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DIKNING

– så gör du rätt

TEMA / ENTREPRENÖRERNA

DIKNING

Ny maskin
kommer
nära diket
INNOVATION Måste man avverka
en landningsbana längs diket och
skapa en ny stickväg bara för att få
fart på vattnet? Nä, tyckte Stefan
Andersson och uppfann en ny
maskin.
I stället för att köpa en flera ton tung grävmaskin
bestämde sig Stefan Andersson från Borensberg för att
skapa sin egen maskin för dikesrensning. Förutom att
klara själva rensningsarbetet skulle den vara smidig och
driftsäker och kunna ta sig fram i olika terräng utan att
skada marken – och dessutom mellan och runt träden.
– Jag har upptäckt att om maskinen inte är bredare än
1,3 meter kommer den fram mellan de flesta träden, konstaterar Stefan. Storleken med en vikt på 600 kilo gör att
den är lätt att transportera och jag kan enkelt ta hem den
till verkstaden och sköta underhållet i värmen.
STEFAN ÄR INNOVATÖR OCH ENTREPRENÖR och har drivit sitt

företag QS-produkter i olika skepnader genom åren.
Han har drivit ett sliperi för skärande verktyg, ägt
ett mindre mobilt sågverk och en virkestork. I dag
tillverkar Stefan kringutrustning för robothantering
i sin mekaniska verkstad, men det var när han körde
sin skördare med klippaggregat och arbetade med
biobränsle som han såg behovet av dikesrensning och
tanken på en ny maskin slog honom.
– Efter mycket tankar och funderande byggde jag
ramen och satte dit boggielådor och drivning. Efter det
ställde jag maskinen här, säger Stefan och pekar på en
del av verkstaden.
– Sedan satte jag mig på en pall och funderade hur jag
skulle gå vidare, skrattar han.
Runt fyra månader senare rullade maskinen ut ur
verkstaden. Stefan berättar att han plockade russinen ur
kakan när han satte ihop den och noga valde olika delar
från olika leverantörer.
Nu, några år efter att maskinen blev klar, fyller den upp
runt 25 procent av Stefans verksamhet. Han upplever en
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 Innovatören och entre-

prenören Stefan Andersson
har konstruerat en smidig
maskin som inte lämnar
stora spår efter sig.

ökning av antalet uppdrag, men tycker att det går lite
trögt. De största uppdragsgivarna är Häradsmarken,
Boxholms skogar och i viss mån olika förvaltare.
Anders Åneklint arbetar som skogvaktare på Häradsmarken i Östergötland och ser stor potential för Stefan
Anderssons maskin på rätt objekt. Det handlar om
mjukare marker där det inte finns för stora stenar och
stubbar i dikena som ska rensas.
– MASKINEN TAR SIG FRAM ÖVER ALLT, den är smidig och lätt att
flytta och vi behöver inte avverka stora gator för att
maskinen ska ta sig fram, säger han.
Stefan har annonserat och visat upp sin maskin på ett
antal skogsdagar, men utan större resultat. Ibland und-

rar han om de stora aktörerna anser att hans lilla maskin
är en leksak. Varför får skogen och kapitalet bokstavligen stå att drunkna när det går att rädda med små insatser, frågar han sig.
– Jag har sett skogar där olika maskiner har kört över
de befintliga dikena, vilket har resulterat i att vattennivån runt omkring stigit tillräckligt för att träden ska
tappa i tillväxt och eventuellt dö. En liten smidig maskin
rensar snabbt och billigt – 15 till 20 kronor per meter –
upp i diket och får fart på vattnet och därmed tillväxten.
HAN ANSER ATT I MINST HÄLFTEN av fallen där diken måste
rensas räcker det med en mindre maskin. Många av
dagens diken är gamla och handgrävda, man behöver

”EN LITEN
SMIDIG
MASKIN
RENSAR
SNABBT OCH
BILLIGT.”

inte gå djupt för att få fart på vattnet. Enligt lagen får
man inte gå djupare än det ursprungliga diket, vilket är
lättare att efterleva med en mindre gripskopa.
Inför framtiden har Stefan många tankar. Bland annat
funderar han på om det finns en marknad där han kan
använda maskinen som grävmaskin eller att sätta på ett
aggregat för markberedning. Han har även nya projekt
på gång.
– Många vägar körs sönder och växer igen. Med mer
nederbörd i ett förändrat klimat blir det även här viktigt
att hålla reda på vattnet. Det är viktigt att underhålla
diken, vägtrummor och vägkroppar. Kanske är det en ny
marknad, funderar innovatören Stefan med ett leende.
Text & foto: MATTIAS WESTERBERG
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