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Sammanfattning 

S En väl underhållen infrastruktur är en viktig del i samhället. Det innebär att se till att 

allmänna ytor runt om i kommuner är säker för invånarna att använda. Kommuner och 

företag håller ytorna underhållna med hjälp av redskapsbärare eller traktorer, vilket 

kopplas samman med redskap som snöplogar, sopvalsar eller sand- och saltspridare. 

Under vinterhalvåret skottas snön bort, sand och salt sprids på vägarna och sedan under 

våren sopas gruset undan. Det är för att vägarna ska vara säkra året om.  

  

Carvia AB är ett företag från Västervik som har tagit fram ett eldrivet fordon. Fordonet 

användas som transportfordon och heter Carvia Pro 4. Den är helt ny på marknaden.   

För att utöka användningsområdet vill de även kunna använda bilen som en 

redskapsbärare. Genom deras önskemål har detta projekt startats för att undersöka om det 

är möjligt att använda Pro 4 till underhåll av vägar. 

 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka möjligheterna för en 

vägunderhållning med hjälp av redskap som drivs av energikällan på en elbil. Det vill 

säga ett eldrivet redskap och även redskapet ska konstrueras på det viset att det kan 

monteras på fordonet och en enkel hantering av redskapet ska vara möjlig. Syftet leder till 

undersökningsfrågan: 

 

Går det att konstruera en upphängning som möjliggör påkoppling av redskap på ett 

elektriskt drivet fordon samt att redskapets drift baseras helt på el?  

 

Det har utförts en produktutvecklingsprocess som börjar med en identifiering av projektet 

och resulterar i en slutgiltig redskapsbärare. Företag och kommuner som dagligen arbetar 

med redskapsbärare rådfrågades om vad som är viktigast med en upphängning för 

redskap. Därefter utvecklades olika förslag till koncept på upphängningar som 

tillfredsställde krav från både kunderna och uppdragsgivaren. Konceptet konstruerades 

till att kunna uthärda påfrestningar från redskapens tyngd och krafter som kan uppstå vid 

krockar med hinder.  

Upphängningen ska även kunna höjdjusteras och vrida redskapet för en smidigare 

körning och en mer noggrann renhållning. Upphängnings sammanställda skisser 

presenteras i slutet av arbetet som visar hur den är uppbyggd och sammansatt.  

 

Efter dimensioneringen av upphängningen byggdes en prototyp som testkörs på 

Linneuniversitetet i Växjö. Prototypen bestod av en upphängning kallad A-ram och en 

sopvals, därefter kopplas de ihop med driften som bestod av en elmotor, en kontroll och 

batterier. Testerna av prototypen utfördes för att se om de teoretiska beräkningarna var 

applicerbara i verkligheten och för att se om det är möjligt att använda en eldriven 

sopvals.  

 

Kraven på redskapet var att det ska ha en drifttid på 8 h och att motorn ska ha en effekt på 

5 kW. Resultatet av projektet visar att med rätt utväxling på redskapet och med rätt motor 

samt tillräckligt mycket batterier finns det en möjlighet att i framtiden se helt eldrivna 

redskap för renhållning av allmänna ytor runt om i kommunerna. 
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Summary 

A well-maintained infrastructure is an important part of the community. It means that the 

public spaces around the community should be safe for the locals to use. Communities 

and industries keep the surface maintained by tool carrier or tractors, which relates to 

tools like snowplow, brush barrel or sand- and salt spreader.  During the winter half-year, 

the snow shovels away, sand and salt spreads on the road and during the spring the gravel 

sweeps away. It’s to ensure that the roads are safe all year around.  

 

Carvia Ab is a company from Västervik and they develop power-driven cars that can be 

used as a vehicle for transport, the vehicle is called Carvia Pro 4 and is completely new 

on the market. To expand the field of applications they want to use the car as tool barrier. 

Throughout their wishes, this project has been started to investigate if it is possible to use 

Pro4 to maintenance of roads.  

 

The purpose of the degree project is to investigate the possibility for maintenance by 

using tools that are power-driven. It means that a completely power-driven tool and the 

tool should be structured in a way that it can be mounted on to the vehicle and an easy 

management of the tool should be possible. The purpose leads to the survey question: 

 

Is it possible to structure a hanging that enables hitching of the tool on a power-driven 

vehicle and that the tools propulsion is completely based on power? 

 

In the beginning of the project a product development process began to identify the 

project and resulting in a final tool barrier. Companies and communities that daily works 

with tool barrier was consulted of what was the most important of a tool hanger. 

Thereafter different concepts of the hanger were developed that satisfied demands from 

both clients and constituent. The final concept of the hanger was structured to be able to 

endure stress from the tools weight and forces that can emerge in collisions with 

obstacles.  

 

The hanger should also be able to adjust the height and to turn the tool for a flexible drive 

and there for a better sanitation. The drawings of the A-ram are presented in the task to 

show how it is built and composed. 

After the dimensioning of the hanging, a prototype was built to test drive at Linnaeus 

University in Växjö. The prototype consisted of a hanging called a-frame and a sweep 

barrel, thereafter they were connected to an electric motor, a controller and batteries. The 

tests of the prototype performed to see if the theoretical computation were applicable in 

the reality and to see if it is possible to use power-driven sweep tool.  

 

The demands of the tool are that it should have an uptime of 8 hours and that the motor 

should have an effect of 5kW. The results of the project show that with right exchange, 

right motor, and an amount of lot batteries, there is a possibility in the future to only use 

completely power-driven tools for maintenance of public spaces around the community.  
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Abstract 

Examensarbete inkluderar utveckling av upphängning till redskap som även ska vara 

eldrivet. Arbetet analyserar och utvärderas dagens marknad för att en produktutveckling 

från idé till färdig produkt ska presenteras i arbetet. Projektet har bidragits av företaget 

Carvia Ab som tillverkar fordon med el-drift, produkterna skall därför vara anpassade till 

deras fordon.  

 

Prototypframtagning har verkställts för att testa konceptets hållfasthet och drift för att se 

om de teoretiska beräkningarna överensstämmer med det praktiska. 

 

Nyckelord: Redskap, vägunderhåll, produktutveckling, prototypframtagning, kundbehov 
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Förord 

Examensarbetet är den sista delen av utbildningen Maskinteknik/högskoleingenjör vid 

Linneuniversitet i Växjö. Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng.  

Projektet bidrogs av företaget Carvia AB, där deras huvudmål är att konstruera en el-bil 

som ska konkurrera på marknaden. Projektet gick ut på att konstruera en upphängning till 

redskap, ge ett förslag på ett redskap samt byta hydraulisk drift till eldrift på redskapen så 

att den är anpassningsbar till elbilen.  

 

Under arbetets period har vi varit kontakt med flertal personer som har gjort detta arbete 

möjligt. Tack till vår handledare från företaget Carvia AB, Hansi Cobes och handledare 

från Linnéuniversitet Leif Peterson. De har bidragit med flertal tankar och tips! 

 

Vi vill tacka Mikael Jonasson och Dan Juteström från Växjö kommun för deras tid och 

resurser. Vi vill även tacka opponenterna Martin Ramstedt och Sebastian Franzen för 

deras feedback och vägledning. 

 

Sist men definitivt inte minst vill vi tacka Ola Olsson, Vd för företaget P. Olsson för ett 

stort intresse. Han har hjälpt till att driva projektet och gjort det möjligt till en 

prototypframtagning.  

 

 
Irma Trokic & Simon Lundquist 
Växjö, juni 2019 
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1. Introduktion 

I den här introduktionen presenteras bakgrunden och problemformulering som 

är grunden till det här projektet. Kapitlet beskriver även syftet med 

examensarbetet, de uppsatta målen och avgränsningarna som har diskuterats 

fram mellan de berörda parterna. 

1.1 Bakgrund 

Från industrialismens början till nu har utsläppet av koldioxid ökat från 200 ppm 

till 400 ppm (parts per million). Sedan den industriella revolutionens begynnelse 

som var i mitten av 1800-talet har temperaturen börjat stiga. Orsaken är att 

användningen av kol, gas och olja hade ökat i samband med 

revolutionen.  Resultatet blev att koldioxid stöttes ut i atmosfären, och ett yttre 

lager runt jorden blev tjockare. Ett tjockare lager av koldioxid runt jorden medför 

att infraröda strålar inte kan reflektera ut ur jordens atmosfär vilket leder 

till temperaturökningen. [1] [2]  

 

90 % av dagens klimatforskare är överens om att den största anledningen till 

klimatförändringen är mänsklighetens aktiviteter. Människans behov att 

konsumera är avsevärt för stor. Kunskapen och medvetenheten om miljön har 

blivit större och i samband med detta har deras krav som konsumenter växt. 

Detta medför att företag vill tillfredsställa kundernas krav angående miljön. [3]  

Konsumenternas tidigare krav har varit att produkten skall har en stabil struktur, 

fredsställande funktion samt lågt pris. Men i anslutning till allt fler katastrofer 

har efterfrågan på att tjänster/produkter skall tillverkas miljövänligt blivit större. 

Detta betyder att kunderna har utöver deras traditionella krav, även tryckt på 

miljökraven som produkten skall leva upp till.  [4] [5] 

 

Underhållning av vägar säkerställer en bättre och säker transport samt mindre 

slitage på vägar. Vägverket har ställt krav på standarder som kommuner och 

fastighetsägare ska följa. Anledningen till detta är att säkerställa att vägarna 

underhålls som i sin tur medför säkra underlag för invånare.  [6]  [7]  

 

Miljöpåverkan är en viktig faktor och ett steg för en mindre miljöpåverkan är 

utveckla redskap som används under underhållsarbetet. Detta genom att utveckla 

eldrivna fordon. El är förnyelsebart bränsle och det går att tillverka med hjälp av 

sol, vind och vatten. Därför är detta ett bättre alternativ av bränsle än fossila.  

Redskapsbärare som används i nuläget utför till exempel snöskottning, grusning 

av cykelvägar och trottoarer. Majoriteten av dessa drivs av förbränningsmotorer, 

vilket medför avgasutsläpp och läckage av oljor som används för kylning av 

motorn. Detta gör att de är mindre bra för miljön jämfört med el-drivna fordon.   

En annan anledning till att förbränningsmotorer är miljöförstörande är att de har 

en väldigt låg verkningsgrad. Det innebär att de enbart använder en liten del av 

den tillförda energin som finns i bränslet och den övriga energin går igenom 
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maskinen utan att göra någon nytta.  

Förbränningsmotorer använder neråt 40 % av den tillförda energin för drift av 

fordonet och redskapen. Resten omvandlas till värme som bara släpps ut i luften.  

Dessa negativa delar reduceras avsevärt med ett eldrivet fordon då 

verkningsgraden på ett eldrivet fordon är upp till 95 %. Eldrivna fordon 

förbränner inte några fossila bränslen, de använder sig inte av oljor för kylning 

av motorn eller av hydraulolja. [8]  

1.2 Problembeskrivning 

Företag och kommuner använder sig av redskapsbärare till vägunderhåll, till 

exempel sopvalsar för borttagning av snö och sand samt spridare för salt och 

sand. Bekymret i utvecklingsprocessen är att konstruera en solid upphängning. 

Upphängningen skall vara anpassad till en specifik el-bil som heter Carvia Pro 4, 

se figur 1. Det finns två delar av upphängning till redskapsbärare, en som är fast 

på fordonet och en som är fast på själva redskapet.  Upphängningen som är fast 

på fordonet är refererat som hanen medan upphängningen på redskapet är 

refererat som honan. 

 

Upphängningen skall klara av varierande markunderlag, temperaturer samt 

krafter som den utsätts för under arbete och transport mellan arbetsplatserna. 

Upphängningen skall konstrueras på ett vis att den kan anpassas till flera 

redskap. Detta för att hålla ner kostnaderna för kommuner och fastighetsägare 

när de gör sina inköp av maskiner.  

Undersökningsfrågan lyder: 

Går det att konstruera en upphängning som möjliggör påkoppling av redskap på 

en specifik redskapsbärare Carvia PRO 4? 

 

 

Figur 1: Carvia PRO 4 
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1.3 Mål   

Målet med examensarbetet är att ta fram ett koncept på en upphängning till olika 

applikationer. Genom att analysera tidigare applikationer och använda 

information från kunder och arbetsgivare utveckla ett slutgiltigt designkoncept 

för upphängningen.  

1.4 Syfte 

Projektets syfte är att få utökad förståelse för produktutveckling samt att använda 

kunskapen som man har lärt sig under utbildningens gång till att konstruera ett 

redskap som är kompatibla med en elbil. Genom att utveckla redskap som är 

kompatibla med elbilen och utgå från kundernas behov och uppdragsgivarens 

önskemål då kan fordonet bli mer attraktivt på marknaden och tillfredsställa fler 

kunder. 

 

1.5 Avgränsningar 

Projektet kommer endast beröra konstruktionen av upphängningen. 

 

Projektet kommer enbart ge förslag på ett redskap som är anpassningsbart till 

fordonet Carvia Ab Pro.  

 

Projektet kommer inte omfattas av själva fordonet eller den styrning av 

elektriska komponenter som sker från fordonet.   
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2. Metodologi 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vetenskapligt synsätt kan uppfattas i två olika vetenskapliga attityder, i den ena 

antas det till sin yttersta gräns att verkligheten är objektivt och kan mätas, medan 

i den andra till sin yttersta gräns har en rent subjektiv uppfattning där innebörden 

kräver tolkning. Attityden som uppfattar verkligheten objektivt heter positivism 

och dess motsatta perspektiv heter hermeneutik. [10] 

2.1.1 Positivism  

Positivismen tillämpar den naturvetenskapliga forskningmodellen i förklaringar 

av den sociala världen och undersökningar av sociala fenomen.  Positivismen 

handlar inte om att händelser sker av en slump utan av orsak och verkan. 

Positivismen är grundad på erfarenhet. Ur positivismens synvinkel skapar inte 

forskaren det sociala livets mönster och regelmässigheter, utan upptäcker det. 

[11] [12] 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är motsatsen till positivismen. Positivismen studerar 

forskningsobjektet bit för bit medan hermeneutik försöker att se helheten i 

forskningsproblemet.  Hermeneutiken innebär att man kan förstå andras 

människors livssituation samt våra egna genom att uppfatta hur mänskligt liv 

uttrycker sig i både talande och i det skrivna språket. Man tolkar även 

människans handlingar och hur mänskligheten tillämpar sig. [13]  

2.1.3 Val av synsätt 

Vårt val av vetenskapligt synsätt är inte begränsat av antingen positivismen eller 

hermeneutik, utan vårt vetenskapliga synsätt är kombinerat av dessa två attityder. 

2.2 Vetenskapliga angreppssätt 

Vetenskapliga angreppssätt handlar om vilket sätt data samlas in i verkligheten 

och om hur teorier och empiri ska kartläggas för att få fram realistisk kunskap 

om verkligheten. För att få fram rätt kunskap, använder man sig av tre 

variationer av tillvägagångssätt: deduktion, induktion och abduktion.  
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2.2.1 Deduktion 

Deduktion kan förklaras som ett bevisande angreppssätt som utgår från befintliga 

teorier och principer, vilket skapar en förväntning om hur verkligheten ser ut och 

ska vara. När teorierna och principerna är sammanställda till en slutsats härleds 

hypoteserna av slutsatsen på ett teoretiskt vis för att se om förväntningen 

överensstämmer med verkligheten. Strategin kan beskrivas som ett brett 

informationsintag till en smalare verklighet där undersökningen går från teori till 

empiri. Kritiken mot denna strategi är att hypoteserna grundas i befintliga teorier 

vilket gör att insamlingen av empirin blir styrd av bevisningen. Detta kan leda 

till att viktig information blir förlorad på grund av att forskaren enbart letar efter 

information som finns med i hypotesen. [11] [12]  

2.2.2 Induktion 

Induktion är motsatsen till deduktion. Den beskrivna strategin är på ett induktivt 

sätt angripa undersökningen. Induktivt angreppssätt betyder att gå igenom 

empirin och betrakta verkligheten utan en styrande hypotes. Det innebär att utan 

förväntningar samla relevant fakta som kan skapa en framtida teori. 

Angreppssättet kan förklaras som en upptäckande strategi där empirin styr teorin. 

Den insamlade informationen sorteras och analyseras vilket formuleras till en 

teori för ett givet sammanhang. [12] 

Anledningen till att ett induktivt angreppssätt är att forskaren inte vet teorins 

gränser vid starten då den insamlingen av informationen är därmed 

förutsättningslös. Forskaren kan medvetet eller omedvetet sätta sin prägel på 

teorin vilket bör undvikas för bästa resultat. [12] 

2.2.3 Abduktion 

Det tredje angreppssättet är en kombination av deduktion och induktion 

strategier. Forskaren använder sig av både strategier men börjar främst med det 

induktiva angreppssättet. Det är för att ta fram en första hypotes från 

verkligheten som därefter sätts in i ett nytt fall. Det nya fallets angreppssätt kan 

likna den deduktiva strategi då den framtagna hypotesen är teorin för nästa falls 

empiri. Detta skapar en mer generell teori som kan sättas in i fall med 

annorlunda förutsättningar. Vid en fortsatt abduktiv strategi skapas ett mönster 

av de framtagna hypoteserna av fallet som beskriver en mer korrekt teori. Det 

finns både för-och nackdelar med att jobba på ett abduktivt sätt. Fördelen är att 

forskarens tidigare erfarenheter inte påverkar teorin i lika stor utsträckning. 

Medan nackdelen kan vara att forskaren eventuellt väljer fall där förkunskaperna 

påverkar omedvetet. [13]    
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2.2.4 Val av forskningsansats  

Början av arbetet påbörjades ett induktivt angreppssätt där undersökning av bilen 

och dess monteringsmöjligheter inträffade och även undersökning av dagens 

sopvalsar och sand/salt- spridare och dess utformning. Därefter arbetades det på 

ett deduktivt sätt med hjälp av teorier och studier för att beräkna och konstruera 

fram en bra lösning.  

2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

Forskningsmetoden innebär att det finns två synsätt som grundar på hur man 

väljer att bearbeta, analysera och generera informationen man har fått av sina 

studier. [13] 

2.3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ metoden innebär att forskaren under en lång tid ägnar sig fullt ut på 

enbart undersökningspersoner för att få fram djupgående förståelse av det som 

skall studeras. 

Metoder som används flitigt för kvalitativ forskningsmetod är intervjuer, dessa är 

desto värre inte pålitliga då man undersöker hur personer upplever det. Detta gör 

att informationen från undersökningarna påverkas av känslor och medför att 

kvalitativ forskningsmetod är svår att mäta. Kvalitativ forskningsmetod använder 

sig av verbala analyser. [14]  

2.3.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Kvantitativ är motsatsen till kvalitativ, till skillnad från kvalitativ använder sig 

den kvantitativa forskningsmetoden enbart statistiska analyser. Den använder 

mätningar vid datainsamlingar, analysmetoder och statiska bearbetningsmetoder 

för att få fram resultat. Kvantitativ forskningsmetod tillämpas när empirisk 

information skall utvärderas och tolkas till en numerisk analys. [13] [11] 

2.3.3 Val av forskningsmetod  

Projektet kommer tillämpa både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. 

Under projektets process kommer intervjuer och enkäter utföras. Analysmetoder 

av de gamla redskapsbärarna kommer att göras samt mätningar vid 

bearbetningsmetoder för att få fram resultat. 

2.4 Fallstudie som undersökningsmetod 

Vid en fallstudie görs undersökningar på ett djupare plan för att få en mer 

detaljerad kunskap. Ett fall kan vara en grupp, individ eller en organisation som 
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har en viss avgränsning för just den studien. Avgränsningar kan verka i både tid 

och rum där tiden kan vara ett arbetspass och rum kan vara en speciell fabrik. I 

en fallstudie genomförs intensiva undersökningar och det kräver användning av 

olika sorters angreppssätt och undersökningsmetoder. Det kan vara intervjuer, 

datainsamling eller reflektioner.  När undersökningen är genomförd kan en 

sammanställning av resultaten för att hitta de egenskaperna som sker i just det 

fallet. Genom att göra flera fallstudier som har en stor spridning på händelser kan 

de gemensamma egenskaperna sammanställas för ett mer generellt resultat vilket 

senare kan appliceras i andra sammanhang. [13] [12] 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetod syftar på de metoder som används för att samla in data om 

empirin. Det finns olika metoder som är lämpliga för olika fall och dessa kan 

vara intervjuer, observationer, analyser och så vidare. Valet av metod sker efter 

det efterfrågade resultatet och vilken information som är nödvändig. [13] [11] 

2.5.1 Intervjuer  

I en intervju samlas fakta in direkt från källan, vilket kallas för primärdata. 

Metoden går att utföra med hjälp av olika strategier där källan angrips från olika 

vinklar och hur informationen utvärderas på olika sätt. Vid val av strategi måste 

problemet utvärderas för att kunna genomföra en intervju där insamlingen av 

information blir så givande som möjligt.  

När det till exempel är få enheter som ska intervjuas är det lämpligt att ha en 

öppen intervju där uppgiftslämnaren och undersökaren har en enskild dialog. 

Däremot är det stora enheter med många uppgiftslämnare är det lämpligt att ha 

gruppintervjuer som effektiviserar datainsamlingen. Det kan även vara skillnad 

på det önskade resultatet av frågorna och vilken strategi som är lämpligast. 

Individuella intervjuer skapar ett mer detaljerat resultat och vid gruppintervjuer 

får man fram vad gruppen tycker som helhet.  

Innan intervjun ska även strukturen på undersökningen bestämmas, beroende på 

den önskat kvalitativa nivån av data bestäms om intervjun ska vara strukturerad 

eller ostrukturerad. Strukturerade intervjuer är mer kvalitativa och mer 

förbestämda där intervjuaren har förskrivna frågor med en klar ordningsföljd. 

[12]  

2.5.2 Observationer 

Observationer är den vanligaste metoden för datainsamling och ständigt i både 

vardagslivet och vid en undersökning. Skillnaden är att i en undersökning måste 

observationerna vara strukturerade och informationen måste antecknas samt 

analyseras för att få fram ett önskat resultat.  

Med observationer kan verkligheten studeras i realtid och till skillnad vid 

intervjun blir inte resultatet beroende av en tredje persons tolkning och minne. 
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Den observationen resulterar i att det blir korrekt. Metoden lämpar sig när 

beteende och skeende i verkligheten vill undersökas, när forskaren vill veta till 

exempel hur en maskin fungerar eller hur en anställd arbetar med maskinen. Vid 

observationer där observatören är delaktig i processen kallas fältstudie och är 

effektiv för att insamling om funktioner beteende och skeende. [13] 

2.5.3 Dokumentanalys 

Dokumentanalys handlar om att bearbeta information från dokument. 

Informationen som är nedskrivet i ett dokument har antagligen gjort en 

undersökning, därför hör dokumentanalys till sekundärdata.  

Dokument är ett resultat av en undersökning och för det mesta vid statistiska 

undersökningar där mycket information ska behandlas. Dokument är effektivt för 

att sammanställa resultatet och hör till den kvantitativa bearbetningsmetoden. 

[13]  

2.5.4 Val av datainsamlingsmetoder 

I det här projektet har en blandning av metoder använts för att få fram det mest 

relevanta data som resulterar i den lämpligaste lösningen.  

2.6 Källor  

För att redogöra relevant och bra information krävs det att författaren använder 

sig av aktuella fakta. Det är väldigt viktigt att använda sig av en kritisk 

analysmetod för att kontrollera hur informationen har kommit till. Källor man 

använder sig av kan delas in två kategorier, vilket är primära och sekundära 

källor. 

2.6.1 Primära och sekundära källor  

Det finns två variationer av tillväga sätt, den ena är insamling av nya data som 

primär källa eller den andra som är användning av förekommande data.  

Primärkälla är information man har fått under projektets tid. Sekundär källa är 

information som har tagits från tolkningar av händelser under projektets gång 

och som baseras på en primär källa. Primärkälla är information som är 

förstahandsrapportering och ögonskildring, medan övrig information är 

sekundärkälla. [15]  

2.6.2 Källkritik  

För att ge en klar och rättvis bedömning av de källor man har använt sig av till 

exempel internet, böcker och undersökningar. Det gäller att analysera all 
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information kritiskt. Det gäller att ta ställning, undersöka till vad som är 

anledningen till att ett dokument skapas, vad som är syftet bakom dokumentet 

och även utforska om vem författaren är och hur personen är involverad inom 

detta ämne. [15]  

2.6.3 Val av källor 

Källor som har använts för att få fram information är varierande, till exempel 

vetenskapliga artiklar, böcker och undersökningar. Anledningen till detta är för 

att ge en rättvis och korrekt information samt för att få fram den lämpligaste 

lösningen till projektet. Informationen som kommer till användning skall stämma 

teoretiskt för att sedan överensstämma praktiskt.  

2.7 Studiens tillförlitlighet  

Studien tillförlitlighet behandlas i två olika begrepp, validitet och reliabilitet 

Detta för att säkerställa att all information som har behandlats i arbetet är pålitlig 

och trovärdiga. [13] 

2.7.1 Validitet 

Validitet innebär att datainsamlingen som har samlats in skall undersökas. Detta 

är för att veta om resultatet är trovärdigt samt att det anade resultat blev som 

förmodat. Validitet behandlas i två teoretiska kategorier, intern validitet och 

extern validitet. Intern validitet avse att resultatet som har uppkommit är korrekt 

med verkligheten, medan extern validitet avser om studierna kan använda sig av 

sin omfattning i andra samband. [12]  

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning kan liknas med tillförlitligheten i 

undersökningen. Analysera om resultatet i undersökning är trovärdigt.  

För att få ett trovärdigt resultat är ett specifikt instrument nödvändigt, 

instrumenten och redskapen ska vara okänsliga för slumpen. Reliabiliteten och 

validiteten hör ihop, för att utan en hög reliabilitet i undersökningen blir även 

validiteten låg. Utan ett trovärdigt resultat i undersökningen vet man inte om 

undersökningen är rätt inriktad. [12]  

2.7.3 Val av dataverifiering 

För att resultatet i undersökningarna ska bli så korrekt som möjligt kommer de 

att genomföras flera gånger för att sedan kontrolleras på ett analytiskt vis med 

beräkningar, jämförande med befintliga teorier och tabeller. Med hjälp av 
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intervjuer och teoristudier fastställa de undersökningsmetoder som ger de värden 

som är nödvändiga för att ge ett så bra resultat som möjligt. På så sätt fås både en 

hög validitet och en hög reliabilitet Undersökningarna och testerna kommer även 

att följas upp så att de är valida under hela arbetets gång.  

2.9 Sammanfattning av metodval 

Under arbetets process kommer arbetet tillämpa dessa vetenskapliga 

metodval, se figur 2. 

 

 
Figur 2: Sammanfattning av metodval 

Följande kapitel betraktar teori som omfattas inom projektet och som arbetet 

är grundat på.  
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3. Teori 

3.1 Produktutveckling 

Produktutveckling innebär att konstruera en produkt som redan existerar eller att 

ta fram en ny produkt. Ashby Michael F från sin bok beskriver 

produktutveckling: 

 
“Utgångspunkten för en konstruktion är ett behov på marknaden eller en ny idé; 

slutpunkten är den fullständiga specifikationen av en produkt som fyller behovet 

eller omfattar tanken. Ett behov måste identifieras innan det kan uppfyllas.” [18] 

3.1.1 Identifiera kundbehov  

Inom produktutveckling är det betydande att få fram information från kunderna 

om produkten. Anledningen till detta är att veta vilket koncept som man skall 

satsa på och vilken inriktning produkten skall ta. Det är av stor betydelse att få 

en överblick över kundens behov och önskemål. Genom att veta vad kunderna 

behöver och vilka specifikationer de anser är värdefulla, kan en framgångsrik 

produkt skapas. [25]  

 

Information som är viktig och relevant för att utveckla en produkt är att känna 

till vad kunden behöver, vilka delar av produkten tycker kunden är väsentlig, 

hur mycket är de villiga att betala, vilka delar av produkten kan offras för ett 

mindre pris, aktuell och potentiell konkurrent och fördelar/nackdelar med 

produkten. Syftet med att identifiera kundbehovet är att ha kunskap om kundens 

önskemål och begäran samt känna till vilka produkter som skall investeras i och 

vilken inriktning produkten skall ta under utvecklingsprocessen. [25] 

3.1.2 Upprätta målspecifikationer 

Information från kundernas behov och krav av produkten ska sammanställas. 

Detta för att få en större överblick och har en ordning på vilka egenskaper 

produkten skall sträva efter.  Efter sammanställning av kundernas begäran skall 

en process ordnas för att redovisa hur utveckling av produkten ska ske. Genom 

att redogöra en sammanställning i tabellform, visar detta vilken riktning 

produkten skall ta. [25] 

 

Insamling av information från konkurrenterna ska ordnas. Genom att samla in 

information om vad som finns i nuläget kan man kringgå att göra en liknande 

produkt samt även få inspiration på vad som kan förbättra på den nuvarande 

produkten. Med hjälp av en sammanställning av information från både kunderna 

och konkurrenterna kan riktlinje skapas för produkten. [25]  
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Det är grundläggande att skapa viktiga och mindre viktiga mål-värden av 

produkten, vilka egenskaper av produkten är viktiga att satsa på och vilka 

egenskaper av produkten är mindre viktiga att satsa på. Reflektera över resultatet 

och processen. Få en djupare förståelse av vad som är relevant och väsentligt för 

produkten. [25] 

3.1.3 Generera koncept  

Att generera koncept innebär att utveckla ett koncept som beskriver produktens 

uppbyggnadsätt, verkningssätt och utformning.  

Verkningssätt innebär hur den tekniska delen utför viktiga naturlagar, vilka delar 

av produkten utvecklar ens funktion.  En god tillväga sätt är att klargöra vad 

problemet är, till följd av detta kan en större bild av problemet skapas och vad 

som skall förbättras på produkten blir tydligare. För att kunna klargöra vad 

problemet är kan användning av målspecifikationer från kunderna och från 

intervjuerna samt enkäterna användas. [25] 

 

Det är betydande att utveckla flera idéer, genom att satsa kvantitet växer 

kvaliteten. Fler idéer skapas och motivation att komma fram till nya idéer ökas.  

Ett bra sätt att framkalla nya idéer är att använda sig av brainstorming. 

Brainstorming innebär att medlemmar i en grupp på ett muntligt eller skriftligt 

sätt utvecklar innovationer eller löser problem med sina idéer. Det gäller att få 

fram flertal idéer utan att kritisera eller censurera dem. [25] 

3.1.4 Välja koncept  

Att välja koncept innebär att bearbeta koncept som har tagits fram under 

utvecklingsgången samt reflektera över vilka innovationer är relevanta till 

kriterierna och kundens behov.   

 

De koncept som har valts ut ska utvärderas utifrån svagheter och styrkor, och 

jämföra dessa med varandra. Den lämpligaste metoden är att välja ett antal 

koncept och vidareutveckla dessa för att det sällan gynnar att enbart välja ett 

koncept. Därefter göra en undersökning på nätet om vilka befintliga lösningar 

det finns, vilka ens konkurrenter är och föra en diskussion med potentiella 

kunder.  

Finns det flertal koncept och har svårt att avgöra vilket koncepten som är 

lämpligast då är det en bra metod att poängsätta koncepten utifrån deras 

egenskaper. Rangordna koncepten för att uppfatta vilket av koncept som är mest 

lämplig att fortsätta vidare med. Fundera över om man kan kombinera koncepten 

med varandra eller reflektera över vad som kan ytterligare utvecklas utifrån de 

andra koncepten för att bli ännu bättre. [26] 
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3.1.5 Testa koncept/beräkningar 

Under utvecklingsgången skall konceptet testas för att bekräfta att den följer 

kraven från kunderna samt för att undersöka om det finns brister som behöver 

åtgärdas samt beräkningar skall utföras. [26] 

3.1.6 Upprätta slutgiltiga specifikationer 

Att upprätta slutgiltiga specifikationer innebär att bekräfta att kriterierna som har 

fastställts stämmer överens med det slutgiltiga konceptet som har valts ut.  

Specifikationerna som tidigare var enbart formade som mål, har blivit 

uppdaterade och mer detaljerade. Att upprätta slutgiltiga specifikationer är svårt 

på grund av ”trade-offs”, som innebär konvertera förhållanden mellan två 

specifikationer i det valda produktkonceptet.  Det förekommer oftast mellan 

tekniska prestandaegenskaper, vilket innebär att det svårt att ändra en del utan att 

en annan del inte påverkas. [26] 

 

 

3.1.7 Sammanfattning av produktutvecklingsprocessen 

 

Figur 3 presenterar stegen i produktutvecklingsprocessen.  

 

 
 

Figur 3: Produktutvecklingsprocess 
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3.2 Slagbelastning 

Slagbelastning är ett vanligt fall av slag, det kan vara till exempel fordons 

kollision med trafikbarriär. Detta innebär kraftiga förskjutningar, materialet blir 

funktionell disproportion, elastisk och plastisk instabilitet, knäckhållfasthet och 

materialbeteendeunder höga töjningshastigheter. Begränsade elementmetoder 

kan ge en ungefärlig noggrann lösning.  

En kraft med rörelseenergi som slår direkt mot en kropp betecknas med effekt, 

om kroppen är laddad omedelbart med kraften som inte har rörelseenergi då är 

kraften plötslig. Effekt och plötsligt belastningstillstånd kan förekomma i 

spänning, vridning, böjning, kompression eller en kombination av dessa 

påfrestningar. [19] 

3.3 Utmattning  

3.3.1 Utmattning i materialet  

Utmattning i ett material uppstår när en konstruktion utsätts för laster med 

alternerande belastning som är betydligt mindre än maximala tillåtna krafter. 

Efter en tid brister materialet på grund av att små sprickor har uppstått i 

materialet. Utmattningen kan förklaras i tre steg, först uppstår små sprickor 

antingen i materialets yta eller i ojämnheter i materialet som uppstått vid till 

exempel gjutning. Därefter ökar spänningen i ändarna av sprickorna på grund av 

att krafterna koncentreras kring de skarpa radierna i sprickan. När spänningen 

blir för stor då växer sprickorna okontrollerat tills materialet brister. Även fast 

spänningarna håller sig inom det elastiska området för materialet bildar 

ojämnheterna i materialet till slut försvagningar som är för stora för 

konstruktionen. [19] 

3.3.2 Utmattning i svetsförband 

Utmattning i svetsförband är sedan länge känt som en orsak till bristande 

konstruktioner. Det finns flera faktorer som försvagar svetsade konstruktioners 

utmattningshållfasthet, speciellt vid smältsvetsning. Vid smältsvetsning hettas 

material upp till smältpunkt innan sammanfogning. Under stelningsprocessen 

uppstår sedan spänningar i materialet, det är spänningar som kan ha krafter lika 

höga som sträckgränsen i materialet.  [22] 

 

Andra försvagningar kan vara att svetsen blir ojämn, sprickor i fogen, 

slagginneslutningar, bindfel, rotfel och kratrar de kallas diskontinuiteter. På 

grund av riskerna för försvagningar har grundmaterialets och materialet i 

svetsfogens hållfasthet en liten betydelse vid beräkning av konstruktionens 

utmattningshållfasthet. Det beror på att utformningen av själva svetsen har störst 

påverkan. Skarpa förändringar i utformningen av svetsen påverkar svetsens 
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hållfasthet negativt då en koncentration av krafterna uppstår vid de skarpa 

formändringarna. Det exemplet visar övergången mellan svetsfogen och 

materialet, se figur 4. Liknande problem kan uppstå bakom fogen om slagg 

hamnar mellan materialet och fogen. [22] 

 

 
 

Figur 4: Svetsförband [21] 

För att beräkna utmattningshållfastheten i en produkt med ett svetsförband 

används framtagna koncentrationsfaktorer som på ett ungefär beskriver hur stor 

kraftsamlingen är i svetsen. Beroende på hur materialen är sammanfogade och 

hur krafterna agerar på fogen och med materialets hållfasthetsdata kan en 

maximal tillåten spänning räknas fram. Tabell 1 visar koncentrationsfaktorn för 

de vanligaste typerna av svets som är stumsvets, kälsvets och ändsvets. [22] 

 

Tabell 1: Utmattningsfaktor [19] 

 
 

Om svetsarna belastas tvärs, se figur 7, då fördelas lasten genom svetsmetallen 

och den utsätts för varierande spänning och skjuvning. [19]  

Sträckgränsen som uppstår vid skjuvning i svetsen beräknas enligt ekvation 1.   

 

Sträckgräns för skjuvspänning beräknas: 

 

𝑆𝑠𝑦 = 0,58 𝑥 𝑆𝑦 

                     (Ekvation 1)  

 

𝑆𝑠𝑦= Sträckgräns vid skjuvspänning [Mpa] 
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𝑆𝑦= Materialets sträckgräns [Mpa] 

 

Svetsade skjuvningar som utsätts för statisk vridning och böjning beräknas med 

ekvationen 2. F kan antas vara den maximala skjuvspänningen. Säkerhetsfaktor 

presentas under 3.4.1. [19] 

 

𝐹 =  
𝑆𝑠𝑦  𝑥 𝐴

𝑆𝐹
=  

𝑆𝑠𝑦  𝑥 𝐾𝑓

𝑆𝐹
 

                     (Ekvation 2)  

 

F=𝜏𝑚𝑎𝑥= Maximala skjuvspänningen [Mpa] 

A= Kf=Svetsen storlek [mm2] 

Ssy= Sträckgräns i svetsen [Mpa] 

SF= Säkerhetsfaktor  

 

Maximala skjuvspänningsteorin tillämpas för att jämföra den tillåtna 

skjuvspänningen med resultatets skjuvspänning enligt ekvation 4. Den tillåtna 

skjuvspänningen beräknas med ekvation 3. [19] 

 

 

𝜏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 =
𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠 𝑥 0,58

𝑆𝐹
 

                    (Ekvation 3) 

 

 

𝜏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤  = Tillåtna skjuvspänningen [Mpa] 

Sträckgräns= Svetsens sträckgräns [Mpa] 

SF= Säkerhetsfaktor 

 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝜏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤  

                  (Ekvation 4) 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥= Maximala skjuvspänningen [Mpa] 

 

 

Figur 5 presenterar excentrisk laddning i svetsen. En komponent som är svetsad 

mot ett plan och i ändan utsätts för en kraft skapar böjning och vridningar, 

påföljden blir en excentrisk laddning och det blir en påverkan på svetsen. 

Svetsen BC och AD (se figur 5) utsätts för parallell laddning. [19] 
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Figur 5: Excentrisk laddning [19] 

 

För att kunna beräkna spänningar som svetsen utsätts för, används ekvationer 

som består av skjuvspänning, spänning vid vridning och böjning, se ekvation 3 

och 4. Vid beräkningar antas skjuvspänning vara normal och längden på alla 

svetsar antas vara jämnt fördelade samt att de delar som sammanfogas antas vara 

helt styva. Böjspänning beräknas genom ekvation 5 och den tvärgående 

skjuvspänningen beräknas genom ekvation 6. [19] 

 

𝜎 =  
𝑀𝑐

𝐼𝑥
 

                     (Ekvation 5)  

 

σ= Böjspänning [Mpa] 

Mc= Moment 

Ix= Rektungulär tröghetsmoment 

 

 

Tvärgående skjuvspänningen: 

 

𝜏 =
𝑉

𝐴
 

                     (Ekvation 6)  
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τ = Skjuvspänning [Mpa] 

V= Last [N] 

A=Area [mm2] 

 

Rektangulära tröghetsmoment för svetsen enligt figur 5, beräknas genom att 

räkna ut tröghetsmomentet i både x-led och i y-led. Det totala tröghetsmomentet 

appliceras i ekvation 5 för att räkna ut böjspänning. I bilaga 2, figur 41 

presenteras tröghetsmoment för olika geometrier. [19] 

 

Rektangulärt tröghetsmoment i x-led genom tyngdpunkten för den totala svetsen, 

beräknas genom att räkna den vertikala och horisontella tröghetsmoment i x-led 

enligt ekvation 7 och 8. Därefter adderas de för att få det totala 

tröghetsmomentet i x-led enligt ekvation 9. [19] 

  

𝐼𝑥,𝑣 =
𝐿3𝑥 𝑡

12
 

                     (Ekvation 7) 

 

Iv= Vertikala tröghetsmoment i x-led 

L= Längden på svetsen [mm] 

t= Svetsens tjocklek [mm] 

 

𝐼𝑥,ℎ = 𝐿𝑡𝑎𝑥
2 

                     (Ekvation 8) 

 

Iℎ= Horisontella tröghetsmoment i x-led [mm2] 

𝑎𝑥= Avstånd från centrumlinjen i y-led [mm] 

t= Svetsens tjocklek [mm] 

 

Därefter adderas ekvationerna för att räkna fram det rektangulära 

tröghetsmomentet i x-led, i ekvationen 9. Enligt figur 5 är svetsen på båda 

sidorna och därför multipliceras med 2. [19] 

 

𝐼𝑥 = 2𝐼𝑣 +  2𝐼ℎ 

                     (Ekvation 9) 

 

Ix= Rektungulär tröghetsmoment i x-led 

 

I detta fall enligt figur 5 gäller samma ekvationer för det rektangulära 

tröghetsmomentet för den horisontella och vertikala svetsen i y-led. 

Ekvationerna 7, 8 och 9 används för att beräkna tröghetsmomentet i y-led men 

för att särskilja ekvationerna används 𝐼𝑦,ℎ , 𝐼𝑦,𝑣 𝑜𝑐ℎ 𝐼𝑦. [19] 

 

Därefter adderas ekvationerna 𝐼𝑥 och 𝐼𝑦 för att beräkna det totala 

tröghetsmomentet. Det totala tröghetsmomentet blir enligt ekvationen 10. Det 

totala tröghetsmomentet kan användas i ekvation 5.   
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𝐽 =  𝐼𝑥 +  𝐼𝑦 

                     (Ekvation 10) 

𝐽= Totala tröghetsmomentet [mm2] 

3.4 Hållfasthet 

Hållfasthet är ett mått på hur väl ett material eller en produkt kan uthärda 

påfrestningar. Det kan vara både yttre påfrestningar som slag och drag men även 

inre påfrestningar som vibrationer. Påfrestningarna kan förklaras som 

belastningsfall vilka brukar beskrivas som statiska spänningar. När en kropp 

utsätts för dessa belastningar uppstår en spänning i materialet och det är hur väl 

materialet kan uthärda denna spänning som beskriver materialets hållfasthet. [27] 

 

Normalspänning i en kropp bestäms med kraften som verkar på kroppen. Kraften 

benämns med F. Kraften divideras med tvärsnittsarea som benämns som A. 

Spänning betecknas med symbolen σ och bestäms enligt ekvation 11. 

Belastningsfallen påverkar kropparna på olika sätt, och beroende på hur väl 

kropparna klarar av dessa belastningar beskriver materialet.   [27] 

 

σ =
F

A
 

(Ekvation 11) 

 

σ = Drag eller tryckspänning [N/mm2] [Mpa] 

F= Kraft [N] 

A= Area [mm2] 

 

3.4.1 Säkerhetsfaktor 

Beroende på vilka krav som ställs på produkten räknas en säkerhetsfaktor [SF], 

vilket gör att konstruktionen ska klara av för mer påfrestningar än vad den 

vanligtvis ska utsättas för. Konstruktionen är då kapabel att uthärda den 

bestämda kraften multiplicerat med säkerhetsfaktorn. Anledningen till detta är att 

den ska klara av oväntade belastningen och försämringar. Se ekvation 12. 

Säkerhetsfaktorer är inte ett bestämt mått utan varierar beroende på 

konstruktionen, ett lyftverktyg kan ha säkerhetsfaktor 4 medan en bro kan har 

säkerhetsfaktor 8. Det finns även bestämmelse kring vilken säkerhetsfaktor det 

bör vara vid vissa konstruktioner. [32] 

 

SF=F kritisk/F tillåten 

(Ekvation 12) 
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Säkerhetsfaktor används för att minska den tillåtna spänningen till en nivå att 

den hamnar under sträckgräns. Det är för att se till att det inte uppstår flytningar i 

materialet. Se ekvation 13. [32] 

 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 =  
𝑅𝑒𝑙

𝑛𝑠
 

 (Ekvation 13) 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙= Maximalt tilltåna spänningen i materialet [Mpa] 

𝑅𝑒𝑙= Sträckgräns [N/mm2] 

𝑛𝑠= Säkerhetsfaktor 

3.5 Maskinkonstruktion 

När en produkt ska konstrueras för att kunna uthärda laster och påfrestningar 

finns det många faktorer som påverkar hur produkten ska utformas. Det börjar 

med att beräkna de krafter som påverkar produkten (även kallad kropp). 

Därefter, med hjälp av information kan beräkningar av mått på kroppen tas fram. 

[19] [27] 

3.5.1 Axiell belastning 

Figur 6 visar en axiell belastning på en rundstång. I figur 6 finns 6b och 6c som 

visar hur materialet utsätts för kraften. [19] 

 
Figur 6: Axiell belastning av rundstång [19] 
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3.5.2 Skjuvning 

Skjuvning är en frekvent förekommande belastning i konstruktioner av 

maskindelar. Belastningen påverkar kroppen i en parallell riktning med 

snittarean, alltså vinkelrätt mot själva kroppen. Vidare utmärks skjuvning av att 

volymen inte ändras i materialet och att skjuvningen motverkas av 

skjuvspänning som uppstår av friktionen som uppstår mellan ytorna.  

I figur 7 visas två platta maskindelar som är sammansatta med ett skruvförband, 

kroppen utsätts för dragande krafter vilket gör att en skjuvande belastning 

uppstår i tvärsnittsarean i bulten (1). [19] Skjuvspänningen beräknas med 

ekvation 14. [27] 

 

τ =
P

A
 

(Ekvation 14) 

𝜏 = Skjuvspänning  

P= Kraft [N] 

A=Tvärsnittsarea [mm2] 

 

Om bulten belastas med en förspänning genom åtdragning av muttern med en 

spänning av P, blir den skjuvspänning som uppstår i roten av gängningen i bulten 

(2) och muttern (3) genomsnittligt lika stor som skjuvspänningen i ekvationen, se 

figur 7. [5] 

 
Figur 7: Bultad maskindel,  

visar tre areor som utsätts för skjuvning. [19] 

 

Liknande skjuvspänningar uppstår ofta i liknande maskindelar som håller ihop 

kroppar som till exempel nitar och kilar. Figur 8 visar hur bristande 

maskinkroppar beter sig vid för hög skjuvspänning. Skilt från teorin uppstår 

sällan ren skjuvspänning i skruvförbanden utan flera olika spänningar motverkar 

skjuvningen som till exempel friktionen mellan maskindelarna. [5] 
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Figur 8: Skjuvbelastning, visar bristning pga. skjuvning [19] 

 

Vid skjuvning anges inte sträckgräns och brottgräns i materialdata, för att räkna 

fram den maximalt tillåtna skjuvspänningen med materialets tillåtna 

dragspänning används ekvationen 15. Detta för att säkerställa att den är samma 

eller mindre än den tillåtna spänningen. [27] 

 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 𝑥 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 
                     (Ekvation 15) 

 

 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙= Tillåtna skjuvspänning [Mpa] 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙= Maximalt tillåtna böjspänning [Mpa] 

3.5.3 Vridning 

Vridning kan vara en svår och oberäknelig påfrestning av maskinkroppar. Vid 

vridning av kroppen uppstår skjuvning i själva materialet vilket visas i figur 9. I 

det här fallet utsätts en rund stång av vridning och skjuvspänningen beroende på 

vridmomentet, är linjär med avståndet från mitten av stången. Se ekvation 17. 

Ekvation 16 kan även appliceras i att beräkna skjuvspänningen i svetsen, isåfall 

är [r] avståndet i centrum. [27] [32] 

 

𝜏 =
𝑇𝑥 𝑟

𝐽
 

(Ekvation 16) 
τ = Skjuvspänning  

T= Vridmoment [Nm] 

r = Radien av stången [mm] 

J= Tröghetsmomentet [mm4] 
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Spänningen är då störst vid ytan av stången och det är på ytan stången börjar visa 

bristningar i form av sprickor. 

Tröghetsmomentet varierar för olika former på maskindelarna, för en solid rund 

stång är tröghetsmomentet beroende av diametern av stången (d) och 

tröghetsmomentet för stången, se ekvation 17. Vridmotstånd och vridstyvhet för 

olika geometrier presenteras i bilaga 2, figur 42. [27] 

 

𝐼 =
𝜋 ∗ 𝑑4

32
 

(Ekvation 17) 

 

I= Tröghetsmomentet [mm4] 

d= diameter [mm] 

 

 
Figur 9: Vridningsbelastning på en rundstång [19] 

Vridningar av tvärsnitt beräknas skjuvkrafter enligt ekvation 18. 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙  beräknas 

enligt ekvation 18. 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =  
𝑀𝑣

𝑊𝑣
 

                    (Ekvation 18) 

 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙= Maximalt tillåten skjuvspänning i tvärsnittet [Mpa] 

𝑀𝑣= Vridmoment tvärsnittet belastas med [Nmm] 

𝑀𝑣= Vridmotstånd profilen har [mm2] 

 

Vridmotstånd kan beräknas genom omskrivning av ekvation 18. Då fås ekvation 

19. 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙= presenteras i ekvation 15. 

 

𝑊𝑣 =  
𝑀𝑣

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙
 

                   (Ekvation 19) 
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3.5.4 Böjning 

Vid ren böjning uppstår spänningar i materialet som är större ju längre ifrån 

centrumlinjen materialet är. I figur 10 presenteras hur momentet påverkar 

kroppen och att spänningen är störst vid ytorna av kroppen. Vidare visar samma 

figur att ovansidan av kroppen utsätts för en dragande spänning i materialet och 

att undersidan av kroppen utsätts för kompression. Beroende på vad det är för 

material är det undersidan eller ovansidan som först går sönder. Till exempel 

betong som är väldigt motståndskraftigt mot kompression men känslig för 

dragande krafter, där brister den sida som utsätts för dragning först och 

bestämmer materialets maximala hållfasthet. Vid framtagning av konstruktioner 

är det viktigt hur formen på kroppen är utformad. Kroppen ska formas så att den 

kan fånga upp så mycket kraft som möjligt med så lite spänningar i materialet 

som det går. [27] [19] 

 

 
Figur 10: Balkböjning med symmetrisk axel [19] 

Böjpåkänning är en normalspänning och kan liknas med axiell spänning, se 

ekvation 20. 

 

𝛔 =
𝐌 𝐱 𝐳 

𝐈
=  

𝐌

𝐖𝐛
 

(Ekvation 20) 

𝜎 = Böjspänning [Mpa] 

M= Böjmoment [Nmm] 

z= Avstånd från centrumlinjen [mm] 

I= Tröghetsmoment [mm4] 

Wb= Böjmotstånd [mm4] 
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3.6 Hydraulcylindrar 

Hydraulcylinder använder sig av tryckt substans för att kunna utöva en mekanisk 

och linjär rörelse. Substansen som arbetar i hydraulcylindern brukar oftast vara 

hydraulolja men det kan även vara vanligt vatten.   

Hydraulcylinder består av: kolv och kolvstång, cylinderrör, avskrapade och 

tätning system, se figur 11. Den brukar vara tillverkad i gjutjärn, aluminium, 

brons eller stål.  Hydraulcylinder brukar ha en inbyggd dämpare för att kunna 

bromsa kolvens rörelse i änden. [29] 

 
Figur 11: Hydraulcylinder [33] 

3.7 Gasfjäder 

Gasfjäder är ett slags fjäder som skiljer sig från den vanliga mekaniska fjädern. 

Den använder sig utav komprimerad gas och är fylld med kvävgas och en liten 

mängd olja, se figur 12. Kvävgasen har ett högt tryck men gasen är invert, vilket 

innebär att den inte är giftig, exploderar inte eller brinner. Gasen är den som 

utövar tryck och gör att stången sträcker sig. Oljan som finns i gasen är den som 

ger gasfjädern en hydraulisk dämpning.  

Gasfjäderns egenskaper är att den har en flack fjäderkarakteristik och en inbyggd 

fjäderspänning, vilket innebär att det är en liten kraftskillnad mellan fullt 

komprimerat position och fullt utsträckt position. [35] 

 

Gasfjädern är uppbyggd enligt figur 12. Den har monteringspunkter på varsin 

sida för att fästa till redskap och luckor. Den har även tätningar som behåller 

oljan och gasen i röret.  [35] 

 

 

 
Figur 12: Gasfjäder [45] 
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3.7.1 Sänk/lyft vid användning av gasfjäder 

Gasfjädern har flera användningsområden inom möbel- och fordonsindustrin. 

Den används bland annat vid balansering av möbler, den förenklar användning 

vid redskap, kontrollerad öppning/stängning av luckor med flera. Den används 

mycket till jordbruksmaskiner, främst vid förarstolen då det uppkommer 

plötsliga stötar vid körning på ojämn mark. Gasfjäderns starka sida är att den 

kontrollerar sänk/lyft genom att dämpa slag. [35] 
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4. Genomförande 
 

I följande kapitel beskrivs företaget och dess krav på projektet, hur projektet är 

utfört gällande utvecklingsprocessen och prototypframtagning samt hur 

dimensioneringen av det valda konceptet är gjord efter beräkningar. 

4.1 Nulägesbeskrivning 

4.1.1 Verksamhetsbeskrivning  

Carvia AB grundades år 2012 och är beläget i Västervik. Företaget är ett nytt 

svenskt företag som är i processen av utveckling och tillverkning av en elbil. 

Deras vision är att utveckla fordon som är eldrivna. Deras vision är att fordonen 

skall ha en hög säkerhet, bra ergonomi och komfort för både förare och 

passagerare samt en miljömässig hållbarhet. Carvia AB:s kärnvärden är 

arbetsmiljö, säkerhet, innovation, miljö och kvalitet. De satsar på att deras fordon 

skall följa kvalitet (standard ISO 9001), miljö (ISO 14001) samt arbetsmiljö 

(AFS 2001:1).  

 

4.1.2 Produktbeskrivning 

I dagsläget arbetar företaget intensivt med ett projekt där de utvecklar ett helt 

nytt fordon Carvia Pro4, se figur 1. Fordonet är el-drivet med en elmotor på varje 

axel vilket gör den fyrhjulsdriven. Till driften finns det tio batterier att tillgå som 

vart och ett av batterierna har en kapacitet på 20 Ah.  

Fordonet är utrustat med ett tippbart flak som kan utrustas med olika sorters 

tillbehör. Till exempel gallergrindar som kan användas vid renhållning av parker 

vilket gör att både redskap och skräp kan fraktas. Bilen kan även utrustas med 

värme eller kylskåp som kan användas vid mathantering av restauranger.  

 

Fordonets chassi är utrustat med längsgående balkar av fyrkantsrör vilka kan 

användas för montering av redskap. En egenskap som utökar fordonets 

möjligheter. Carvia AB satsar på att skapa ett fordon som är säker i en trafikerad 

miljö och känns trygg att köra för föraren. De använder el-driftens möjlighet till 

styrka och framkomlighet.  

De använder sig av både modern teknik av beprövade komponenter och deras 

erfarenhet i branschen. Fordonet kan registreras både som lätt lastbil, som går 

upp mot 70 km/h, eller som ett maskinredskap som går max 30 km/h.  
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4.2 Produktutvecklingsprocessen 

4.2.1 Definiering av projekt 

Projektets första moment är att analysera dagens upphängningar och redskap 

som används för renhållning av allmänna ytor. Nästa moment kommer att 

innebära produktutveckling av en upphängning. Tredje momentet är att utföra 

beräkningar för att säkra hållbarheten i upphängningen, för de redskap som först 

behandlas i projektet men även för tyngre redskap som kan komma att kopplas 

på i framtiden. Upphängningen skall vara anpassade till fordonet Carvia Pro 4, se 

figur 1.  

 

Figur 1: Carvia PRO4 

4.2.2 Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget går ut på att konstruera en lämplig upphängning för fordonet Carvia 

PRO4. Första delen är att analysera tidigare upphängningar och genom 

användning av informationen från kunder och arbetsgivare utveckla ett slutgiltigt 

designkoncept för upphängningen. Koncepten ritas upp i ett CAD-program och 

utifrån produktutveckling bestäms det slutgiltiga konceptet. Därefter utförs 

beräkningar av det slutgiltiga konceptet för att säkra hållfastheten. Genom att 

använda sig av det slutgiltiga designkonceptet av upphängningen samt kundernas 

behov skall ett förslag för ett redskap framföras.  

4.2.3 Uppdragsgivaren önskemål 

 

Uppdragsgivaren Carvia AB har som önskemål att utöka elbilens 

användningsområden till att kunna köras som redskapsbärare. Fordonet ska 
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kunna kopplas till redskap för att underhålla allmänna ytor som till exempel 

gång- och cykelvägar. 

4.2.4 Identifiera kundbehov 

För att identifiera kundbehoven har flertal intervjuer utförts samt studiebesök. 

Intervjuer med uppdragsgivare från företaget, företaget P.Olsson som tillverkar 

upphängningar samt Växjö kommun som dagligen använder upphängningar.   

Egna observationer av upphängningen och användning av denna har också 

utförts. Se bilaga 1: Studiebesök. 

 

Genom intervjuer och egna observationer har information samlats in som 

beskriver hur de befintliga redskapen är och vad som behövs utvecklas. Se rubrik 

”4.2.7 Upprätta målspecifikationer” för att se delkraven.   

4.2.5 Sammanställning av kundbehov  

En sammanställning utifrån intervjuerna och egna observationer gjordes. 

Författarna fick en överblick av vilka redskap som används vid olika moment vid 

renhållning och brister som finns i dagens redskap samt vad som behöver 

utvecklas.  

Behov som framkom från intervjuerna var att sopvalsen bör bli smidigare att 

framföra i trånga utrymmen som trottoarer och mellan parkerade bilar. Sopvalsen 

ska även ha möjligheten att vinklas för att flytta gruset till en bestämd sida av 

vägarna men även för att arbetet blir enklare för sopvalsen om gruset inte samlas 

framför fordonet. Under studiebesöken och intervjuerna gavs tips på hur vissa 

egenskaper utförs enklast som påkoppling av redskapen och styrning av vridning 

och liknande.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Upprätta målspecifikationer 

Till följd av uppdragsgivarens önskemål, intervjuer och egna observationer 

kan målspecifikationer tas fram och delas in i specifika delkrav.  

Målspecifikationerna gäller enbart upphängningen. 

 

Framkomlighet 
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• Upphängningen ska ha ett visst mått för att kunna komma åt trånga 

miljöer. 

• Upphängningen ska vara smidig vid användning, till exempel vinkling av 

redskapet  

•  

Montering 

• Redskapet skall vara enkel att montera på upphängningen.  

• Det ska gå fort vid montering av redskap. Max 20 sek.  

• Upphängningen ska sitta på plats vid monteringen, den ska ej svaja eller 

lossna. 

•  

Multifunktionalitet 

• Upphängningen skall kunna användas till flertal redskap, den ska ej 

enbart vara anpassat efter ett redskap utan flera.  

•  

Transport 

• Det ska gå att lyfta redskapet vid transport 

• Det ska vara säkert att transportera redskapet 

• Upphängningen ska vara hållbar vid transport och motstå plötsliga 

kraftpåkänningar. 

4.2.7 Generera koncept 

I följande avsnitt har tre koncept av upphängning tagits fram genom analyser av 

dagens upphängning och kundbehoven. 

 

Koncept 1 

Det första konceptet fästs på fordonet längsgående balkar i chassit med två 

fyrkantsrör, antingen med skruvförband eller genom svetsning (1). Mellan 

fyrkantsrören sitter den rundstång som förs in i ett rör (2), vilket gör att redskapet 

kan höjas och sänkas genom rotation mellan röret och stången. Rotationen utförs 

med hjälp av en hydraulkolv som fästs på rörets undersida (3). Fästet som sitter 

på redskapet (4) monteras på upphängningen med hjälp av två sprintar genom 

hålen i upphängningen (5), dessa punkter visas i figur 13. 
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Figur 13: Koncept 1 

Upphängningen funkar för redskapsbärare som inte har en egen lyftanordning 

och endast behöver fästa hydraulkolven på redskapsbärarens undersida. 

Upphängningen hänger nära marken, vilket gör att redskapets baksida inte kan 

lyftas då redskapet roterar enbart uppåt, se figur 14. Detta kan försvåra 

framkomligheten för fordonet vid till exempel trottoarkanter. Det kan bli 

besvärligt vid monteringen då fordonet och redskapet måste vara i lod med 

varandra för att fästa.  

 
 

Figur 14: Koncept 1 

 

 

1 

2 

4 

5 

3 
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Koncept 2 

Det andra konceptet består av en fyrkantig ram (1) som har tre fästen för 

lyftarmar (2), se figur 15. Konceptet är flexibelt då armarna kan förlängas eller 

förkortas och även justeras i sidled. Det är lätt att få redskapet att hänga i rätt 

läge med alla inställningar och upphängningen kan monteras på olika redskap. 

På ramen kan redskapen antingen svetsas på eller monteras med hjälp av 

skruvförband.  

 

Figur 15: Koncept 2 

Fästet för upphängningen mot fordonets sida konstrueras liknande som koncept 1 

med två fyrkantsrör. Dessa svetsas på längsgående balkar i chassit (3), se figur 

16. Detta kan justeras beroende på hur chassit på fordonet kommer att se ut. 

Nackdelen med koncept två är att montering av redskap tar lång tid. Alla 

lyftarmar måste hamna rätt och riktas in mot de tre fästen som är på redskapet. 

Om marken är ojämn eller om fordonet inte körs rakt mot redskapet blir 

monteringen svår. Upphängningen kräver även att föraren går ur fordonet och 

fäster alla lyftarmar med sprintar genom hålen på ramen och kulorna på armarna 

(4).  

 
Figur 16: Koncept 2 
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Koncept 3 

Det tredje konceptet, som visualiseras i figur 17, består av en ram som fästs i 

redskapsbäraren med två fyrkantsrör liknande koncept 1 och 2. Upphängningen 

kan sedan höjas och sänkas med hjälp av en kolv som monteras i nedre delen av 

fästet och i mitten av A-ramen. A-ramen är själva kopplingen mellan 

redskapsbäraren och redskapet. Den består av en ”hane” som är kopplat till fästet 

på fordonet och sen en ”hona” som är kopplat till fästet på redskapet. Fördelen 

med den här typen av koppling är att den är snabb och smidig att jobba med samt 

att det går snabbt att koppla på och av redskapen på redskapsbäraren.  

A-ramen självcentrerat redskapet vid montering genom sin triangulära form, 

vilket gör att det inte krävs lika stor precision av placering av fordonet vid 

montering. Upphängningens form underlättar montering för föraren.  

 

 
Figur 17: Koncept 3 

Honan på upphängningen svetsas samman sedan med en ”T-balk” (1), som i sin 

tur monteras med redskapet. Balken svetsas på honan men kan även förstärkas 

med en bärande tryckstång (2) eller liknande. Se figur 17.  

 

Låsningen av upphängningen utförs med en sprint som passar hålen i övre delen 

av både honan och hanen. Redskapet kan få en plötslig lyftande rörelse vid till 

exempel påkörning av upphöjning eller en sten, då säkerställer låsningen att 

redskapet inte lossnar från upphängningen. 

4.2.8 Koncepteliminering/välja koncept 

Koncepteliminering används för att sålla bort koncept från tidigare avsnitt och 

komma fram till ett slutgiltigt koncept som klarar av målspecifikationer. Därefter 

skall konceptet som har fått flest poäng vidareutvecklas.  
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Målspecifikationer har radats i en tabell vertikalt av tabellen och koncepten 

horisontellt. Poängsättning (se tabell 2) används för att poängsätta 

målspecifikationerna för varje koncept. Genom att använda poängsättning, blir 

det tydligt vilka koncept som inte är lämpliga jämfört med de målspecifikationer 

som är ställda.   

Tabell 2: Poängsättning 

+2 Mycket bättre än 

+1 Bättre än 

0 Likvärdig med 

– 1 Sämre än 

– 2 Mycket sämre än  

 

 

 

Tabell 3: Koncepteliminering 

Koncepteliminering Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Framkomlighet 0 +1 +1 

Montering +1 0 +2 

Multifunktionalitet 0 +1 +1 

Transport +1 +1 +1 

Summa: 2 3 5 

 

Varje koncept har blivit jämförda med varandra vid varje målspecifikation. 

Koncept 3 fick flest poäng och ska därför vidare utveckling. Se tabell 3.  

 

 

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


35 

Lundquist & Trokić 

4.2.9 Slutgiltiga koncept 

Konceptsållningens resultat innebär att koncept 3, A-ram, ska vidareutvecklas.  

A-ram blev det vinnande konceptet på grund av att den är smidig att använda.  

Konceptet kräver ingen manuell justering vid påkoppling av redskapet och 

föraren kan nästan sköta det mesta från förarhytten, vilket sparar både tid och 

arbete för föraren.  

 

Upphängningen är inte känslig för positionering av fordonet inför 

monteringsmomentet på grund av upphängningens självcentrering av redskapet. 

Det behövs inte manuell justering och därför är koncept 3 det bästa alternativet.  

Koncept 2, se figur 15, kan vara lite mer flexibel om olika fordon ska användas 

vid arbete. Flexibel i det avseendet att armarnas justerbara bredd och höjd på 

fästet då de är flyttbara i alla led och kan på så sätt monteras på olika redskap.   

 

4.2.10 Testa koncept/beräkningar 

Prototyp 

Företaget P. Olsson skickade en prototyp av en upphängning med A-ram och en 

upphängning för att testa konceptet. Prototypen tillverkades i en verkstad. Och 

skickades till Växjö på Linneuniversitet. Se 4.4 Prototypframtagning. 

Materialval 

Konstruktionsstål kallvalsad 355SJH används efter önskemål från kund och 

rekommendationer.  

 

Beräkningar 

Beräkningar på applikationerna utfördes för att säkra att upphängningen håller 

för påfrestningarna som kan uppstå. Beräkningarna visar att upphängningen kan 

utsättas för olika påfrestningar men att den värsta påfrestningen är plötslig 

slagpåverkan som kan uppstå vid ett scenario som liknar påkörning av en 

trottoarkant eller en lyktstolpe.  

4.2.10.1 Beräkningar av krafterna i upphängningen 

Beräkningarna av krafterna som påverkar i upphängningen presenteras i bilaga 3. 

Krafternas räknas fram för att veta vilken hydraulaggregat och gasfjäder som ska 

användas i den slutgiltiga upphängningen. Dessa applikationer presenteras i 

bilaga 6. 
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4.2.10.2 Svetsberäkningar av upphängningen  

Beräkningarna av svetsen i upphängningen presenteras i bilaga 4. Detta beräknas 

fram för att veta vilken utformning och tjockleken svetsen skall ha.  

4.2.10.3 Beräkningar av krafter som redskapsbäraren utsätts för vid 

belastning 

Beräkningarna av krafter som redskapsbäraren utsätts för vid belastning 

presenteras i bilaga 5, under 5.1 och 5.2. Detta tas fram för att veta vad 

redskapsbärare utsätts för och dimensioneringen. 

4.2.10.4 Beräkningar för att avgöra stångens storlek 

Beräkningarna för att avgöra stångens storlek presenteras i bilaga 5, under 5.3. 

Detta tas fram för att veta vilka vridningar påverkar stången och att stången kan 

därefter dimensioneras till rätt mått.  

4.2.11 Upprätta slutgiltiga specifikationer  

Dimensionering och simulering 

Upphängningen konstrueras efter måtten på redskapsbäraren och sopvalsen. 

Fästpunkten där redskapet ska fästas måste sitta 500 mm ovanför marken på 

grund av höjden av själva sopvalsen och den överliggande balken.  

Redskapet ska kunna höjas upp 200 mm vid transport vilket gör att i maximalt 

upphöjt läge ska fästet befinna sig minst 700 mm ovanför marken.  

 

Informationen till dessa mått är utifrån våra egna observationer och 

rekommendation från företaget P. Olsson. Måtten är nödvändiga för att få en 

smidig montering men även för att sopvalsen ska hänga fritt från marken vid 

transport.   

 

Simulation 

Simuleringen beskriver hur materialet påverkas av krafter som kan uppstå. 

Resultatet blir en vridande kraft i änden av balken samt vikten från sopvalsen 

längst ut på balken som är fäst i sopvalsen.  

Simulering av konstruktionen har gjorts i Solid Works och resultaten har använts 

som guidning i dimensioneringen. Hydraulcylindern och gasfjäder tas ej med 

men fästet till hydraulcylinder testas i simuleringen. Testet utfördes på A-ramen 

(figur 18 och 19) för att på ett specifikt sätt visa var tyngden och krafterna från 

redskapet har den största påverkan. Skalan jämte upphängningen visar hur stor 

spänningen är och applicerar det med hjälp av en färgskala på konstruktionen. 

Rött betyder att konstruktionen är på gränsen av vad materialet klarar av, se figur 

18.  

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


37 

Lundquist & Trokić 

Simuleringen i figur 18 visar att materialet inte utsätts för några stora spänningar 

även fast vikten är 2,5 gånger högre än i verkligheten. Upphängningen är fixerad 

i ändarna av ramen och utsätts för en tryckande kraft på 5000 N och en vridande 

kraft på 5000 N, se figur 18. Krafterna agerar längst ut på balken, krafterna 

representerar en sopvals. 

 

 
Figur 18: Simulation 

 

 

Figur 19 visar en simulation på a-ramen där stagen är fixerade och samtidigt 

utsätts för spänningar när det uppstår en tryckande kraft på 5000 N längst ut på 

balken.  

 

Figur 19: Simulation A-ram 
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Simuleringen i figur 20 visar att förstärkningen på triangeln utsätts för den 

största spänningen och måste eventuellt förstärkas. Simuleringen visar en kraft 

på 10 000 N som agerar över fästet för redskapet, kraften är mycket större än 

tyngden på redskapet som endast väger omkring 150kg, se figur 20. Det gör att 

upphängningen har en säkerhetsfaktor på 5 och att den bör klara plötsliga 

påfrestningar som kan uppstå vid påkörning av till exempel en sten eller ett 

gupp.   

 
Figur 20: Simulation triangeln 

 

En annan detalj av konstruktionen som måste kunna motstå påfrestningar är 

fästet för hydraul kolven som sköter vridningen av redskapet, se figur 21. 

Simulering visar vad som kan hända om fordonet skulle köra på en lyktstolpe 

eller likande med ena sidan av redskapet och med en hastighet på 30km/h. 

Kraften blir 11 kN som riktas rakt på fästet se figur 21. Simuleringen visar att 

resten av upphängningen inte påverkas av den kraften utan fästet uthärdar 

spänningen.  

 
Figur 21: Simulation av fäste 
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Dimensionering 

För att göra de rörliga delarna väldigt korta flyttas den triangelformade balken 

(1) 195 mm upp samt att den dimensionerats till 40 mm i tjocklek.  

Triangelformade förstärkningen (2) i figur 22 dimensioneras till en tjocklek på 5 

mm istället för 3 mm för att bibehålla styrkan då simuleringen visades att det 

blev höga spänningar, se figur 20. Den triangelformade förstärkningen svetsas 

fast på ramen. Fäste till hydraulkolven (3) klarade simuleringen godtyckligt, se 

figur 22.  

 

 
Figur 22: Triangelformad balk 

Fästet för redskapet består av ett hål i änden (1) av balken där en sprint håller 

ihop den tvärgående balken på redskapet och triangeln på upphängningen, se 

figur 22. Hålen och stången dimensioneras till en tjocklek på 40 mm enligt 

beräkningar i bilaga 5, beräkningar 5.3. Sprinten tar upp krafter i samma plan 

som triangeln, vilket är i sidled och i körriktningarna.  

 

Höjd 

Höjd och sänkbara delen av upphängningen visas i figur 23. Den konstrueras 

med tre stag som håller hela upphängningen på plats. Stagen tillåter 

upphängningen att endast röra sig i vertikal riktning med en liten tippning av 

hela redskapet då det övre staget inte ändrar längd under arbete. Detta görs för att 

A-ramen lättare ska kunna fånga upp den andra delen av fästet.  

 

Höjning och sänkning sker med hjälp av den hydraul kolv som monteras i fästet 

på mitt-balken av A-ramen (1) och i den nedre delen av ramen (2) som fästs i 

fordonet, se figur 24.  De två utstickande fyrkantsrören på ramen är de rör som 

1 
2 

3 
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svetsas eller bultas fast i chassit på fordonet. Med fördel svetsas ramen fast för 

att inte försvaga varken ramen eller chassit på fordonet (3), se figur 23. A-ramen 

består av 60x60mm fyrkantsrör med en godstjocklek på 4 mm då lägre 

dimensioner uppvisade höga spänningar. Figur 19 visar att dimensionering av A-

ram ej utsätts för höga påfrestningar.  

 

Fästena för stag och hydraulkolvar är utskurna ur en 7 mm solid plåt och 

materialet har valts till ett kalldraget konstruktionsstål som är lätt att arbeta med 

och är billigt i inköp.  

Lyftanordningen möjliggör en lyfthöjd på 500 mm från botten till högsta läge. 

Med ett bottenläge där A-ramen hänger endast 200 mm ovan marken och i 

toppläget hänger fästet för redskapet 700 mm ovan marken. Informationen till 

dessa mått är utifrån våra egna observationer och rekommendationer.  

 

 

 
Figur 23: Upphängningen i lyftläge 

 

Vridning 

Krafterna som uppstår av snedställt redskap tas upp av hydraulkolven som sköter 

själva vridningen av redskapet (1), se figur 24.  Figur 24 visar ett stag (1) istället 

för en hydraulkolv. Hydraulkolven kräver en slaglängd på 170 mm. Det gör att 

redskapet kan vinklas 20 grader. Vald hydraulkolv presenteras i bilaga 6.   

 

Fästet på redskapets balk (2) konstrueras till ett skyddande hus över triangeln 

och fungerar som en skyddsåtgärd om krafterna skulle bli för stora för 

hydraulkolven och brister, se figur 24. Husets konstruktion tar då upp krafterna 

och håller redskapet på plats.  

 

1 

2 

3 
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Figur 24: Vridning av redskap 

 

Drift 

På balken monteras sedan den drivande el-motorn och med kedjedrift överförs 

kraften till sopvalsen. Utifrån rotationshastigheten på motorn bestäms även 

utväxlingen i kedjedriften så att sopvalsen har en rotationshastighet på 300 

varv/minut. Hastigheten är en standardhastighet och används på dagens 

sopvalsar. Standardhastigheter på elmotorer ligger på 3000 eller 1500 varv/ 

minut vilket skulle göra att utväxlingen behöver vara på 1:10 eller 1:5.  

4.3 Drift av redskap  

I dagsläget finns det till största del enbart sopvalsar som drivs av hydraul eller 

bensinmotorer och det finns det inga direktiv vilken sorts motor som är 

lämpligast för en eldriven sopvals. Alternativa motorer undersöktes för att kunna 

få tag på den rätta elmotorn som skulle klara av att driva sopvalsen.  

Under besöket hos P. Olsson presenterades en påhängsmotor som drivs av 

bensin. Det innebär att motorn monteras på en sopvalsmodell som dras efter 

fyrhjulingar och används vid sopning av isar. Påhängsmotorn användes som 

modell för att ta fram en elmotor med jämförbara egenskaper. Påhängsmotorn 

var en Honda Gx200, en cylindrisk fyrtaktsmotor med 6,5 hk. [23]  

Effekten på påhängsmotorn är den effekt som krävs för att en sopvals ska klara 

sin uppgift. Därför undersöks elmotorer med samma effekt.  
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Effekt omvandlat till kW landar på 4,8 kW och därför valdes en motor på 5 kW. 

En likströmsmotor med den effekten är väldigt dyr och svår att få tag i, därför 

väljs en växelströmsmotor tillsammans med en AC/DC kontroller för att 

batterierna ska kunna vara motorns energikälla. Till kontrollen kopplas en 

potentiometer som styr spänningen till motorn. Genom att styra spänningen styrs 

varvtalet på motorn. Ola på P. Olsson nämnde att standard för varvtal på 

sopvalsar är 300 varv/minut och det har efterföljts. Skillnaden mellan varvtalet 

på motorn och sopvalsen justeras av utväxlingen på sopvalsen.  

4.4 Prototypframtagning och test av eldrift 

För att kunna kontrollera upphängningens hållbarhet och driften på redskapet 

togs en prototyp fram. Prototypen baseras på det slutgiltiga konceptets 

dimensioner, vilka skickades till P. Olsson. De tillverkade A-ramen och 

sopvalsen samt att de monterade den drivande elmotorn, se figur 25.  

 

Prototypen tillverkades i ett kalldraget konstruktionsstål [KKR] S355J3H. 

Materialet är ett standardmaterial i deras tillverkning och används till de flesta 

redskap som de tillverkar. Sopvalsen är konstruerad med en överliggande balk 

som elmotorn monteras på. Rotationshastigheten på motorn växlas sedan ner 

med hjälp av kedjedrift ner till själva valsen, som ska ha en rotationshastighet på 

300 RPM.   

 

 
Figur 25: Drivande motor 

En specifikation som inte gick att komma tillrätta med var att utväxlingen för 

prototypen blev för liten. Beräkningarna visade att en optimerad utväxling ska 

vara 10 men företaget kunde enbart tillverka en på 2,8. Detta resulterar i att 

motorn får jobba under hög belastning då den inte får arbeta under optimala 

varvtal.  
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Sopvalsens bredd är 1700 mm och det är för att kunna täcka fordonets bredd i 

vinklat läge. Vinkling av redskapet hanteras med ett justerbart stag som 

monterades mellan den överliggande balken och staget bak till a-ramen, se figur 

26. Därefter ska staget bytas ut mot en hydraulcylinder för att vinklingen ska 

kunna skötas från hytten av fordonet.  

 

 
Figur 26: Vridningsstag 

A-ramen konstruerades till att passa den a-ram som sitter på den redskapsbäraren 

som lånades ut för testning av kommunen. Redskapsbäraren var en Vitra city 

2060, se figur 27.  

 
Figur 27: Vitra city 2060 

A-ramen består av fyrkantsrör med måtten 60x60 mm men en godstjocklek på 4 

mm, se figur 28.  
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Figur 28: A-ram 

Prototypen utrustades även med justerbara stödhjul som ska stödja valsen under 

arbetets gång så att tyngden inte blir för stor och för mycket effekt krävs från 

driften. Elmotorn kopplas samman med batterier genom en kontroll (1) och en 

potentiometer (2), se figur 29.  

 

 
Figur 29: El komponenter 

Testning av Prototyp  

Testerna visade hur stor effektförbrukningen var, hur stor spänning som krävdes 

för det önskade varvtalet under arbete och hur länge batterierna skulle räcka. 

Men även hur upphängningen betedde sig under montering och arbete. Se figur 

30. 

 

1 

2 
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Figur 30: Testkörning 

Till en början låg de teoretiska beräkningarna som grund för inställning av el 

komponenterna, där spänningen skulle ligga 16,8 V för en korrekt 

rotationshastighet på 840 RPM för motorn. Den verkliga spänningen togs fram 

genom att öka spänningen tills rätt varvtal uppnåtts, detta mättes med en 

varvtalsmätare och ett tidtagarur. Testerna visade att spänningen var tvungen att 

ligga på 20 V på grund av belastningen som uppstod när sopvalsen låg mot 

marken. När spänningen ökade minskades strömmen en aning till 200 A. En 

sådan förbrukning innebär att batteri vara i 6 minuter vid effektiv körning. 

 

Batteri → 20 Ah 

Spänning → 20 V 

Ström → 200 A  

Effekt → U×I = 4000 W  

Drifttid → (20/200) ×60 = 6 min 
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultat om slutgiltiga upphängningen. 

5.1 Produktutveckling av upphängning 

Resultatet av produktutveckling för konstruktionen av upphängningen 

presenteras i detta stycke.  

 

Slutgiltiga koncept 

Resultatet av produktutvecklingsprocessen var att koncept 3 med en A-ram var 

den mest lämpade upphängningen att vidareutveckla. A-ramen uppfyllde de 

målspecifikationer som berörde smidighet vid enkel montering jämfört med 

koncept 1 och 2. Men vid testningen noterades det att en smidig låsning av 

upphängningen var nödvändigt för att säkerställa att den satt fast, se figur 31 och 

32. Upphängningens design gör att redskapet är på plats vid normal körning. 

Däremot kan inte A-ramen hålla ihop när redskapet sänks ner i arbetsläge. Det 

resulterar i att båda delarna glider ur varandra på samma sätt som det ska göra 

vid avkoppling av redskapet. Därför krävs en låsning av upphängningen som 

håller ihop delarna även i arbetsläge och om plötsliga rörelser uppstår. Den nya 

låsningsmekanismen består av två krokformade haspar (se figur 31 och 32) som 

är fjäderbelastade för att hela tiden agera i låst läge. Hasparna hakar automatiskt 

i två hål i A-ramen vid montering och kräver ingen manuell justering av 

redskapets position eller montering av sprint 

 

    
           Figur 31: Låsning monterad    Figur 32: Låsning i öppet läge  
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Upphängningen 

Upphängningen är formad som ett A, därav namnet A-ram och består utav två 

delar. Den ena delen är fast på fordonet och benämnd som hanen medan den 

andra delen som är fast på redskapet är referat som honan. 

A-ramen består av 60x60 mm profiler som har svetsats samman. Honan består av 

en 4 mm tjock plåt som är triangelformad, den är bockad i ändarna för att passa 

runt hanens profiler se skisser i bilaga 7. Upphängningen monteras genom att 

hanen lyfter upp honan. Honan har bockade kanter som gör att det blir enklare 

för hanen att lyfta honan. 

 

Konceptet uppfyller kraven från företaget angående fastmontering på fordonet 

och den lyfthöjd som krävdes för sopvalsens markfrigång vid transport.  

Den lyftande hydraulkolven monteras i ett vertikalt läge för att få den önskade 

lyfthöjden. Beräkningarna visade att den lyftande hydraulcylindern behöver 

kunna utveckla en kraft på 6143 N för att kunna lyfta sopvalsen, se beräkningar i 

bilaga 3. Men för att upphängningen ska kunna användas till tyngre redskap och 

kunna uthärda plötsliga påfrestningar valdes en hydraulcylinder med kapacitet på 

30 kN, se bilaga 6. Kätting monteras dit som en extra säkerhet vid sidokraft. Den 

är fäst i ramen och hanen som ett kors, se figur 33. 

 

 
Figur 33: Upphängning med kätting 

 

Gasfjädrar 

Konstruktionen på upphängningen möjliggör även att två dragande gasfjädrar 

kan implementeras på var sin sida om hydraulkolven för att minska 

energiförbrukningen vid höjdjustering av redskapet. En annan fördel med 

gasfjädrarna är att plötsliga rörelser av redskapet reduceras då fjädrarna fångar 

upp de plötsliga kraftpåkänningarna.  
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Fästet 

Fästet för redskapet konstruerades till en triangelformad balk som svetsas på 

honans plåt och förstärkts med stödplåtar på sidan. Längden på balken är 300 

mm för att sopvalsen ska kunna rotera utan att stöta emot upphängningen.  

En smidig montering av redskapet var även möjlig med formen på fästet som 

beviljar en rotation av 40 grader på sopvalsen. Snedställning av redskapet sköts 

med en mindre hydraulcylinder som utrustas med en inbyggd chockventil. 

Ventilen skyddar redskapet och upphängningen vid en eventuell krock.  

 

 

5.2 Driften av redskapet 

Testerna visade att utväxlingen på sopvalsen var för liten och att motorn fick 

arbeta under onödig hög belastning. Utväxlingen på prototypen var 2,8 medan 

beräkningarna visade att en utväxling på 10 vore optimalt. Detta resulterade i att 

motorn förbrukade mer el vilket i sin tur minskade drifttiden avsevärt. Under 

körning visade mätningarna att motorn på sopvalsen krävde en spänning på 20 V 

för att kunna hålla en rotationshastighet på 840 RPM. 

 

Mätningarna visade även att strömförbrukningen var på 200 A, vilket 

beräkningar visar att med en sådan förbrukning skulle batterierna i fordonet ta 

slut på en timme. Testerna visade även att en för hög belastning på valsen 

resulterade i att controllern slog ifrån och motorn stannade. Detta var på grund 

av att strömmen övergick 300 A och controllerns gräns var programmerad till 

300 A.  

 

Resultatet efter teoretiska beräkningar och testningen av prototypen visar att en 

elmotor med en effekt på 5 KW och en utväxling på 1:10 är optimalt för driften 

av redskapet.  
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5.3 Slutgiltiga resultat av projektet 

Resultatet av det här projektet sammanfattas med en kort lista av de delar som är 

signifikativt för den här upphängningen och som gör att Carvia pro 4 kan 

användas som en redskapsbärare samt en figur av den sammanställda 

upphängningen, se figur 34.  

 

 

➔ A-ram som består av en hona och hane  

➔ Två gasfjädrar för att minska energiförbrukning vid justering av 

redskapets höjd samt en bättre stöttålighet 

➔ En hydraulcylinder med integrerad chockventil för att skydda redskap 

och upphängning vid krock 

➔ Två fjäderbelastade låshakar för låsning av upphängningen 

➔ Elmotor med en effekt på 5 KW för drift av redskapet 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 34: Upphängningen 
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6. Analys 

 

I följande kapitel presenteras analys om slutgiltiga upphängningen.  

6.1 Produktutvecklingsprocessen av upphängningen 

6.1.1 Koncepteliminering 

Koncept 3 med A-ram blev vald och det var på grund av att den uppfyller 

målspecifikationerna som ställdes. Det som gjorde att den var självklar jämfört  

med koncept 1 och 2 var smidigheten vid montering, Koncept 1 och 2 fungerar 

men är svårare att arbeta med under montering på grund av känsligheten för 

placering av fordonet. Men även om koncept 3 var vald pga smidigare låsning så 

märktes det vid testning av prototyp att en låsning behövdes för att säkerställa att 

redskapet satt fast.  

 

Koncept 1 och 2 är mindre smidiga jämfört med koncept 3 i höjdjustering. För 

att koncept 1 inte kan höja redskapet utan enbart vinkla det och koncept 2 kräver 

mest tid vid montering. På grund av att i koncept 2 är de tre armarna rörliga i 

både höjd och sidled. Det innebär att det blir flera manuella moment då alla 

armar måste passa in separat. 

 

Koncept 2 är väldigt lik koncept 3, men skillnaden mellan dessa är 

upphängningens konstruktion. Koncept 2 har en rektangulär form, vilket gör att 

den kräver en perfekt placering av fordonet vid montering. Dock är fördelen med 

att den har fler möjligheter till att passa fler olika fordon då armarna är flexibla. 

De kan kopplas till de flesta fordon med lyftarmar.  

 

6.1.2 Vidareutveckling av upphängningen 

Under projektets gång har en upphängning utvecklats för att tillfredsställa 

kundbehov och önskemål. Tester av prototypen visar att det koncept som valdes 

klarar dessa krav. De visar även att det finns utrymme för ytterligare utveckling 

som gör upphängningen mer högteknologisk och attraktiv på marknaden. 

Testerna visar även att driften på redskapen i dagsläget inte är tillräcklig och 

måste därför utvecklas.  

 

Gasfjädern och låsningsmekanismen gör att redskapet skapar en mer komfortabel 

arbetsmiljö där stötar och ryck i redskapsbäraren minskar. 
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6.2 Konvertera drift till eldrift 

Huvudsyftet med projektet är att se om det går att tillverka ett redskap med 

elektrisk drift. Först måste eldriften klara kraven som finns på redskapet vilka är 

en effekt på cirka 4,5 KW och har en drifttid på 8 h. Det betyder att fordonet 

måste har cirka 36 kWh avvarat till driften av redskapet.  

Analysering av de motorer och batterier som använts till projektets prototyp 

visade att de batterier som fanns att tillgå för det här projektet inte är tillräckliga. 

Likaså är motorn av fel sort sett till spänningen samt är utväxlingen 

missgynnsam för effektförbrukningen.  

De vanliga spänningar som ett elfordon arbetar med brukar vara 48,72 eller 144 

V. Om en motor med en arbetsspänning på 144 V tillsätts, måste batterierna ha 

en strömkapacitet på 36 000/144=250 Ah. Utifrån fordonet Carvia PRO 4 skulle 

detta vara möjligt med nya batterier, fler batterier och nya motorer med en 

arbetsspänning på 144 V. 
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7. Diskussion  

 

I detta kapitel presenteras diskussion kring arbetet och resultat. Författarens 

tankar och åsikter tas med.  

7.1 Arbetets begynnelse 

Vid projektets början lades det mycket tid på att göra undersökningar och 

analyser av upphängningen. Författarna tyckte att det är viktigt att ha kunskap 

början av utvecklingen. Genom att analysera och få fram information om vilka 

delar är viktiga kan en lämplig upphängning som klarar kraven utvecklas.  

7.2 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen är en smidig och lämplig process för att kunna 

komma fram till det slutgiltiga konceptet. Det var enkelt att följa alla stegen och 

det var tydligt vilka delar som var viktiga att ha i åtanke vid utvecklingen. Den 

process som har valts är att använda tillgodoser de viktigaste delarna för att 

systematiskt tillgodose krav och önskemål från framtida användare av 

upphängningen. Dock är varianten av produktutvecklingen som användes en 

enkel process och kan göras djupare och mer ingående.  

7.2.1 Studiebesök och kundbehov 

Studiebesök på olika företag verkställdes och det var oerhört lärorikt. 

Informationen och egna observationer från dessa studiebesök var det som 

användes mest. Det var vid studiebesöken en förståelse för redskapen tog plats 

och hur arbetet skulle formas. Under studiebesöken kunde vi intervjua människor 

med erfarenhet och kunskap.  

Studiebesök var en viktig del av processen då information kring olika 

upphängningar och redskap introduceras samt möjlighet till att observera.  

7.2.2 Kundbehov 

7.2.3 Prototypframtagning/testa koncept 

Prototypframtagningen var den tuffaste delen under 

produktutvecklingsprocessen då det var svårt att få tag på alla komponenter samt 

det behövdes skickas till två olika platser innan den kunde slutligen skickas till 

Linnéuniversitet där testning av konceptet skulle verkställas.  

Testerna gav en bild av hur en slutgiltig upphängning och drift skulle se ut, vilka 

delar av prototypen som behöver vidareutvecklas och vilka delar som är onödiga. 
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För ett bättre resultat skulle fler tester vara nödvändiga med mer noggranna 

mätinstrument. Därefter vidareutveckla prototypen och testa igen.  

7.3 Slutgiltiga konceptet av upphängningen 

7.3.1 Utveckling 

Vid utveckling av det slutgiltiga konceptet var det väldigt viktigt att den skulle 

följa målspecifikationer som ställdes. Detta för att den skulle vara så attraktiv 

som möjlig och för att den skulle förenkla vardagen för de personer som 

använder den dagligen. Det var även viktigt att den var smidig vid användning, 

enkel att montera redskapet och att driften skulle vara baserad på el. 

7.3.2 Styrka 

Slutgiltiga konceptet styrka är att redskapet kan monteras från hytten och det 

medför sparad tid och energi. Det flesta upphängningar kräver att föraren går ur 

sin hytt och monterar redskapet manuellt och kräver även att man låser fast 

upphängningen med en sprint. Författarnas anser att låsningen är det slutgiltiga 

konceptet starkaste del och det är för att utformningen av låsningen är 

nytänkande.  

 

En annan styrka med upphängningen jämfört med andra är att den är utrustad 

med gasfjädrar, vilket medför att redskapet följer med vid ojämnheter i vägarna 

vid vägunderhåll.  

 Effektåtgången vid höjdjustering av redskapet minskas också. Gasfjädrarna är 

delar som inte är viktiga för att upphängningen ska fungera. Men gasfjädrarna 

gör att upphängningen får en ökad livslängd och en utökad drifttid.  

7.3.3 Materialvalet 

Materialvalet till upphängningen blev kalldraget stål [KKR] S355J2H för att det 

är ett hållbart material som rekommenderas från både kund och företag. Projektet 

har inte haft som mål eller syfte att undersöka materialet i upphängningen utan 

har utgått från företag som utvecklar redskap rekommendationer. En noggrann 

undersökning av konstruktionsmaterial hade eventuellt visat ett bättre material 

för konstruktionens design och hållfasthet. Men det material som används i 

nuläget är ett säkert val på grund av att det har använts tidigare i stor 

utsträckning.  
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7.3.4 Beräkningar 

Upphängningen blir utsatt för varierande och plötsliga krafter. Vissa av dessa 

krafter som upphängningen blir utsatt för kan inte förutspås och därför är 

upphängningen överdimensionerad. Upphängningen ska klara av montering av 

varierande redskap och att den stöter på hinder vid underhåll av vägar. Exakta 

beräkningar av krafterna är svåra att göra då många parametrar av betydelse är 

varierande. De beräkningar som är gjorda visar att de säkra krafterna inte har så 

stor påverkan på det slutgiltiga konceptet.   

7.4 Eldrift 

7.4.1 Resultat av testning 

Testningen visade att drifttid vid användning av eldrift behövdes utöka och att 

energiförbrukningen var för hög.  

En normal arbetstid vid effektiv användning av redskap är på cirka 8 h och vid 

testningen visade det att den skulle kunna fungera i 1 h. Det är alldeles för lite tid 

vilket resulterar i att det inte är effektivt med den utrustning prototypen hade. För 

att det ska vara lönsamt måste tiden vid användning ökas.  

Det som behöver förändras är utväxlingen mellan motor och vals, motorns 

maxspänning och fordonets batterikapacitet. En utväxling på 1:10 skulle göra att 

motorn kan jobba på idealt varvtal och strömförbrukningen skulle bli lägre.  

Om spänningen ökas till 144 V och batterikapaciteten ökas, det vill säga 250 Ah 

avvarat till drift av redskap, då skulle drifttiden ökas till 8 h rent teoretiskt.  

 

7.5 Slutligen 

 

Det krävs en ständig hållbar utveckling av produkter/tjänster.  Fordon och 

redskapsbärare som är fullt eldrivna medför en bättre miljö jämfört med andra 

drifter och är formad på det viset att den ska klara av påfrestningar och klara 

kraven. Detta resulterar i att den håller längre och att användningsområde blir 

större. 
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8. Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatser av arbetet och författarens 

rekommendationer. 

8.1 Arbetet 

Målet med arbetet var att utveckla ett koncept av en upphängning som följde 

kraven, vilket var påkoppling av redskap på en specifik redskapsbärare Carvia 

PRO 4?  

 
• Projektet har lett till att koncept som är optimalt utifrån kraven och de 

beräkningar som har gjorts.  

• Projektet ledde även till ett konceptförslag för ett redskap. Enbart ett 

förslag verkställdes av hur ett redskap kan se ut för att ge optimal och 

bred användning. 

• Projektets del av att ändra driften till eldrift verkställdes för att se om det 

var möjligt. Detta var en intressant process som är värd att investera i.  

 

8.2 Avslutningsvis 

Det är viktigt att underhålla vägarna i samhället för åtkomlighet vid transport, 

vare sig om det är fots eller körning av bil. Det är därför viktigt att satsa på 

hållbar utveckling av både fordon och redskap för att det används dagligen vid 

underhåll av vägar och transport vilket är en viktig del av samhället. 
Vid fortsatt arbete bör en prototyp av det slutgiltiga konceptet verkställas. Detta 

för att se om det finns ytterligare faktorer som behövs utvecklas. När det 

kommer till drift baserad på el måste fordonets batterier och redskapets motorer 

samt redskapets utväxling rekonstrueras. Batterier med mer kapacitet och en 

motor som kan arbeta med högre spänning och i rätt varvtal för en smidig drift. 

Med rätt utrustning är underhåll med hjälp av elektriskt drivna redskap möjligt.  
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BILAGA 1: Studiebesök 

P. Olssons 

Företaget heter P. Olsson och är beläget i Fjälkinge i Skåne. De specificerar sig 

på redskap som används för vägunderhåll samt redskap för gräsmattor. Till 

exempel sand-/saltspridare, gräsklippare och snöplog. Se figur 35, 36 och 37.  

 

Studiebesökets mål var att betrakta olika redskapen och få en större förståelse för 

vilka detaljer i upphängningen som är viktiga att fokusera på.  

Ola Svensson, VD för P. Olsson, visade oss runt på företaget och förklarade 

ingående om varje redskap. Han informerade även en del information om vad 

som skall finnas i åtanke vid utveckling av redskapen.    

 

 
Figur 35: P. Olssons redskap sopvals 
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Figur 36: P. Olssons redskap 

 
Figur 37: P. Olssons redskap 
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Växjö kommun ”Trafik och samhällsplatser” 

Under utvecklingsprocessens bestämdes ett möte med Växjö kommun “Trafik 

och samhällsplatser”. De arbetar dagligen med vägunderhåll och redskap som 

sopvals, sand-/saltspridare och plogar.  

Dan Juteström och Mikael Jonasson välkomnade oss, de berättade om deras jobb 

inom “Trafik och samhällsplatser” och hur de arbetade dagligen. Studiebesöket 

resulterade i en större förståelse för de egenskaper som är nödvändiga i 

upphängningen för en smidig drift av redskapen. En intervju verkställdes och en 

rundvisning av deras redskap och fordon. Se figur 38 och 39.  

 

 
Figur 38: Växjö kommuns redskap 

 

 
Figur 39: Växjö kommuns redskap 
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BILAGA 2: Figurer/symboler 

7 

Figur 41: Tröghetsmoment referensbild [19] 
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Figur 42: Vridmotstånd (𝑾𝒗) och vridstyvhet (𝑲𝑽) [47] 

 

 

 

 

 
Figur 43: Utmattningsekvationer [19] 
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BILAGA 3: Konstruktionsberäkningar av upphängning 

Denna bilaga redovisar hur stor krafterna blir i upphängningen när den utsätt för 

en last vid 150 kg och vilken hydraulcylinder samt gasfjäder som ska användas. 

Detta presenteras i bilaga 6. Lasten är på 150 kg. Se figur 44 och 45. 

 
 

Figur 44: Upphängningen  

 
  

Figur 45: Krafter 
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Krafterna ner beräknas enligt (1) och (2). 

 

           𝐹 + 𝐺 + 𝑆 ∗ cos(𝛼) − 𝐻 ∗ cos(𝜑) (1) 

 

          𝑆 ∗ sin(𝛼) − 𝐻 ∗ sin(𝜑) − 𝐵 (2) 

 

         𝐹 ∗ 250 + 𝐺 ∗ 30 + 𝐻 ∗ sin(𝜑) ∗ 437.7 − 𝑆 ∗ sin(𝛼) ∗ 472.1  (3) 

 

H bryts ut för att beräknas (1) och placeras i ekvation (3). 

 

(1)  𝐻 =
𝐹+𝐺+𝑆∗cos(𝛼)

cos(𝜑)
   Flyttas in i (3) 

 

(3) → 𝐹 ∗ 250 + 𝐺 ∗ 30 + (
𝐹+𝐺+𝑆∗cos(𝛼)

cos(𝜑)
) ∗ sin(𝜑) ∗ 437.7 − 𝑆 ∗ sin(𝛼) ∗ 472.1 

 

 

För att förenkla beräkningen kallar vi (sin(𝜑) ∗ 437.7) för A 

 

 

→ 𝐹 ∗ 250 + 𝐺 ∗ 30 = 𝑆 ∗ sin 𝛼 ∗ 472.1 −
𝐹∗𝐴+𝐺∗𝐴+𝑆∗𝐴∗cos 𝛼

cos 𝜑
 

 

→ 𝐹 ∗ 250 + 𝐺 ∗ 30 = 𝑆 ∗ sin 𝛼 ∗ 472.1 −
𝐹𝐴

cos 𝜑
−

𝐺𝐴

cos 𝜑
−

𝑆𝐴 cos 𝛼

cos 𝜑
 

 

→ 𝐹 ∗ 250 + 𝐺 ∗ 30 +
𝐹𝐴

cos 𝜑
+

𝐺𝐴

cos 𝜑
= 𝑆 (sin 𝛼 ∗ 472.1 −

𝐴 cos 𝛼

cos 𝜑
) 

 

→𝑆 =
𝐹∗250+𝐺∗30+

𝐹𝐴

cos 𝜑
+

𝐺𝐴

cos 𝜑

sin 𝛼∗472.1−
𝐴 cos 𝛼

cos 𝜑

 

 

→𝑆 = 4526,76 𝑁 

 

 

(3) → 𝐹 ∗ 250 + 𝐺 ∗ 30 + 𝐻 ∗ sin(𝜑) ∗ 437.7 − 𝑆 ∗ sin(𝛼) ∗ 472.1 

 

→𝐻 =
𝑆∗sin(𝛼)∗472.1−𝐹∗250−𝐺∗30

sin(𝜑)∗437.7
 

 

→𝐻 = 6143.08 N 

 

(2) → 𝑆 ∗ sin(𝛼) − 𝐻 ∗ sin(𝜑) − 𝐵 

 

→𝐵 = 𝑆 ∗ sin(𝛼) − 𝐻 ∗ sin(𝜑) 

 

→𝐵 = 637,01 N 

Beräknade krafter: F= 150 kg (Tyngden) 
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           G= mg = 120 × 9.82 = 1178.4 𝑁 

           S = 4526,76 𝑁 

           H=6143.08 N 

           B= 637,01 N 

 

Med hjälp av informationen om vad för krafter som upphängningen utsätts för 

vid kan hydraulcylinder och gasfjäder tas fram. Detta presenteras i bilaga 6: Val 

av hydraulcylinder och gasfjäder. 

 

 

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 4: sid1: (1) 

Lundquist & Trokić 

BILAGA 4: Svetsberäkningar 

I denna del beräknas svetsens storlek genom att beräkna spänningar och krafter 

som svetsen utsätts för. Beräkningar utgår från balkarna enligt figur 46 på grund 

av att den tar upp den största belastningen.  

 

 
Figur 46: A-ramens balk som fästs i fordonet 

 

Koncetrationsfaktor  

Vald svetstråd är TIG EMK 6 och sträckgränsen är 410 Mpa. Svetsens kommer 

utsättas för skjuvspänning och därför beräknas 𝑆𝑦𝑠 enligt ekvation 1. Svetstråden 

är en kälsvets (Toe of transversefillet weld). Koncentrationsfaktor tas ur tabell 1.  

 

𝑆𝑦𝑠 = 0.58 × 𝑆𝑦 = 0,58 𝑥 410 𝑀𝑝𝑎 = 237,8 𝑀𝑝𝑎 (Ekvation 1) 

 

Tabell 1: Koncentrationsfaktor [19] 

 
Svetsen är en kälsvets därför → 𝐾𝑓 =  1,5. (Tabell 1) Vald SF är 10.  

 

𝐹 =  
𝑆𝑠𝑦 𝑥 𝐾𝑓

𝑆𝐹
=  

237,8 𝑥 1,5

10
 = 35,67 ≈ 35,7 Mpa 

(Ekvation 2) 

 𝐹 = 𝜏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 = 35,7 Mpa 
 

Kf= Svetsens storlek [mm2], Ssy= Sträckgräns i svetsen [Mpa] 

SF= Säkerhetsfaktor, 𝜏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤  = Tillåtna skjuvspänning [Mpa] 

 

Balkarna som 

fästs i fordonet  
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Böjningsmoment 

Figur 47 visar redskapet och mått från fäste till redskap/upphängare.  

 

 
Figur 47: Redskapet och upphängarens mått i x-led 

 

 

Ekvation för vridmoment               T = 𝑚𝑔 × 𝑥𝑚𝑚 

 

 

Redskapet 

𝑇 = 𝑚𝑔 × 𝑥𝑚𝑚 

m = 150 kg 

𝑥𝑚𝑚 = 1025 mm             𝑇𝑅𝑒𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝 =  150 × 9.82 × 1025 = 1 509 825 𝑁𝑚𝑚 

 

 

 

Upphängning 

𝑇 = 𝑚𝑔 × 𝑥𝑚𝑚 

m= 120 kg                    𝑇𝑈𝑝𝑝ℎä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 =  120 × 9.82 × 782 = 921 508 𝑁𝑚𝑚 

𝑥𝑚𝑚= 782mm 

 

 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 =  𝑇𝑅𝑒𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝 +  𝑇𝑈𝑝𝑝ℎä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 =   2431333,8 𝑁𝑚𝑚 ≈ 2431,4 𝑁𝑚 
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Tröghetsmoment 

Rektangulärt tröghetsmoment om axlarna x och y genom tyngdpunkten för den 

totala svetsen beräknas. Svetsen presenteras i figur 48. 

 
Figur 48: Tröghetsmomentet 

 

 

Beräkningar för svets i x-led  

Längden är 70 mm i vertikal och 150 mm horisontellt. Följande beräkningar görs 

för att beräkna tröghetsmomentet i x-led enligt ekvation 7 och 8. 

 

𝐼𝑥,𝑣 =  
𝐿3×𝑡

12
=  

703×𝑡

12
= 28 583,4 x t 𝑚𝑚4 

(Ekvation 7) 

 

𝐼𝑥,ℎ = 𝐿𝑡𝑎𝑥
2= 150 x t x 352 = 183 750 x t mm4 

(Ekvation 8) 

 

I𝑥= Tröghetsmoment [mm4] 

L= Svetsens längd [mm] 

t = Svetsens tjocklek [mm] 

𝑎𝑥= avståndet från centrum [mm] 

 

Det rektungelära tröghetsmomentet i x-led beräknas i ekvation 9. 

 

𝐽𝑥 = 2𝐼𝑣 +  2𝐼ℎ = 2(28583,4 𝑥 𝑡) + 2(183 750 𝑥 𝑡) = 424 666,8 𝑥 𝑡 mm4 
 (Ekvation 9) 

Beräkningar för svets i y-led  

Vertikala svetsen i y-led beräknas. Längden är som nämnt tidigare 150 mm, se 

ekvation 10.  

 

𝐼𝑦,ℎ =  
𝐿3×𝑡

12
=  

1503×𝑡

12
= 281 250 x t 𝑚𝑚4   
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(Ekvation 7) 

𝐼𝑦,𝑣 = 𝐿𝑡𝑎𝑥
2= 70 x t x 752 = 393 750 x t mm4 

(Ekvation 8) 

I𝑥= Tröghetsmoment [mm4] 

L= Svetsens längd [mm] 

t = Svetsens tjocklek [mm] 

𝑎𝑥= avståndet från centrum [mm] 

 

 

Det rektungelära tröghetsmomentet i y-led beräknas i ekvation 9.  

 

𝐽𝑦 = 2𝐼𝑣 +  2𝐼ℎ = 2(281 250 x t) + 2(393 750 x t) = 1 350 000 x t mm4 

(Ekvation 9) 

 

Det totala tröghetsmomentet blir enligt ekvationen 11.  

 

𝐽 =  𝐽𝑥 +  𝐽𝑦 = 424 666,8 𝑥 𝑡 + 1 350 000 𝑥 𝑡 = 1 774 666,8 𝑥 𝑡 mm4 

(Ekvation 10) 

 

Beräkning för skjuvspänning från vridmoment 

Figur 49 visar skjuvspänningen vid vridmoment. Skjuvspänningen vid 

vridmoment beräknas i ekvation 16 och r är enligt figur 48. Vridmomentet (T) 

beräknas till 2431805,16 Nmm enligt tidigare beräkningar.  

 

𝜏 =
𝑇𝑥 𝑟

𝐽
 

(Ekvation 16) 
 

τ = Skjuvspänning  

T= Vridmoment [Nmm] 

r = Avståndet i centrum [mm] 

𝐽 = Tröghetsmomentet [mm4] 
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Figur 49: Skjuvspänning vid vridmoment 

 

 

Skjuvspänning i A  

Skjuvspänning horisontellt i A enligt ekvation 16 och r är avståndet från 

centrum, vilket är 35 mm. 

 

 

𝜏𝐴,ℎ =  
𝑇 ×  𝑟

𝐽
 →  

2431334 ×  35

1 774 666,8  ×  𝑡
≈  

48

𝑡
 

(Ekvation 16) 
 

Skjuvspänning vertikalt i A enligt ekvation 16 och r är avståndet från centrum, 

vilket är 75 mm. 

 

 

𝜏𝐴,𝑣 =  
𝑇 ×  𝑟

𝐽
 →  

2431334 ×  75

1 774 666,8  ×  𝑡
≈  

103

𝑡
 

(Ekvation 16) 
 

 

Skjuvspänning i B  

Skjuvspänning horisontellt i B enligt ekvation 16 och r är avståndet från 

centrum, vilket är 35 mm. 

 

 

𝜏𝑏,ℎ =  
𝑇 ×  𝑟

𝐽
 →  

2431334 ×  35

1 774 666,8  ×  𝑡
=  

48

𝑡
 

(Ekvation 16) 
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Skjuvspänning vertikalt i B enligt ekvation 116 och r är avståndet från centrum, 

vilket är 75 mm. 

 

 

𝜏𝑏,𝑣 =  
𝑇 ×  𝑟

𝐽
 →  

2431334 ×  75

1 774 666,8  ×  𝑡
=  

103

𝑡
 

(Ekvation 16) 
 

 

  
 

Beräkningar redovisar att: 𝜏𝐴,ℎ =  𝜏𝐵,ℎ och 𝜏𝐴,𝑣 = 𝜏𝐵,𝑣 
 

 

Skjuvspänning 

Kraften blir redskapet och upphängningens vikt. Följande ekvationer 

sammanställs för att räkna fram skjuvspänningen i ekvation 14.  

 

𝐴 = 2 (150 + 70)𝑥 𝑡 = 440 𝑥 𝑡 

𝐹 = 𝑚𝑔 = ((120 + 150)𝑥 9,82)/2 = 1325,7 𝑁 

 

 

𝜏 =  
𝐹

𝐴
 = 

1325,7

440𝑥𝑡
= 3,013 x t Mpa 

(Ekvation 14) 

 
𝜏 = Skjuvspänning [Mpa]  

F= Kraft [N]       

A= Area på svetsfog [mm2] 
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Skjuvspänning och böjningsmoment 

Figur 50 visar skjuvspänning och böjningsmoment 

 

 

A:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 50: Skjuvspänning och böjningsmoment 

 

Ra totalt: 

𝑅𝑎 = √(
𝑇 ×35

𝐽
)

2
+ (

𝑇 ×75

𝐽
+

1325,7

2(150+70)×𝑡
)

2
 = 

 

√(
2431334 × 35

56821661 774 666,8   
)

2

+ (
2431334 × 75

1 774 666,8    
+

1325,7

440 × 𝑡
)

2

 

 

 

→  𝑅𝑎 =  
116

𝑡
 𝑀𝑝𝑎  

 

Störst stress är på A och C. Ekvation 4 används för att få fram svetsen tjocklek. 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝜏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤  

(Ekvation 4) 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =  
116

𝑡
 , 𝜏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 = 35,67 

 

→  
116

𝑡
𝑀𝑝𝑎 = 35,7 𝑀𝑝𝑎 →   𝑡 =  

166

35,7
 → 𝑡 ≈  4,6 𝑚𝑚 

 

Svetsens storlek beräknas till 4,6 mm och avrundas uppåt till 5 mm. Svetsen på 

applikationen bör vara minst 5 mm för att klara av kraftpåkänningar.  

 

  𝜏 =  
𝑇 ×35

𝐽
 

  𝜏 =  
𝑇 ×75

𝐽
 

𝑅𝑎 

𝜏 =  
1325,7

2(150 + 70) × 𝑡
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BILAGA 5: Beräkning av krafter som redskapsbäraren 

utsätts för  

5.1 Upphängningen utsätts vid kraft 

För att kunna tydligt förklara, används ett lastfall. Lastfallet som används i detta 

fall är figur 51. [19]  

 

Figur 51: Friläggning [19] 

Balken presenterar ett belastningsfall, där det ena delen av balken hänger fritt i 

ena änden som visar redskapet. Den andra delen av balken visar den del som 

sitter fast i fordonet, se figur 51. 

Längden antas vara ungefärligt 782 mm, från fordonets fäste till A-ram. A-

ramens och redskapets totalt vikt är ca 270 kg. För att räkna ut kraften används 

ekvation 21. 

F= m x g = F x L = 270 kg x 9,82 = 2651,4 N 

(Ekvation 21) 

F= Kraften [N]  

m = Massan [kg]  

g = Gravitationen [m/𝑠2] 

 

Kraften blir 2651,4 N som används i ekvation 22 för att räkna fram moment. 

 

M= F x L = 2651,4 x 782 mm ≈ 2 073 395  𝑁𝑚𝑚 

(Ekvation 22) 

 

F = Kraften [N] 

L = Hävarmens längd [mm] 

M = Moment [Nmm] 

 

Materialet är S355J2H och det innebär en sträckgräns på 355 Mpa. Den 

maximalt tillåtna böjspänningen i tvärsnittet beräknas enligt ekvation 13. 

Säkerhetsfaktor på 3 har valts ut. 
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𝜎𝑀𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑙𝑙 =  
𝑅𝑒𝑙

𝑛𝑠
 = 

355

3
 ≈ 118 𝑀𝑝𝑎 

(Ekvation 13) 

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑙𝑙 = maximalt tillåten böjspänning i tvärsnittet [19] 

 

Detta innebär att maximal tillåten böjspänning är 118 Mpa. 

Böjtröghetsmoment(𝑊𝑏) visar hur tvärsnittet står emot böjning, se ekvation 20.  

 

𝑊𝑏 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑀𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑙𝑙
=

2 073 395

118
 ≈ 17 572 𝑚𝑚3   

(Ekvation 20) 

 

𝑊𝑏= böjmotstånd 

𝑀𝑚𝑎𝑥= Maximal moment 

𝜎𝑀𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑙𝑙= Maximalt tillåten böjspänning 

 

Arean vid tvärsnittet använder cylinders form för att kunna räkna ut 

skjuvspänningen, se bilaga 2, figur 41. Stagen har diameter 50 mm. 

  

Cylinder area: 𝐴 =  
𝜋 𝑥 𝑑3

16
=  

𝜋 𝑥 503

16
= 1964 𝑚𝑚 

 

𝜏 =  
𝑇

𝐴
 = 

2651,4 

1964
= 1,35 𝑀𝑝𝑎 ≈ 1,4 𝑀𝑝𝑎 

(Ekvation 14) 

 

A= Area på tvärsnittet [mm]  

T = Tvärkraft vid tvärsnittet [N] 

 

Vridningar vid tvärsnitt enligt ekvation 15.  

 

𝜏𝑀𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∗ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 𝑥 118 𝑀𝑝𝑎 ≈ 71 𝑀𝑃𝑎 

(Ekvation 15) 

𝜏𝑀𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑙𝑙= Maximalt tillåten skjuvspänning [Mpa] 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 →  𝜏   

(Ekvation 4) 

71 𝑀𝑃𝑎 →  1,4 𝑀𝑝𝑎  

Ovanstående beräkningar presenterar hur skjuvspänningen i stagen är mycket låg 

jämfört med den tillåtna. Det innebär att stagens diameter på 50 mm är godkänt. 
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5.2 Vad händer om redskapet inte hänger i mitten, redskapet vill rotera 

längs med fordonet, vad blir det för spänningar i lyftarmen? 

Om redskapet inte hänger i mitten då uppkommer det vridpåkänningar.  

Det skapas vridspänningar i lyftarmen. Det blir ett maximalt vridmoment kring 

lyftarmens vridningsaxel, se figur 52. I detta fall används en plog som plogar 

undan snön. Plogen monteras snett för att skyffla bort snön. Redskapet har en 

totalbredd på 2 m och väger cirka 150 kg. 

 

Figur 52: Redskapet med snöskopa 

𝑀𝑉 =  𝐹𝑝𝑙𝑜𝑔 𝑥 𝐿 = (150 kg x 9,82) x 2000 mm = 2 946 000 Nmm 

(Ekvation 22) 

L= Hävarmen lasten har 

𝐹𝑝𝑙𝑜𝑔= Lasten som i detta fall är en plog, skapar vridningen i hålprofil 

𝑀𝑉= Vridmomentet som uppstår 

Beräkningen visar att det maximala vridmomentet kring lyftarmens 

vridningsaxel är längs fordonet och det blir 2 946 000 Nmm. Vridmotståndet 

uppkommer i de rörliga stagen och det beräknas enligt ekvation 19. 

𝑊𝑉 =  
𝑀𝑉

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙
=  

2 946 000

118 𝑥 0,6
≈ 41 610 𝑚𝑚3  

(Ekvation 19) 

 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∗ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 𝑥 118 𝑀𝑝𝑎 ≈ 71 𝑀𝑃𝑎 

(Ekvation 15) 
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𝑊𝑉 = Vridmotstånd [cm] 

𝜏𝑀𝑎𝑥,𝑡𝑖𝑙𝑙 = Maximalt tillåten skjuvspänning [Mpa] 

 

För att lyftarmen skall klara vridmotståndet (𝑊𝑉) på 41 610  𝑚𝑚3 skall det 

dimensioneras till 80x80x4mm [KKR] S355J2H som klarar vridmotstånd på 

41,8 enligt figur 53.  

 

 

 
Figur 53: Tabell för KKR-rör [48] 
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5.3 Beräkning av stången som fäster redskapet till honan 

Moment kring infästning av redskap. Figur 51 används för att visa moment kring 

stången, stången är infästning och kraften är vikten av redskapet/upphängaren. 

Längden är från infästningen till kraften, därav längden 122 mm och 416 mm. 

 

Figur 51: Friläggning [19] 

 

𝑀𝑅 =  𝐹𝑅 𝑥 𝐿 =  (150x9,82) x 122 mm = 179 706 Nmm 

 

𝑀𝑈 =  𝐹𝑈 𝑥 𝐿 = (120𝑥9,82) 𝑥 416 𝑚𝑚 =490 214,4 Nmm 

 

𝑀𝑇 =  𝑀𝑅 + 𝑀𝑈 = 179 706 + 490 214,4 = 669 920,4 Nmm 

 

𝑀𝑇 = Moment [Nmm] 

L= Längden från fäste till kraft [mm] 

𝐹𝑅= Redskapets kraft [N] 

𝐹𝑈= Upphängarens kraft [N] 

 

 

Materialet är S355J2H och det innebär en sträckgräns på 355 MPa. Den 

maximalt tillåtna böjspänningen i tvärsnittet beräknas enligt ekvation 13. 

Säkerhetsfaktor på 4 har valts ut. 

 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 =  
𝑅𝑒𝑙

𝑛𝑠
 = 

355

4
 ≈ 89 𝑀𝑃𝑎 

(Ekvation 13) 

 

 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∗ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 𝑥 89 𝑀𝑝𝑎 =  53,4 𝑀𝑃𝑎 

(Ekvation 15) 

 

 

𝑊𝑉 =  
𝑀𝑇

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙
=  

669 920,4

53,4
≈ 125 45,3  𝑚𝑚3 

(Ekvation 19) 
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𝑊𝑉  (Vridmotstånd) för ett massivt cirkulärt tvärsnitt som visas i figur 42 (finns i 

bilaga 2) används för att beräkna diametern, se ekvation 21. Denna skrivs om för 

att få fram diametern enligt ekvation 22.  

 
Figur 42: Vridmotstånd och vridstyvhet [x] 

 

 

𝑊𝑉 =  
𝜋 𝐷3

16
 

(Ekvation 21) 

 

𝐷 =  √
𝑊𝑣  𝑥 16

𝜋

3

 =  √
125 45,3 𝑥 16

𝜋

3

 = 39,97 𝑚𝑚 ≈ 40 𝑚𝑚 

 

(Ekvation 22) 

 

 

Beräkningen visar att stången skall dimensioneras till 50 mm.
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BILAGA 6: Val av hydraulcylinder och gasfjäder 

Beräkningar i bilaga 3 presentererar krafter i upphängningen och därav 

kan hydraulcylinder och gasfjäder väljas.  

Hydraulcylinderns uppgift är att sköta höjdjusteringen av redskapen som kopplas 

på upphängningen. Men även att hålla redskapet på rätt nivå vid utförande av till 

exempel sopning. Sopvalsen måste ha rätt tryck mot vägen som endast ska 

komma från tyngden av redskapet. De krafter som hydraulcylindern utsätts för 

kommer dels från redskapet men även från själva upphängningen.  

Krafterna har räknats samman och den minimala lyftkraften är fastställd till 

Fmin=6143 N. Kraften är beräknad för en sopvals med en vikt på 150 kg, se 

bilaga 3. 

 

Vid val av hydraulcylinder måste upphängningen även klara av tyngre redskap 

som kan kopplas på samt att en säkerhetsfaktor adderas till hydraulkolvens 

nödvändiga lyftkraft. Först väljs ett hydraulaggregat som ska kopplas till 

fordonets batterier. Hydraulaggregatet arbetar med en spänning på 24 V, har ett 

maxtryck på 160 bar med ett flöde på 8,3 l/min. Aggregatet har en 

effektförbrukning på 3 kW. Se figur 54. 
 
 

 
Figur 54: Hydraulaggregat [34] 

 

Hydraulcylinder 

Därefter ska val av hydraulcylinder utföras som passar till trycket och flödet från 

aggregatet. En kraft på lite över 6 kN är ingen stor kraft för en hydraulcylinder 

med de mått som krävs, sett till slaglängd och maxlängd. Men med en 

säkerhetsfaktor på 3 och en minsta lyftkraft ökade till 20 kN och för att tyngre 

redskap möjligen ska kunna kopplas på blir kravet på hydraulcylinderns lyftkraft 

30 kN. Se figur 55. 
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Resultat: 

Cylinderdiameter: 50 mm 

Kolvdiameter: 25 mm 

Arbetstryck: 160 bar 

Flöde: 8,3 l/min 

Slaglängd: 230 mm 

Tryckkraft: 3,14 ton 

Dragkraft: 2,64 ton   

 

 

Figur 55: Hydraulcylinder [33] 

 

Figur 56 presenterar mått som ska tas i åtanke vid integrering av hydraulkolven. 

Hydraulkolven är utrustad med smörjnippel (1 i figur 56) som är nödvändig för 

en lång livslängd. Den vridning som sker mellan sprinten som håller fast 

hydraulcylindern och själva fästet på hydraulcylindern ska ske så friktionsfritt 

som möjligt. Därför ska inte sprinten rotera i upphängningen utan all vridning 

sker i det smorda lagret i hydraulcylindern. Måttet som betecknas med (∅𝐸) 

bestämmer den diametern på fästet till slangarna för hydrauloljan.  

 

Figur 56: Dimensionering hydraulcylinder [35] 

1 
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Gasfjädern 

Gasfjäderns uppgift i upphängningen är till för att minimera den effekt som 

hydraulaggregatet förbrukar då all förbrukning av energi minskar fordonets 

drifttid. All energiförbrukning tas från gemensamma batterier i fordonet och 

därför ska så lite energi som möjligt förbrukas. Gasfjädern appliceras i 

upphängningen för att arbeta i motsatt riktning som hydraulcylindern och på så 

sätt hjälpa hydraulcylindern att lyfta redskapet. Gasfjädrarna jämnar även ut 

krafterna från plötsliga kraftpåkänningar. Till exempel vid påkörning av gupp 

blir krafterna i upphängningen mindre då gasfjädrarna tar upp en del av kraften.  

Kraften som hydraulcylindern arbetar med för att lyfta upphängningen är 6143 

N.  I och med att gasfjädern arbetar i en annan vinkel blir det en kraft på 10.1 kN 

och det är nödvändig för att gasfjädern ska ha samma kraft. Därför väljs två 

gasfjädrar enligt figur 57: 

 

➔ Dragande kraft på 5000 N 

➔ Slaglängd 176 mm 

 

 
Figur 57: Gasfjäder [46] 

 

Gasfjäderns maximala dragkraft är när upphängningen är maximalt nedsänkt. 

Sedan minskar fjäderns dragningskraft vid upphöjning tills den är upphöjd till 

max. Gasfjäderns infästning består av en vinkelkulled. Den typ av fäste 

möjliggör en vridning i alla dimensioner vilket underlättar rörelsen vid höjning 

och sänkning så två gasfjädrar monteras på var sin sida av hydraulkolven, se 

figur 58.  

 

 
 

Figur 58: Fäste för gasfjäder [47]
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BILAGA 7: Skisser av upphängningen.  

Denna del presenterar skisser av upphängningen som är ritade i programmet 

Solidworks. 

 

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid2: (1) 

Lundquist & Trokić 

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid3: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid4: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid5: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid6: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid7: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid8: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid9: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid10: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid11: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid12: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid13: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid14: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid15: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid16: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid17: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid18: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid19: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid20: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid21: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid22: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid23: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid24: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid25: (1) 

Lundquist & Trokić 

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid26: (1) 

Lundquist & Trokić 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid27: (1) 

Lundquist & Trokić 

 
 

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid28: (1) 

Lundquist & Trokić 

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


Bilaga 7: sid29: (1) 

Lundquist & Trokić 

 

https://www.facebook.com/irma.trokic


 

 
 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 


