdera dessa samt även komma med inspel på förbättringspotentialer. Testerna genomfördes vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, på mjölkgård, på gård med dikor, i klövvårdares verksamhet samt på ett småskaligt slakteri. På gårdarna med mjölkkor respektive dikor fick djurägarna pröva grindarna vid de dagliga sysslorna i flera månader. Vid alla testtillfällen framhölls lättviktsgrindarnas arbetsmiljömässiga och belastningsergonomiska fördelar, t.ex. att grindarna var lätta att lyfta, bära och dra samt att de enkelt kunde hanteras av en person. Genom enkelheten att hantera grindarna användes de mer frekvent vilket ytterligare ökade säkerheten för både djur och människa. Smidigheten och enkelheten att hantera grindarna bidrog till tidsvinster men även till reducerade kostnader genom t.ex. minskad maskinell hantering.  På SLU Götala byggdes budbox hanteringssystem upp av lättviktsgrindar och testades vid hantering av två kviggrupper vid två olika platser och tillfällen. Anledningarna till att just detta hanteringssystem valdes för fältförsök var att systemet kräver relativt lite plats, 



50   har en enkel design och kan byggas upp förhållandevis enkelt utomhus (även inomhus) vilket bidrar till att det är tids- och kostnadseffektivt. Dessutom bygger hanteringssystemet på att nötkreaturs grundläggande beteende nyttjas för förflyttningar vilket minskar stress hos djuret och gör både djur- och arbetsmiljö säkrare. För att göra hanteringssystemet ännu säkrare byggdes det upp med kompletterande grindkomponenter såsom personpassager, svängdörrar och backspärrar i form av envägsgrind och skjutportar.  Backspärrar syftar till att nötkreaturen inte ska kunna backa obehindrat, t.ex. backa på bakomvarande djur i en drivgång. I det budbox hanteringssystem som testades önskades dels en backspärr som inte verkade hindrande för djurens passage in i drivgången, dels robusta spärrar då djuren väl stod i drivgången. I passagen in till drivgången var en envägsgrind monterad som backspärr. Envägsgrinden fungerade så att djuren öppnade den med bogpartiet vid passage och grinden stängde genom att den var viktad. Vid drivningen reagerade kvigorna på envägsgrinden och även på ramens plattjärn i marknivå som var en del av den konstruktion envägsgrinden var fäst på. Eftersom dessa komponenter var nya för kvigorna stannade djuren upp för att undersöka föremålen. Detta hade förmodligen inte skett om djuren fått vänja sig vid systemet och är inte heller ett problem för t.ex. mjölkkor som ofta är vana att passera denna typ av grindar. Väl inne i drivgången fungerade skjutportarna väl. Portarna hade inget tätt övre portblad vilket gjorde att kvigorna kunde ha visuell kontakt med varandra och flockinstinkten nyttjas. Skjutportarna var dock otympliga och tunga att montera och flytta. Rent generellt borde fler komponenter i hanteringssystemet bestå av material och komponenter med låg vikt. Skjutportarnas bredd gjorde att drivgångens bredd inte kunde anpassas till kvigorna storlek vilket var en nackdel. Flexibel bredd på drivgången var den ursprungliga tanken.        Förankringen av lättviktsgrindarna och olika grindkomponenter till mark var föremål för utmaningar. De bockade armeringsjärn som användes för fastsättning i mark var svåra att få ner i marken samt för korta för att egentligen ge tillräcklig infästning. Detta borde dock kunna åtgärdas relativt lätt genom att göra armeringsjärnen längre och förse järnen med spetsiga ändar. Oavsett grind ger förankring i stationära föremål, t.ex. byggnadsdelar eller fastgjutna stolpar, mest stabilitet.   En annan utmaning som poängterades vid flera olika fälttester var kättingsfästena och kättingarna. Generellt medför kättingsfästen och kättingar en mer flexibel sammankoppling av grindar och grindkomponenter då underlaget är ojämnt och de olika komponenterna står på varierande höjd. Dessutom är kättingen relativt lättmanövrerad och billig. Nackdelarna är dock flera. Bland annat är det svårt att få kättingarna tillräckligt tighta så att det blir tillräcklig stabil sammankoppling mellan grindarna. Dessutom kan kättingarna fästas olämpligt så att det blir för stora glipor mellan två angränsande grindar vilket kan utgöra skaderisk om nötkreaturen får in en kroppsdel mellan grindarna. Kättingar som ”hänger och slänger” kan även ge upphov till ljud som kan skrämma djuren. Det finns ett generellt behov att utveckla en användarvänlig och säker anordning för sammankoppling av mobila grindar. De kättingfästen som användes i projektet har förbättringspotential.  En annan vidareutveckling av lättviktsgrinden skulle kunna vara att konstruera täta grindar. Täta grindar kan förmodligen ha fler användningsområden och även kunna användas till andra djurslag, t.ex. häst. Ytterligare en vidareutveckling av detta skulle kunna vara att ha täta paneler med en enkel och säker fastsättningsfunktion till 



51   lättviktsgrinden. Materialet i panelen ska då företrädesvis, precis som lättviktsgrinden, inte vara så tungt för att bibehålla den förbättrade belastningsergonomiska funktionen. Sådana material skulle kunna vara metall, plast, glasfiber eller någon form av komposit. Materialet till panelen ska även vara lätt att göra rent, tillräckligt hållfast och inte utsätta djur eller människor för skaderisker genom exempelvis vassa kanter eller klämrisker. Förutsättningar för att använda återvunna material skulle då förslagsvis beaktas. En annan vidareutveckling av lättviktsgrinden skulle kunna vara att den tillverkas med teleskopfunktion.  De olika gårdarna samt verksamheterna som lättviktsgrindarna har testats på visar på många olika användningsområden inom nötkreaturshållningen. Grindarna har använts för att bygga upp och vidareutveckla ett budbox hanteringssystem, som mer stationära grindar inomhus, vid lastning och lossning av nötkreatur, för drivning till verkstol, för gruppering vid småskaligt slakteri m.m. Under projektets gång har många djurägare och verksamhetsutövare hört av sig till projektgruppen med förfrågan när grindarna kommer att finnas på marknaden. Intresset bedöms därför vara stort och marknad finnas. Cirka 5000 grindar per år beräknas behovet av mobila grindar till nötkreatur vara på den svenska marknaden där lättviktsgrindens andel skulle kunna uppgå till minst 20%. I framtiden kan det inte uteslutas att det finns andra grindkomponenter i ett hanteringssystem eller i inredning till nötkreatur som utvecklats och tillverkats av höghållfast stål. Även i inredning till andra djurslag är höghållfast stål intressant.     Lättviktsgrind av höghållfast stål bidrar till arbetsmiljömässiga och belastningsergonomiska fördelar vid hantering av nötkreatur. Det finns även flera miljömässiga fördelar, bl.a. att det krävs cirka 50 % mindre mängd stål för att erhålla samma hållfasthet i jämförelse med om ett konventionellt stål hade använts. De ekonomiska beräkningarna tyder på att lättviktsgrinden kommer att hamna i det övre kostandsspannet i jämförelse med andra grindar på marknaden. Detta ska dock ställas i relation till lättviktsgrindens funktion och kvalitet. En utmaning i projektet har varit att få tag på de önskade höghållfasta rören. Detta eftersom SSAB inte tillverkar rör i mindre volymer än cirka fem ton per år vilket har varit alldeles för stora mängder för projektets behov. Då tillverkningen av lättviktsgrindar senare kommer igång är dock denna mängd inget hinder. Lansering av lättviktsgrinden beräknas ske våren år 2022.         9 Referenser AFS 2008:17. Arbete med djur. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Arbetsmiljöverket.  AFS 2012:2. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Arbetsmiljöverket.  BE Group Sverige AB., 2019. Handbok om rostfritt stål.  Burström, P-G., 2007. Byggnadsmaterial – uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Studentlitteratur. Djurskyddslagen (2018:1192).  K-state Research and Extension., 2017. Designing a budbox for cattle handling. Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension service.    



52   Lindahl, C., Lind, A-K., & Wahlund, L., 2016. Hur optimeras provisoriska drivningssystem till fixeringsbox avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd? JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.   Naturvårdsverket., 2019. Begränsad klimatpåverkan – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Rapport 6859.  Pinzke, S. & Lundqvist, P., 2017. Arbetsolycksfall i jord- och skogsbruk 2013 Occupational injuries in agriculture 2013. Rapport 2017:19. Sveriges Lantbruksuniversitet.  Rangrost Ahlström, J., 2007. Att hantera nötkreatur – effektivt och säkert. Taurus.  SJVFS 2019:18. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. Statens Jordbruksverks författningssamling. Jordbruksverket. Stemme, D., 2015. Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål. Svetsen nr. 3.  Svensk standard SIS-TS 37:2012 Ekonomibyggnader – Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet. Svenska Institutet för Standarder.  Svensk standard SS-EN 10020. Definition och klassificering av ståltyper. Svenska Institutet för Standarder.  Tibnor., 2019. Stålvalsguiden - En guide för att välja rätt specialstål.  Åstedt, B., 2009. Stålets egenskaper. Stålbyggnadsinstitutet.  9.1 Webbplatser https://www.jernkontoret.se/sv/  https://www.energihandbok.se/  
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Nilssons Plåtindustri AB Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460 info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70 BÖJTEST AV LÄTTVIKTSGRIND Nedskrivet av Thomas Andersson, Nilssons Plåtindustri AB februari 2021. Bakgrund Ett par prototyper till lättviktsgrindar av höghållfast stål för djurhantering har tagits fram. Dessa är resultatet av ett samarbete mellan RISE, SLU, SSAB, Nilssons Plåtindustri AB, Lars Olsson och Smart Djurhantering. Projektet leds av RISE. Prototyperna är tillverkade av Nilssons Plåtindustri AB. En grindtestare har tagits fram för att testa böjhållfastheten hos dessa samt några av de viktigaste konkurrenterna. Utförande Rören till grindarna är tillverkade av Docol Tube R8. Dessa består av två vertikala rör i ändarna i dimensionen 40x1 mm. Mellan de vertikala rören löper sju horisontella rör i dimensionen 30x1 mm respektive 40x1 mm. På mitten finns vertikala rörförbindningar mellan de horisontella rören. Docol Tube R8 är ett höghållfast rör med relativt låga halter av legeringsämnen, vilket gör att det har en förhållandevis god svetsbarhet. Tekniska leveransbestämmelser är enligt EN 10305-3. Prototypgrindarna finns i två grundutföranden. Ena versionen har alla rören i samma plan. Den andra versionen har de horisontella rören ”flätade” runt en vertikal mittstolpe. Detta utförande blir då ”tjockare” på mitten. Bägge grundutförandena finns med ovannämnda dimensioner av rör. Rören är sammansvetsade medelst kälfog med a-måttet 2 mm. Svetstråden som har använts är Aristorod 63, 0,8 mm. Syfte och metod Syftet med detta test är att försöka få fram hållfasthet och utböjning för grindar som utsätts för en horisontell last. Den horisontella lasten är tänkt att efterlikna nötkreaturs tryck på grindarna. Av praktiska skäl kommer testet att utföras i vertikal riktning. Dessutom görs ett försök till ett mer dynamiskt betraktelsesätt. Nötkreaturs tryck på grindarna är sällan rent statiskt, utan det kan vara mer realistiskt att betrakta detta som ett dynamiskt förlopp där djurens rörelseenergi fångas upp av grinden vid utböjningen. Testfixtur En fixtur har tagits fram (se bild) där lasten och utböjningen mäts. 



Nilssons Plåtindustri AB Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460 info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70 Fixturen består av två huvuddelar: Dels ett stativ som förankras i golvet och tjänstgör som upplag för grinden. Grinden kedjas fast i stativet i bägge ändar. Dels en tryckdel vars tryckande del är placerad under grinden, men vars överdel är försedd med en dragögla. Delarna förenas av styrningar på fixturens sidor.  Ovanför fixturen och centrerad finns en travers i vars krok hänger en kranvåg av modell TEO 3200-SK 20. Kranvågens krok är ihopkopplad med fixturens tryckdel. På utsidan av ena styrningen finns en mätskala monterad för att mäta utböjningen. Test 1 I det första testet höjs tryckdelen med cirka 10 mm i taget. Avläsning av kranvågen sker därefter. Testet fortgår till dess att brottgränsen överskrids (minskande värden). I några fall får testet avslutas på grund av att kedjorna som spänner fast grinden inte har tillräcklig rörelsemån. I något fall räcker inte traversens kapacitet till. I samtliga försök får man ändå en klar indikation över grindens kapacitet. I diagrammen kan man ibland se att man i början kan få en sättning, antagligen beroende på fastsättningen i ändarna med kedjor. Sedan följer ett linjärt förlopp upp till en nivå där sannolikt sträckgränsen i materialet nås. 



Nilssons Plåtindustri AB Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460 info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70 Försök 1 Brottlast 880 kg. Linjärt förlopp upp till 770 kg. Försök 2 Rörelsemån i kedjornas fastsättning räcker inte till vilket felaktigt höjer lastvärdena i de sista avläsningarna. Brottlasten omkring 250 kg. Möjligen bucklar materialet vid 220 kg. Det linjära förloppet är otydligt, men slutar vid omkring 150 kg. 01002003004005006007008009001000 0 50 100 150 200 250Last (kg) Utböjning (mm)Konkurrentgrind 1 050100150200250300 0 50 100 150 200 250 300Last (kg) Utböjning (mm)lKonkurrentgrind 2



 Nilssons Plåtindustri AB  Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460  info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70  Försök 3  Brottlast 800 kg. Linjärt förlopp upp till 670 kg. Försök 4  Negativ sättning då grinden på grund av tjockleken måste spännas ner i fixturen. Omfattande buckling av rören mellan kontaktytorna. Rörelsemånen i fastsättningen höjer sannolikt värdena på slutet. Brottlasten omkring 500 kg. Linjärt förlopp upp till 300 kg.  0100200300400500600700800900 0 50 100 150 200 250 300Last (kg) Utböjning (mm)Konkurrentgrind 30100200300400500600 0 50 100 150 200 250Last (kg) Utböjning (mm)lLättviktsgrind flätad Ø30



Nilssons Plåtindustri AB Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460 info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70 Försök 5 Försök fick avbrytas då traversens lyftkapacitet hade överskridits. Brottlasten troligen över 1200 kg. Det linjära förloppet otydligt men har en knäck vid omkring 600 kg och fortsätter därefter upp till omkring 1100 kg. Försök 6 Försök fick avbrytas då traversens lyftkapacitet hade överskridits. Brottlasten troligen över 1200 kg. Det linjära förloppet slutar vid 1100 kg. 0200400600800100012001400 0 50 100 150 200 250Last (kg) Utböjning (mm)Lättviktsgrind platt Ø 400200400600800100012001400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200Last (kg) Utböjning (mm)Lättviktsgrind platt Ø40 varmförzinkad



Nilssons Plåtindustri AB Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460 info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70 Försök 7 Negativ sättning då grinden på grund av tjockleken måste spännas ner i fixturen. Buckling av rören mellan kontaktytorna. Brottlasten 1150 kg. Det linjära förloppet är något otydligt men slutar vid omkring 1000 kg. Försök 8 Negativ sättning då grinden på grund av tjockleken måste spännas ner i fixturen. Buckling av rören mellan kontaktytorna. Rörelsemånen i fastsättningen höjer sannolikt värdena på slutet. Brottlasten omkring 620 kg. Linjärt förlopp upp till 300 kg. 0200400600800100012001400 0 20 40 60 80 100 120 140 160Last (kg) Utböjning (mm)Lättviktsgrind flätad Ø40 varmförzinkad0100200300400500600700 0 50 100 150 200 250Last (kg) Utböjning (mm)Lättviktsgrind flätad Ø30 varmförzinkad



 Nilssons Plåtindustri AB  Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460  info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70  Test 2 I det andra testet belastas grinden för att sedan avlastas. I avlastat läge mäts den kvarstående deformationen. Belastningen ökar stegvis tills grindens kapacitet är nådd. I några fall måste testet avslutas av andra orsaker, se test 1. De ”flätade” grindarna går inte att testa eftersom de måste spännas ner i fixturen. Försök 1  Försök 2   0246810121416 0 100 200 300 400 500 600 700 800Kvarstående deformation (mm) Last (kg)Lättviktsgrind platt Ø30 varmförzinkad051015202530 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900Kvarstående deformation (mm) Last (kg)lKonkurrentgrind 1



 Nilssons Plåtindustri AB  Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460  info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70  Försök 3  Försök 4   0510152025303540 0 100 200 300 400 500 600 700 800Kvarstående deformation (mm) Last (kg)Konkurrentgrind 301020304050607080 0 200 400 600 800 1000 1200 1400Kvarstående deformation (mm) Last (kg)Lättviktsgrind platt Ø40 



 Nilssons Plåtindustri AB  Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460  info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70  Försök 5  Det här testet visar att konkurrentgrind 1 och konkurrentgrind 3 har mycket liten kvarstående deformation upp till drygt 600 kg last. När man sedan ökar lasten utöver detta ökar deformationen mycket snabbt vilket sedan leder till brott. Lättviktsgrindarna däremot har ingen påtaglig övergång från obetydlig deformation till betydande deformation. Konkurrentgrind 2 (aluminium) påminner om lättviktsgrindarna beteendemässigt men har avsevärt lägre kapacitet. Analys av testresultaten Test 1 mäter lasten som funktion av utböjningen. Att det blir en kvarstående deformation går dock inte att utläsa av diagrammen. Det går inte heller att se att den kvarstående deformationen har olika värden beroende på lasten. Detta går däremot att utläsa av diagrammen i test 2.  Problemet är att bestämma vad som är en acceptabel deformation. För den som kan acceptera en betydande deformation så kommer också grinden att få en betydande kapacitet, åtminstone för vissa grindtyper. För den som tycker det är viktigt att grinden inte deformeras måste denne acceptera en lägre kapacitet. Det är nästan omöjligt att göra en objektiv bedömning vilket som är rätt avvägning mellan deformation och kapacitet så därför kommer följande sammanställning att redovisa olika deformationsnivåer för grindarna. Sammanställning av testresultaten Endast en grind per försök har testats. Samstämmigheterna mellan test 1 och test 2 är inte alltid så bra som de borde vara. Vid stora utböjningar har rörelsemånen hos kedjorna påverkat avläsningarna negativt. Dessa fakta gör att alla data måste betraktas som ungefärliga.  010203040506070 0 50 100 150 200 250Kvarstående deformation (mm) Last (kg)Konkurrentgrind 2 



Nilssons Plåtindustri AB Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460 info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70 Lättviktsgrindarna har funnits både i varmförzinkat och obehandlat tillstånd. Det går dock inte att med utgångspunkt från befintliga data dra några slutsatser om skillnader mellan dessa. Därför sammanförs dessa nedan tillsammans. De flätade lättviktsgrindarna redovisas separat av ovan nämnda mättekniska skäl. En del data har varit tvungen att skattas. Dessa står då inom parentes. Lastkapacitet för grindar (kg) Kvarstående deformation (mm) 10 20 50 max Konkurrentgrind 1 750 810 830 850 Konkurrentgrind 3 700 730 780 790 Konkurrentgrind 2 (aluminium) 100 125 175 250 Lättviktsgrind Ø30  630 720 (740) (750)Lättviktsgrind Ø40  600 780 1050 (1300)Lättviktsgrind Ø30 flätad har en maximal lastkapacitet på omkring 550 kg. Lättviktsgrind Ø40 flätad har en maximal lastkapacitet på omkring 1150 kg. Dynamiskt betraktelsesätt Föregående tester har utgått från ett statiskt betraktelsesätt. Verkligheten är dock sällan statisk utan det kan vara mer realistiskt att anta att djuren kommer med en viss hastighet in i grinden. Dessa har då en viss rörelseenergi som grinden måste fånga upp. För att få ett bra värde bör grinden inte bara ha en hög lasttålighet utan även klara stora utböjningar. Vid stora utböjningar kommer man att få en kvarstående deformation. Deformationen motsvarar ett deformationsarbete medan resten av energin kommer att resultera i en återfjädring. Här kommer dock inte tas någon hänsyn till detta. Man kan göra en beräkning av rörelseenergin hos ett nötkreatur. Låt oss säga att detta väger 500 kg och rör sig med en hastighet av 1 m/s mot grinden. Detta kommer då att ha en rörelseenergi på 250 J. Om detta rör sig med 2 m/s så kommer man upp i 1000 J. För att beräkna energin som grinden kan ta upp, så får man utgå från grafen i test 1. Arean mellan grafen och x-axeln motsvarar den energimängd som tas upp. Här kommer att göras mycket approximativa beräkningar bara för att få storleksordningen. 



 Nilssons Plåtindustri AB  Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460  info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70   Energikapacitet för grindar (J) Kvarstående deformation (mm) 10 max Konkurrentgrind 1  500 900 Konkurrentgrind 3  500 1100 Konkurrentgrind 2 (aluminium) 80 300 Lättviktsgrind Ø30  500 800 Lättviktsgrind Ø40  300 (1400) Lättviktsgrind Ø30 flätad  (80) (800) Lättviktsgrind Ø40 flätad  (500) (700) Slutsatser Grindtestaren har generellt fungerat mycket väl, men några saker går att förbättra. Traversens kapacitet räckte inte riktigt till i ett par fall. Det fanns inte tillräckligt med utrymme för de flätade grindarna vilket ledde till att man inte kunde mäta den kvarstående deformationen. Fastspänningen med kedjor var tänkt att efterlikna verkligheten, men mättekniskt var det mindre lyckat då rörelsemånen i kedjorna inte riktigt räckte till vid stora utböjningar. Det är inte lätt att dra korrekta slutsatser när det endast har funnits en grind per försök att tillgå. Det är tydligt att det finns individuella skillnader mellan grindar av samma fabrikat, men också mellan olika rördimensioner av samma material. För att få ett bättre underlag behöver man testa ett större antal grindar av varje sort, så den här rapporten får ses som en indikation eller uppskattning av de olika uppmätta egenskaperna. Konkurrentgrind 1 och konkurrentgrind 3 beter sig som förväntat med liten kvarstående deformation upp till drygt 600 kg last för att därefter snabbt passera brottgränsen. Energikapaciteten är ganska bra. Konkurrentgrind 2 (aluminium) har en betydligt lägre lastkapacitet och energikapacitet än övriga grindar. De platta lättviktsgrindarna har mycket stor kapacitet om man utnyttjar dem fullt ut. Tendenser finns att den kvarstående deformationen är större för dessa grindar vid stora utböjningar och laster. Här behöver fler försök göras för att kontrollera detta. Om dessa värden står sig så måste man acceptera en viss deformation av grindarna för att kunna utnyttja dem fullt ut. För de som inte kan acceptera en sådan deformation blir kapaciteten för dessa grindar inte bättre än standardgrindar. 



 Nilssons Plåtindustri AB  Org nr 556485-6747 Box 16 Industrigatan 9 VAT SE556485674701 661 21 Säffle 661 32 Säffle Bankgiro 5838-0460  info@platindustri.se www.platindustri.se 0533-150 70   De flätade lättviktsgrindarna är mycket styva vid lägre laster, men när belastningen ökar får man en deformation av mittstolpen och buckling av kontaktytorna. Detta beteende är särskilt tydligt för den mindre rördimensionen. Energikapaciteten blir av samma orsaker mindre bra.  
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   Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,800 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state.  I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.   RISE Research Institutes of Sweden AB Box 857, 501 15 BORÅS Telefon: 010-516 50 00 E-post: info@ri.se, Internet: www.ri.se Jordbruk och trädgård RISE Rapport 2021:103 ISBN: 978-91-89385-94-8  
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