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Södergren 

Sammanfattning 

Idag läggs mer tid än någonsin på att försöka minska fordonstrafiken och öka 

användandet av alternativa transportmedel. Detta är ett direkt resultat av en ökad 

urbanisering världen över och ett försök att reducera utsläpp som fordonstrafik 

medför. Ett alternativt transportmedel som det satsas på i större stadsregioner är 

broar för fotgängare, där en av de vanligaste konstruktionerna är fackverksbroar i 

stål. För att stålet ska behålla sina egenskaper under den förväntade livslängden 

behandlas vanligen stålet med ett färgskikt för att undvika korrosion. Då både 

transport och montage kan resultera i skador på ytbehandlingen kan det både bli 

kostsamt samt ge upphov till samma korrosion som var syfte att undvika. Den här 

typen av skador kan vara ett resultat av den mänskliga faktorn där personen som 

vid hantering skadar konstruktionen av misstag. Genom att studera hur lyft av 

konstruktioner går till kan den här typen av risker som uppkommer vid hantering, 

som exempelvis via transport och montage, identifieras. För att minska riskerna vid 

lyft av brokonstruktion kan en säker lyftanordning tillverkas vilken i sin tur 

resulterar i att riskerna för både konstruktion och operatör minskar och bidrar till 

ökad säkerhet vid hantering.  

På uppdrag av Stål & Rörmontage AB i Sölvesborg genomförs i denna rapport en 

produktutvecklingsprocess för att få fram en lämpad produkt som motsvarar 

företagets krav samt minimerar risken för skador. Processen för att ta fram en 

produkt som håller önskad utformning har bestått av två delar. I den första delen 

har designen bestämts med utgångspunkt i Peter L. Jacksons Getting Design right 

(2010). Metoden och det vetenskapliga synsätt som använts i rapporten är 

positivism och hermeneutik. Positivism används för att samla konkret data och 

fakta samt beräkning av konstruktion. Ett hermeneutiskt synsätt har sedan använts 

för att analysera data och applicerats på beräkning och utformning av produkten. 

Som ett resultat av detta har den huvudsakliga datainsamlingen bestått av 

fallstudier som behandlat hur lyftanordning fungerar och hur den förbinder kran 

och brokonstruktion. Surveyundersökningar i form av gruppintervjuer med 

anställda på företaget har gett djupare insikt kring problemet. Med underlag av 

detta skapades en design med två separata lyftok som håller konstruktionen i en U-

profil med ett tvärgående fyrkantsrör och två lyftöron. I den andra delen har 

beräkningar utförts för att bestämma storleken på de profiler som ska användas. Det 

visade att U-profil består av tre plåtar, två plåtar som är 20 mm i tjocklek och en 

som är 10 mm i tjocklek. Där kontakt mellan brokonstruktion och lyftanordning 

finns täcks ytan med EPDM-gummi för att undvika skador. Varje lyftöra är 

70x70x30. Fyrkantsröret valdes genom att inventera vad som fanns på lagret, detta 

resulterade i ett VKR 150x100x10. Alla profilerna är gjorda i s355j2 och tillsatts 

material vid svetsning är ESABs FILARC PZ6113.  

Rapportens huvudmål var att utveckla och designa en lyftanordning med syfte att 

på ett säkert sätt flytta en brokonstruktion. Resultatet visar att den slutgiltiga 

produkten uppfyller majoriteten av företagets önskemål och de krav som 

ursprungligen ställts; säkerhet samt användarvänlighet. Produkten är konstruerad i 

ett stycke vilket minskar risken för eventuella felmontage. Den mänskliga faktorn 

har därmed tagits i beaktning vilket i sin tur har lett till ökad säkerhet både för 

operatör men även för konstruktionen i sig.  
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Summary 

Today, more time than ever is put into trying to reduce the use of vehicle traffic and 

increase the use of alternative means of transportation. This is a direct result of the 

increased urbanization and an effort to reduce emissions, especially in bigger cities.  

One means of transportation which has become quite common is pedestrian 

bridges; the most common construction is truss bridges in steel. To maintain the 

steel’s functions and its durability it is commonly treated with dye layers to avoid 

corrosion. Since both transportation as well as assembly can result in severe 

damage of the surface of the steel, the process of surface treatment is usually costly. 

A common factor when identifying the cause of such damages is the human factor, 

where operators hired to handle the transport or assembly might damage the surface 

by mistake. In turn, this leads to damages of the surface finish which might cause 

the same corrosions which were trying to be avoided in the first place. Studying 

and identifying risks in relation to lifting and handling of similar constructions can 

develop a safer lifting device for both the operator and the construction.  

On behalf of the company Stål & Rörmontage AB in Sölvesborg, this report will 

focus on the product development process to construct a suitable lifting device 

which aligns with the demands of the company with the purpose of minimizes the 

risk of damages. The process of constructing this kind of product has been divided 

into two parts. In the first part, the design was based on the theories presented in 

Getting Design right (2010) by Peter Jackson. The scientific viewpoints which has 

been used to decide the method of this report are positivism and hermeneutic. 

Positivism has been used to gather substantial data and calculations of the 

construction. The hermeneutic viewpoint has later been used to analyse the 

collected data and apply this to the calculations and the formation of the product. 

As a result of this, the main collection of data consists of case studies which 

focused on how lifting devices operates and how it connects the crane with the 

construction of the bridge. Surveys of group interviews have been made with 

employees of the company to achieve a deeper insight and understanding of the 

problem. Based on this material, a design was created consisting of two separate 

lifting beams which holds the construction in a U-profile, connected with a cross 

square pipe and two lifting beams. In the other part of the text, calculations have 

been made to decide the size of the profiles which are to be used. The result of the 

calculations showed that the U-profile consists of three metal sheets; two sheets 

which are 20 mm thick, and one which is 10 mm thick. Where the construction and 

the lifting device meets, the surface will be covered with EPDM- rubber to avoid 

damages. Every lifting beam is 70x70x30. The square pipe was selected based on 

an inventory at the company and resulted in a VKR 150x100x10. The profiles were 

made in s355j2 and the added material when welding is ESABs FILARC PZ6113.  

The aim of this report was to develop and design a lifting device with the purpose 

of safely transporting a truss bridge construction. The result showed that the final 

product meets the majority of the requests and demands originally made by the 

company. The product is constructed in one piece, which reduces the risk of 

improper assembly. The human factor has been taken into consideration thus 

resulting in increased amount of safety both for the operator as well as for the 

construction.  
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Abstract 

För att minska fordonstrafiken tillverkas b.la. fackverksbroar. Då både 

transport och montage kan resultera i skador på ytbehandlingen kan det både 

bli kostsamt samt ge upphov till samma korrosion som var syfte att undvika. 

För att minska riskerna vid lyft av brokonstruktion kan en säker 

lyftanordning tillverkas. På uppdrag av Stål & Rörmontage AB i Sölvesborg 

genomförs i denna rapport en produktutvecklingsprocess för att få fram en 

lämpad produkt som motsvarar företagets krav samt minimerar risken för 

skador. Surveyundersökningar i form av gruppintervjuer med anställda på 

företaget har gett djupare insikt kring problemet. Två separata lyftok som 

håller konstruktionen i en U-profil med ett tvärgående fyrkantsrör och två 

lyftöron blev resultatet av detta. Resultatet visar att den slutgiltiga produkten 

uppfyller majoriteten av företagets önskemål och de krav som ursprungligen 

ställts; säkerhet samt användarvänlighet. Produkten är konstruerad i ett 

stycke vilket minskar risken för eventuella felmontage. 

 

Nyckelord:  

Lyftanordning, FEM, Produktutveckling, gångbro, lyftverktyg, 

svetsberäkning.  
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Förord 

Stål & Rörmontage AB grundades 1987 i Sölvesborg och är en 

stålbyggnadsindustri som tillverkarar större stålkonstruktioner i form av 

cisterner, bärande konstruktioner till broar och mindre gång- och cykelbroar, 

containerlyftok och krossanläggningar. En av deras vanligaste produkter är 

gång- och cykelbroar av fackverkskonstruktion som tillverkas i fyrkantsrör i 

stål som sedan ytbehandlas med färg för att förhindra korrosion. För att 

ytskiktet ska bevaras är det viktigt att konstruktionen hanteras på rätt sätt. I 

dagsläget finns inget speciellt lyftverktyg för att flytta dessa konstruktioner 

utan de lyfts med vanliga lyftstroppar. Stropparna kan ge skada på 

konstruktionen när de spänns genom att nöta bort färg. Det finns idag inget 

verktyg som får bort det moment som uppkommer vid lyft i sidorna, så en 

träbalk placeras ofta imellan för att ta bort det. Företaget vill därför nu 

utveckla en lyftanordning som minimerar risken för skador på ytskiktet.  

Jag vill tacka alla som hjälpt mig att skriva denna uppsats, min handledare 

på företaget, min handledare på skolan och alla som deltagit i min 

gruppintervju.  

 

Robert Södergren 

Sölvesborg, 24 Maj 2016 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Som ett resultat av en ökad urbanisering världen över så läggs idag mer tid 

på hur fordonstrafiken bör minskas för att användandet av alternativa 

transportmedel ska öka. En bakomliggande faktor till detta är att försöka 

reducera utsläpp som fordonstrafik medför, i synnerhet i stadsregioner, och 

då hamnar fokus kring att utveckla fotgängares möjligheter att ta sig fram.  

Ett typexempel på detta är London, där det har gjorts många lyckade projekt 

som exempelvis konstruerandet av gångbroar över floden Themsen. [8.] 

Broar avsedda för fotgängare har bidragit till en positiv utveckling av 

storstadsområden då de gör att de allt mer urbaniserade områden blir mer 

användbara. Det har framgått att gångbroar är ett enkelt sätt att förnya staden 

med relativt små medel. [15.] 

En vanlig konstruktion av dessa broar är fackverksbroar i stål. I början på 

1800 talet var det vanligare att tillverka dessa broar i trä men prefabricerade 

konstruktioner i stål togs fram under 1930-talet av den Brittiska militären 

och har sedan dess ökat, mycket på grund av bättre hållfasthetsegenskaper i 

materialet. [2.] För att behålla materialets egenskaper under den förväntade 

livslängden för konstruktionen behandlas vanligen stålet med ett färgskikt 

för att undvika korrosion. En stålkonstruktion som är målad förväntas 

behålla sin ytbehandling i minst tjugo år, då det är en dyr process att måla 

om konstruktionen. För att utföra en ny ytbehandling till en brokonstruktion 

behöver bron demonteras för att sedan behandlas med ett nytt ytskikt genom 

att först blästra av den gamla färgen och sen lägga till ytterligare ett lager 

färg. Detta är dyrt och tidskrävande då även transport mellan platserna 

tillkommer. Skador på färgläggningen kan uppkomma både vid byggnation 

och efteråt. Dessa kan exempelvis vara repor i färgbeläggningen som i sin 

tur kan ge uppkomst till korrosion. [4., 13.] Vid den här typen av skador 

framkommer det att det kan vara ett resultat av den mänskliga faktorn, där 

personen som hanterar konstruktionen av misstag skadar konstruktionen vid 

hantering. Bakomliggande anledningar till detta kan exempelvis vara 

okunnighet eller fel utrustning. [11.] 

Men att ta bort människans inverkan under hanteringen kan inte alltid 

undvikas, vilket göra att många moment måste ta hänsyn till den mänskliga 

faktorn. Små misstag vid lyft av tunga konstruktioner kan ge både 

kostsamma och farliga konsekvenser. Därför måste alla verktyg för dessa 

operationer vara så enkla och säkra som möjligt, allt för att momenten ska 

utföras på ett så säkert sätt som möjligt. Genom att studera hur lyft av 

konstruktioner går till kan riskerna som kan uppkomma vid transport och 

montage identifieras. När detta har genomförts ges möjlighet att designa 

olika hjälpmedel för att minska riskerna vid lyft av brokonstruktion. Om en 

lyftanordning tillverkas kan det resultera i att många av riskerna minimeras 
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vilket kan bidra till ökad säkerhet för konstruktion och operatör vid lyft. 

[11.] 

Frågeställning att besvara: 

”Hur ska en lyftanordning designas för att klara säker flytt av gång- och 

cykelbro?” 

1.2 Mål och Syfte 

Huvudmålet med detta arbete är att designa en lyftanordning som ska kunna 

utföra lyft av en brokonstruktion utan att skada den. För att designen skall 

vara godkänd krävs att konstruktionen håller för de avsedda laster som den 

utsätts för. Det innebär också att tillhandahålla ritningar av hur 

konstruktionen skall utföras och att den ska gå att tillverkas direkt på 

företaget. Målet är därmed även att ge en inblick i hur en produktutveckling 

kan utföras. 

Arbetet kan delas in i följande delmål: 

Delmål 1: Designa en konstruktion som uppfyller företagets krav, se till att 

konstruktionen fungerar och utformas enligt företagets önskemål. 

Delmål 2: Kontrollera att konstruktionen håller, via hållfastberäkningar i 

FEM och handberäkningar där detta krävs.  

Delmål 3: Möjliggör tillverkning av lyftanordning genom 

tillverkningsritning.  

1.3 Avgränsningar 

Brokonstruktionen i fråga är en fackverkskonstruktion med syfte att 

transportera gång- och cykeltrafik. Företaget tillverkar företrädelsevis 

brokonstruktionerna i maximalt tjugo meters längder, därför kommer inte 

längre broar att beaktas. Brokonstruktionen har en brobredd på tre meter. En 

bro i denna form väger ungefär 13 ton. Hållfastberäkningar kommer ske till 

största del i ett Autodesk Inventor 2015 Pro via FEM då företaget använder 

sig av denna programvara och vill att beräkningarna skall följa deras system. 

FEM är betraktad som giltig beräkningsmetod. Undantag kommer göras i de 

fall då noggrannare handberäkningar kräver det.  

Vissa tillverkningsval kommer att göras för att konstruktionen ska vara 

möjlig att tillverkas på företaget och ska tillverkas av standardprofiler i så 

hög utsträckning som möjligt.   
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2. Metodologi 

 

I detta kapitel beskrivs olika vetenskapliga metoder och vilka metoder som 

kommer att tillämpas i denna rapport. Metod är det vetenskapliga sättet för 

att närma sig det ämne som skall skrivas om och hur ämnet skall behandlas 

[5.] 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

För att skapa en bild eller idé hur saker fungerar används vetenskapliga 

synsätt. Det finns traditionellt två olika inriktningar inom detta, positivism 

och hermeneutik. Det är dock inte vanligt att hålla sig enbart till en av dessa 

inriktningar. [10.] 

2.1.1 Positivism 

Den positivistiska inriktningen bygger på att ingenting existerar om det inte 

kan verifieras. Enligt positivism så består världen av mätbara variabler som 

kan jämföras med dess naturliga tillstånd. Forskningsmetoden är 

huvudsakligen deduktiv då man utgår från teori och testar denna mot empiri. 

[10., 17.] 

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutik agerar motpol till positivism, den bygger på en metodologisk 

studie att tolka och analysera olika fenomen. Här får man en bild på 

innebörden av olika händelser i syfte att försöka öka förståelsen. Metoden 

kan vara både induktiv och deduktiv men förknippas ofta som induktiv. [10., 

17.] 

2.1.3 Rapportens vetenskapliga synsätt 

I denna rapport kommer både positivism och hermeneutik användas som 

vetenskapligt synsätt. Den positivistiska inriktningen kommer användas vid 

insamling av laster och materialegenskaper samt beräkning av konstruktion. 

Denna data kommer dock övergå till hermeneutisk när den analyseras och 

tolkas för att se hur bra den kan appliceras. 



6 (37) 

Södergren 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

För att bekräfta om en positivistisk eller hermeneutisk teori håller så finns 

olika metoder. Positivism använder sig av deduktion och Hermeneutik 

använder sig oftast av induktion men kan även använda sig av en blandning 

mellan ett induktivt och ett deduktivt angreppsätt. [10.] 

2.2.1 Deduktion 

Deduktion brukar i generella fall beskrivas som att man använder sig av en 

logisk härledning från generella begrepp till enskilda fall. I deduktiva 

resonemang gör forskaren en allmän hypotes baserad på teori för att sen 

söka bevis som stödjer eller motbevisar teorin. Teorin som använts skall 

kunna användas som härledning till slutsatsen. Formler som används i 

matematiska beräkningar är i regel deduktiva. [10., 17.] 

2.2.2 Induktion 

Induktion beskrivs vanligtvis att man övergår från det enskilda till helheten. 

Induktion är inte en logiskt giltig slutledning utan ett sätt att röra sig från 

specifik fakta och observationer till en bredare generalisering. Snarare än att 

börja med teorin börjar du med särskilda iakttagelser och tolkningar för att 

återspegla uppgifterna. Induktiva resonemang bygger på observationer som 

forskare gjort för att måla upp en bild av det som skall studeras. [10., 17.] 

2.2.3 Rapportens vetenskapliga angreppssätt 

Rapportens vetenskapliga angreppsätt kommer vara inriktat åt ett mer 

induktivt sätt. I och med att det finns en fråga att besvara från 

problembeskrivningen(1.1). Genom att analysera data som samlats in 

kommer frågan att besvaras enligt en hermeneutisk inriktning. 

2.3 Forskningsmetod 

Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod är de två undersökningsmetoder 

som används i forskning. Även ifall kvalitativ och kvantitativ forskning 

skiljer sig mycket åt så är de inte motpoler till varandra. Samma 

datainsamlingsmetod kan i vissa fall betraktas som båda beroende på hur 

data tolkas. [17.] 

2.3.1 Kvalitativ 

Genom ett kvalitativt angreppssätt beskriver och analyseras en egenskap 

eller också egenskaper hos fenomen. Kvalitativ forskning lägger största 
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vikten på att studera mindre tester av avsiktligt valda personer för att förstå 

saker ur informantens synvinkel. Detta sätt har mindre betoning på statistik 

för att betona individens sammanhang till ämnet. Kvalitativ forskning är ett 

exempel på en hypotesskapande forskning där data samlas in för att leda till 

en hypotes [10., 17.] 

2.3.2 Kvantitativ 

Ett kvantitativt angreppssätt omfattar olika forskningsstrategier för att 

analysera data med hjälp av statistik. I kvantitativ forskningsmetodik sätts 

fokusen på att vara systematisk, noggrann, fokuserad och hårt kontrollerad. 

Detta för att få data som generaliseras till andra sammanhang. Det lägger 

stor vikt i att de statistiska metoderna avspeglar verkligheten. [10., 17.] 

2.3.3 Rapportens forskningsmetod 

Rapporten kommer bestå av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Data 

som samlas in kommer tolkas via ett kvalitativt tillvägagångsätt och data 

som ska tolkas kommer tillämpa den kvantitativa delen. 

2.4 Datainsamlingsmetoder och undersökningsmetod  

För att stödja eller motbevisa de teorier som tas fram så krävs det en 

datainsamling. Detta kan ske via primärdata och sekundärdata. Primärdata är 

uppgifter som observationer och fakta som forskaren själv erhållit som inte 

kommer från tidigare studier. För att beskriva historisk bakgrund och stödja 

sina hypoteser så kan sekundärdata vara viktig. Detta är då befintlig 

information som återanvänds i rapporten. [17.] 

2.4.1 Surveyundersökning 

Detta är ofta en undersökning via intervju eller enkäter. En intervju eller 

enkät kan användas för att ge forskaren primärdata. Beroende på 

undersökningsmetod så kan detta infatta ett slumpmässigt eller ett selektivt 

val av deltagare. Data som samlas brukar bestå av deltagarens åsikter, 

tankar, perspektiv eller om specifika erfarenheter som deltagaren har. [17.] 

2.4.2 Fallstudie 

I en fallstudie observeras ett fenomen under ett moment eller under en tid för 

att bekräfta eller utveckla teorier. En observation som bygger på en direkt 

iakttagelse är en kvalitativ forskningsmetod där relationen mellan olika 

variabler studeras. [10.] 
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2.4.3 Experimentell undersökning 

En undersökning via experimentell studie syftar på att visa effekter av en 

idé. Undersökningsförutsättningarna studeras och kontrolleras vid en sådan 

undersökning för att få fram olikheter. [10.] 

2.4.4 Rapportens undersökningsmetod 

I denna rapport kommer fallstudier och surveyundersökningar att användas. 

Via fallstudier kommer det att undersökas hur det fungerar att flytta en 

brokonstruktion i dagsläget samt hur anordningen sammankopplas med 

brokonstruktion och kran. Surveyundersökningar i form av intervjuer med 

anställda från olika delar av organisationen kommer att genomföras för att få 

en inblick kring hur de uppfattar processen samt för att ta hänsyn till deras 

önskemål.  

2.5 Sanningskriterier 

För att möjliggöra en tillförlitlig rapport krävs hög sanningshalt. Detta delas 

in i två olika punkter, validitet och reliabilitet. [17.] 

2.5.1 Validitet 

Generellt syftar validitet på hur användbart och korrekt arbetet en forskare 

utfört är, för att bestämma om det är giltigt. Validitet delas ofta upp i två 

delar, intern och extern validitet. Intern validitet visar till vilken grad 

resultatet avspeglar det sanna förhållandet i det som undersökts och extern 

validitet visar hur väl resultatet är överförbart till andra fall. [10., 17.] 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet visar hur tillförlitligt all uppmätt data är. Reliabiliteten framför i 

hur stor grad de metoder och tillvägagångsätt som används i arbetet gör att 

resultatet blir samma under olika omständigheter. [10., 17.] 

2.5.3 Rapportens sanningskriterier 

För att uppnå så hög sanningshalt som möjligt kommer rapporten använda 

vetenskapliga artiklar och intervjuer med personer som har stor erfarenhet 

inom området. Den kommer använda sig av välkända teorier och det som 

beräknas kommer ske via FEM som är ett välbeprövat sätt att kontrollera 

hållfastigheten i ett 3D-rum. 
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Det finns dock alltid problem när indata kommer från människor, all data 

som samlas måste därmed kritiskt granskas för att nå en högre sanningshalt. 

Genom att jämföra intervjuer med teori kommer förhoppningsvis en hög 

sanningshalt uppnås i rapporten.  
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3. Teori 

3.1 Design 

Här visas de teorier som används för att få fram designen på 

lyftanordningen. 

3.1.1 Getting Design Right 

Getting Design Right är en bok av Peter L. Jackson (2010) som visar hur 

design och konstruktion kan hänga ihop. Den bygger på att få förståelse i 

kundens del i designen och hur det skall framställas till konkret data. 

Observera att denna rapport kommer innehålla utvalda delar av detta 

tillvägagångssätt som ansetts relevanta för rapportens mål.  

3.1.1.2 Definiera problemet 

I den första delen av Jacksons bok anges problemen för produkten. Det är 

viktigt att här få en klar inblick i allt vad kunden önskar till vad produkten 

utsätts för.  

Det första som görs är att projektet definieras. Detta kan ske på en rad olika 

sätt, genom att t.ex. namnge problemet. Här är det viktigt att namnet som 

ges inte begränsar lösningen, det är lätt hänt då vår hjärna ofta begränsar 

våra idéer om vi begränsar problemet. När problemet ska definieras kan det 

vara bra att först identifiera rollerna i projektet för att ge en bättre överblick 

över vilken kunden verkligen är. Det kan även vara bra att skriva ner vad 

målet är med produkten som utvecklas. 

När projektet definierats ska sammanhanget definieras, här studeras det 

nuvarande systemet och hur det fungerar. Även hur produkten interagerar 

med andra enheter eller personer. Här är det också viktigt att samla på sig 

kommentarer från kunderna, dvs. det som kunden önskar eller upplever att 

produkten behöver. Detta kan ske genom intervjuer eller enkäter. De 

uppgifter som samlats in via dessa undersökningar ska sedan med hjälp av 

fallstudie på den nuvarande processen ge produktmål. Produktmålen ska 

analyseras och sammanfattas till riktiga krav. Ofta är dock dessa grupper så 

övergripande så då kan det vara smart att ge dem delmål. [9.] 

3.1.1.2 Bestämma vikten av produktens mål 

Den andra delen som denna rapport kommer innehålla handlar om att 

jämföra och bedöma vilka produktmål som är viktigaste. När du designar 

något kommer du till en insikt att det inte går att tillfredsställa alla mål. Det 

är därför viktigt att målen prioriteras rätt. Detta gör att denna del är mycket 
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viktig då den väljer bort det som inte ska läggas onödig tid på och fokuserar 

på det som betyder mest för produktens slutgiltiga utförande. [9.] 

 

3.1.1.3 Utforska koncept 

Den näst sista delen som kommer att användas är kapitlet ”Explore the 

design space”. Med hjälp av mål som tagits fram ska nu koncept utformas. 

Det vanligaste sättet är att i grupp utföra en så kallad ”Brainstorm”. Detta är 

ett effektivt sätt att samla delar till ett koncept för att sedan sålla ut de delar 

som inte går att använda för att kunna bilda olika koncept som går att utföra. 

[9.] 

3.1.1.4 Välj koncept 

Den sista delen som denna rapport kommer använda är det som heter ”Select 

concepts”. Här tas de koncept som genererats tidigare och jämförs med 

varandra. Det går att göras övergripande och även i detalj. Det mer 

noggranna sättet att genomföra det tar hänsyn till vikterna av varje 

produktmål för att välja rätt koncept. [9.] 

3.2 Beräkning 

Här visas de hjälpmedel som använts för att beräkna. 

3.2.1 FEM – (Finite Element Method) 

Finita element metoden, eller finit element analys, är en beräkningsteknik 

som bygger på en numerisk metod för att lösa differentialekvationer med 

hjälp av en dator. Dagens CAD-system låter ofta att integrera en FEM/FEA 

applikation som tillåter konstruktörer att kontrollera en detaljs hållfasthet 

snabbt och realistiskt. När FEM utvecklades användes det först och främst 

för strukturella och elastiska analyser, nu har det blivit ett universellt 

verktyg för beräkning inom alla områden inom vetenskap och teknik. I FEM 

bryts varje del ner till små element vilket kopplas samman av noder. Detta 

bildar en så kallad mesh, vilket kan beskrivas som ett nät. Elementet är den 

grundläggande byggstenen i FEM/FEA. Det finns flera grundläggande typer 

av element. Vilken typ av element för finita element analys som används 

beror på vilken typ av objekt som ska modelleras för analys och vilken typ 

av analys som ska utföras. Ett element är en matematisk relation som 

definierar hur de frihetsgraderna för en nod relatera till nästa. Dessa element 

kan vara linjer eller områden mellan noder. Det som mäts är hur 

deflektionen eller förflyttningen av noderna skapar spänningar i elementen. 

Där spänningen i nätet (mesh) inte konvergeras mot ett specifikt värde kan 

en singularitet uppstå. Detta är en punkt där spänningen teoretiskt är oändlig. 

Ofta tillkommer singulariteter då kanter är för skarpa, detta för att arean på 
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kanten blir oändlig. Även ifall spänningen i dessa punkter är oändliga 

betyder det inte att hela resultatet är felaktigt, det betyder enbart att en del 

eller ett område runt singulariteten är kontaminerad. [7., 12., 14.]    

3.2.2 Jämviktsekvation(statistisk jämnvikt)  

Jämviktsekvation eller statistisk jämnvikt är ett av de mest centrala 

begreppen inom mekanik. Detta bygger på Newtons 3:e lag om verkan och 

återverkan. För att en kropp ska vara i jämvikt krävs det att vektor summan 

av de yttre krafterna samt att momentet av dessa krafter med hänseende till 

någon punkt i systemet är noll. Jämviktsekvationer räknas i det generella 

fallet genom tre självständiga ekvationer. [1.] 

Jämviktsekvation: 

(1. )    𝛴𝐹𝑋 = 0, 𝛴𝐹𝑌 = 0, 𝛴𝑀 = 0     [𝑁]     

3.2.3 Beräkning av spänningar i svetsförband 

När man beräknar påkänningen i ett svetsförband gäller som grundregel att 

belastningen är jämnt fördelad på den rektangulära snittytan i svetsfogen 

som har måtten a x L, där a är den verksamma svetshöjden och L den 

sammanlagda. I en käl-fog beräknas påkänningarna i det snitt som bildas av 

a-måttet och den nyttiga svetslängden L. [3.] De spänningar som kan 

framträda visas i figur 1.  

 
Figur 1 Beräkningssnitt för käl-fog. (3.) 

Vid fleraxligt spänningstillstånd i svetsförband sammansätts beräknade 

spänningar till en jämförelsespänning, σj. [3.] 

Jämförelsespänning 

(2. )    𝜎𝑗 = √𝜎‖
2 + 𝜎⊥

2 − 𝜎‖𝑥𝜎⊥ + 3𝜏‖
2 + 3𝜏⊥

2      [𝑀𝑃𝑎]  
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Där ⊥= vinkelrät mot och ‖= Parallell med. 

Förband utsatta för böjning 

Vid böjning uppstår normalspänningar, 𝜎𝑏, och skjuvspänningar, 𝜏𝑏. 

Det beräknas ur:  

(3. )    𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝐼𝑥
𝑥𝑌     [𝑀𝑃𝑎] ,              (4. )   𝜏𝑏 =

𝑇𝑥𝑆

𝐼𝑥𝑥𝑏
       [𝑀𝑃𝑎] 

Där 𝐼𝑥= yttröghetsmomentet kring neutrallagret, 𝑌= avståndet från 

neutrallagaret, 𝑇= tvärkraften, 𝑆= statiska momentet och 𝑏= tvärsnittets 

bredd. 

Som figur 2 visar så där normalspänningen och skjuvspänningen har sitt 

maximum är således den andra utan spänning. Vanligast är att man bortser 

från 𝜏𝑏𝑚𝑎𝑥 och låter 𝜎𝑏𝑚𝑎𝑥 vara dimensionerande. Detta då 𝜏𝑏𝑚𝑎𝑥 brukar 

vara försumbar i sammanhanget. På figuren ser vi också att spänningen 𝜎𝑏 i 

svetsen måste uppdelas i 𝜎⊥ och 𝜏⊥ för att överstämma med figur 2. [3.] 

Det går att ställa upp som:  

(5. )    𝜎𝑏 =
𝜎⊥

√2
+

𝜏⊥

√2
 →  𝜎𝑗 = √𝜎⊥

2 + 3𝜏⊥
2 = 𝜎𝑏𝑥√2        [𝑀𝑃𝑎] 

 

 

 
Figur 2 Tvärsnitt för svetsförban som utsätts för böjning (3.) 
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3.3 Material  

I denna del beskrivs de material som kommer användas, materialen har valts 

efter företagets önskemål.  

3.3.1 S355J2 

S355J2 är ett allmänt konstruktionsstål och stålet används ofta i svetsade 

eller icke svetsade konstruktioner. S står för konstruktionsstål, 355 visar 

minsta tillåtna övre sträckgränsen i MPa samt J2 står för att stålet har blivit 

slagseghets testat och klarar 27 J vid -20 °C. [19.] 

3.3.2 S235J2 

Likt S355J2 är även detta ett konstruktionsstål. Den har samma slagseghet 

som S355J2, men har lägre sträckgräns (235 MPa). [20.] 

3.3.3 FILARC PZ6113 

FILARC PZ6113 är en fluxfylld rörelektrod av rutil-typ. Den kan beskrivas 

som en universal-rörelektrod. PZ6113 har en övre sträckgräns på 495 MPa. 

Den är tjockväggig rörtråd med god slagseghet ned till - 20°C. De grövre 

dimensionerna är lämpade för horisontalsvetsning, främst käl-fogar, medan 

1,2 mm används i vertikala svetslägen. Slaggen är ofta självlossnande och 

ger ett jämnt strängutseende. [6.] 

3.3.4 EPDM-gummi 

EPDM-gummi eller Etenpropengummi används i en mängd olika produkter 

såsom O-ringar, packningar, kabelisoleringar, valsbeläggningar, bälgar, 

transportband, slangar, gummipluggar och gummiduk. EPDM är vad som 

ofta kallas för syntetisk gummi. Det har god elasticitet som övriga 

gummisorter, men har andra egenskaper som gör det extra lämpligt under 

vissa rådande förhållanden. EPDM klarar både lägre och högre temperaturer. 

Tack vare dess egenskaper är det även ett unikt tätningsmaterial som är extra 

motståndskraftigt mot exempelvis åldrande. [21.] 

3.4 Svetsning 

Svetsning innebär att man sammanfogar två eller flera ståldetaljer genom att 

hetta upp kontaktytorna så att de smälter samman till en enhet. I de flesta 

förekommande svetsmetoderna används tillsatsmaterial under 

svetsprocessen. Svetsfogen kyls därefter snabbt ner av det omgivande, kalla 

materialet. När enstaka detaljer skall tillverkas, d.v.s. ingen serietillverkning, 
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så är svetsning mer kostnadseffektivt än vad gjutning av en detalj blir. En 

viktig fördel gentemot nitning är att mer komplexa konstruktioner kan 

tillverkas lättare och billigare. [3.] 

3.4.1 Svetsmetoder 

Svetsmetoderna delas upp i två huvudgrupper trycksvetsning och 

smältsvetsning. Trycksvetsning utnyttjar tryck för att utföra svetsen, med 

eller utan värme, medan smältsvetsning upphettar fogytorna till 

smälttemperatur för att sedan smälta samman dem med eller utan 

tillsatsmaterial. De båda typerna innefattar flera olika varianter som fungerar 

på liknande sätt. Vad gäller just smältsvetsningen så brukar man räkna in 

gassvetsning, metallbågsvetsning, TIG-svetsning samt laser- och 

elektronstrålesvetsning. [3.] 

Gassvetsning 

Vid gassvetsning utnyttjas den ovanligt höga flamtemperatur som erhålls vid 

förbränning av gaserna acetylen och oxygen. Metoden har, på grund av 

konkurrens från ljusbågsvetsmetoder, minskat i betydelse men används 

fortfarande vid installations- och montagearbeten. [3., 22.] 

Metallbågsvetsning 

Metallbågsvetsning är den vanligaste metoden och kan ske både med eller 

utan gas. Manuell metallbågsvetsning, MMA(Manual Metal Arc), kallas det 

när svetsen utförs utan gas. Svetsningen sker genom att ljusbågen smälter 

ned en stavformad elektrod som är belagd ett hölje. Höljet är sammansatt så 

att det ger skydd och de rätta egenskaperna vid svetsning. När det gäller 

gasmetallbågsvetsning så smälter ljusbågen en kontinuerligt frammatad 

elektrod i en skyddsgas. Beroende på val av skyddsgas används 

benämningen MIG (Metal Inert Gas) om det är en inert gas eller MAG 

(Metal Active Gas) om det helt eller delvis är en aktiv gas som i någon mån 

kan reagera med den smälta metallen. TIG står för Tungsten Inert Gas och är 

en sorts gasmetallbågsvetsning med en elektrod av volfram som inte smälter 

vid svetsning. Skyddsgasen är inert för att inte den heta elektroden ska ta 

skada. Tillsatsmaterial kan vid behov tillföras från sidan. Metoden är vanligt 

förekommande vid svetsning av rostfritt stål och aluminium där det är mer 

krävande. [3., 22.] 

Lasersvetsning 

Vid lasersvetsning använder man sig av en laserstråle för att smälta 

materialet. Då denna är en koncentrerad stråle ger den en mycket 

koncentrerad och precis uppvärmning av grundmaterialet. Sträckenergin blir 

låg vilket innebär små värmespänningar och deformationer. [3., 22.] 
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Elektronstrålesvetsning 

Elektronstrålesvetning sker i en vakuumkammare där en elektronkanon 

alstrar en intensiv elektronstråle som fokuserar på svetsobjektet. På så vis får 

man en koncentrerad smälta och stor inträngning [3., 22.] 
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4. Genomförande 

Genomförandet har gjorts i tre delar.  

Den första delen är Design, här har en design tagits fram med hjälp av delar 

i boken Getting Design Right (2010) av Peter L. Jackson.  

Del två är Dimensionering och beräkning, i denna del har designen 

verkligställts genom FEM och ekvationer. Profiler har i sin tur valts enligt 

beräkningar. Beräkningarna har utförts i Autodesk Inventor Professionell 

2015 genom deras FEA applikation. 

Sista delen är Konstruktion, här har ritning på produkten framställts och 

återfinns i bilaga 3. 

4.1 Val av design enligt ”Getting Design Right” 

Designprocessen följer för produkten relevanta delar ur Peter L. Jacksons 

Getting Design Right. De delar som används preciseras närmare i avsnitt 

”Teori”. 

Definiera problemet 

Den första delen av att utveckla designen är att definiera problemet. Att 

definiera problemet är viktigt då det visar vad som behöver ändras. Att välja 

projekt är redan gjort i kapitel 1 av denna rapport men då namnges bara 

detta projekt. Projektet har valts att kallas ”Lyftanordning för montage av 

gång- och cykelbro” då det tydligt beskriver vad som ska utvecklas i denna 

rapport. I detta fall blir operatören användaren, företaget som beställer 

produkten blir kunden och jag som designer blir ägaren av produkten. De 

uppdragen som valts utöver kundens önskemål är att produkten ska vara 

säker, användarvänlig och kompakt för att den ska bedömas som godkänd.  

 

 Definiera sambandet 

Att definiera sambandet ger en inblick i hur produkten fungerar i systemet, 

för att få ett större förstående i hur den skall fungera. Det finns fyra enheter 

som har kopplingar med varandra. I detta fall är den inre enheten 

lyftanordningen som har en förbindelse till alla enheter. Den lyfter gång- 

och cykelbroarna, kopplas med kranen och styrs av operatören. Detta visas i 

figur 3.  



18 (37) 

Södergren 

 
Figur 3 Systemgränser 

Nulägeshantering 

I dagsläget flyttas GC-sektioner genom att man använder så kallade 

lyftstroppar. Stropparna placeras manuellt kring fyra knytpunkter på 

fackverkskonstruktionen. Sedan lyfts konstruktionen genom en kran eller 

eventuellt travers, se Figur 4. Konstruktionen kan väga upp till 13 ton och 

vara upp till 20 meter lång. Bredden på bron som tillverkas är 3 meter. 

Stropparna som används är minst 2 meter långa.  

 
Figur 4 Gång- och cyckelbro över E4:an 

Kundens kommentar 

För att få en lite större insyn i problemet och vad som önskas av produkten 

har en gruppintervju utförts på företaget. Här valdes personer från olika 

delar av företaget att delta för att få information om hur produkten önskas 

utformas. Panelen bestod av fyra personer; produktionsansvarig, 

montageledare, konstruktör och säkerhetsansvarig. 
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Personerna i fråga tilläts att komma med fria idéer och önskemål på 

produktens utformning. De synpunkterna som det trycktes på var att 

produkten skulle vara enkel, säker och hållbar. Med enkel menade de att 

produkten skulle vara snabb och smidig att använda, det skulle inte behövas 

en genomgång ifall det var någon ny personal som skulle nyttja den. 

Säkerheten syftades inte bara till personen som använde den, utan även 

själva konstruktionen som den flyttade. 

 Kostnaden för produkten var något som också poängterades, här tyckte man 

att produkten huvudsakligen skulle tillverkas av profiler och inom metoder 

som företaget själva kunde bistå med; den skulle vara möjlig att tillverka på 

företaget. De ansåg också att konstruktionen skulle ha en säkerhetsfaktor på 

minst 3:1.  

Efter intervjun samlades kundkommentarerna och analyserades där 

önskemålen omvandlades till olika produktmål. De produktmål som tagits 

fram är: Gör anordningen lätt att använda, Gör anordningen säker för 

konstruktionen, Gör anordningen säker för operatören, Gör anordningen 

hållbar, Gör kostnaden av anordningen förmånlig. Då de här målen är 

relativt breda i sin tolkning ges även mindre mål inom varje produktmål, så 

kallade delmål. Detta återfinns i bilaga 1, tabell 1.  

Funktionella krav. 

För att få ytterligare inblick i vilka krav som ställs på produkten så är det 

gynnsamt att observera hur produktens användningsområden ser ut idag. 

Detta hjälper till att identifiera vilka krav som ställs på produkten samt vad 

som är viktigt för den nya produkten. I bilaga 1, tabell 3-4, beskrivs två 

användarfall som produkten kommer att utsättas för.     

 

Bestämma vikten av produktens mål 

Eftersom att de mål som samlats tidigare har olika betydelsegrad är det 

viktigt att rangordna dem. Detta görs genom att ge dem en del av index 1. 

Där 1 är hundra procent.  

Det som fastställdes vara det allra viktigast målet var ”Göra anordningen 

säker för operatören” som fått 0,3(30 %), detta är ju då självklart för att 

annars finns det en risk att skada en eller flera personer.   

Efter det kom både ”Göra anordningen lätt att använda” och ”Gör 

anordningen säker för konstruktionen” som båda fick 0,25(25 %), detta för 

att enkelheten betonats hårt från kunden samt att om konstruktionen skadas 

kan det bli kostsamt.  
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Att ”Göra anordningen hållbar” fick 0,15(15 %), då det fortfarande är viktigt 

men inte lika viktigt som säkerheten. 

Det som kom sist med resterande 0,05(5 %) var att ”Göra kostnaden av 

anordning förmånlig”, detta då detta var minst betonat av kunden.  

Efter produktmålen har fått sitt värde skall samma process appliceras på 

delmålen. Enda skillnaden är att nu skall inte alla målen dela på 1 utan det 

delas inom varje produktmålsgrupp.  

I produktgruppen ”Göra anordningen säker för operatören” finns delmålen 

”Tillåt inte konstruktionen att skada operatören” och ”se till att anordningen 

håller konstruktionen stabil”. Här ansågs det förstnämnda vara viktigast för 

människors säkerhet betonas mer i den. 

”Gör anordningen säker för konstruktionen” består delmålen ”se till att 

anordningen inte skadar konstruktionen” och ”se till att felmontage av 

produkten inte skadar konstruktionen”. Här var det jämnt men eftersom 

felmontage inte är något som händer hela tiden betonades det andra. 

I ”Gör anordningen lätt att använda” är delmålen ”Gör inte anordningen för 

komplex” och ”undvik lösa delar”, även i denna produktgrupp var det jämnt 

men eftersom att konstruktionen vara allmänt önskad av kunden att vara så 

enkel som möjligt så valdes det första.  

”Gör anordningen hållbar” har delmålen ”se till att den klarar de tyngsta 

lyften som förekommer” och ”se till att anordningen håller sig på plats”, 

även ifall båda är viktiga så valdes det första då det är mer av ett krav.  

”Gör kostnaden av anordningen förmånlig” innehåller ”se till att den inte har 

onödiga komponenter” och ”gör den billig att reparera”, då det är viktigare 

att välja rätt material direkt lades mest tyng på det första. 

Efter att varje grupp och delmål fått sitt värde multipliceras grupp värdet 

med delmålets värde för att få en relativ prioritet. Detta visas i bilaga 1, 

tabell 5. De relativa prioriteringarna finns rangordnade i bilaga 1, tabell 6.  

Generera koncept  

Det näst sista steget är att generera koncept. Genom att samla den panel som 

använts till kundkommentarerna och bolla idéer på hur produkten skulle se 

ut producerades några koncept. Av dem har de fyra som ansetts bäst 

plockats ut.  

De blev kallade koncept Röd, Grön, Blå och Gul, de beskrivs på följande 

sätt: 

 Koncept Röd(se figur 5, A): Det första konceptet består av fyra 

separata delar. Dessa påminner om en sorts klämma av två valsade 



21 (37) 

Södergren 

järn som skruvas runt övrelängsgåenderör. Varje enhet har ett lyftöra 

svetsats på övre sida.  

 Koncept Grön(se figur 5, B): Den består av två tvärgående rör som 

sammankopplas med ett större längsgående rör. Denna har endast en 

fästpunkt mitt på konstruktionen. Precis som Koncept Röd så låser 

den sig runt övre längdsgåenderör. 

 Koncept Blå(se figur 5, C): Påminner mycket om Koncept Grön fast 

saknar den längsgående tvärbalken och har istället två lyftöron på 

båda tvärgående rören. Själva kopplingen är inte heller låst runt övre 

längdsgåenderör utan påminner mer om en gaffel då den har en U-

profil som både vilar anordningen och lyfter brokonstruktionen. 

 Koncept Gul(se figur 5, D): skiljer sig på det sättet att istället för att 

ta tag i övre längsgående rör så ligger den som en vagga runt hela 

brokonstruktionen. Den bär alltså hela konstruktionen på ett 

tvärgående rör underifrån med två vertikala rör som leder till 

kopplingen. 

Alla konceptens kontaktyta är klädd i EPDM gummi. 

 

 
Figur 5 Genererade koncept 

Val av koncept 

Nu när några koncept utvecklats ska det avgöras vilket som är mest lämpligt 

för denna produkt enligt produktmålen.  

De som varit ett produktmål görs nu om till attribut, ”Gör anordningen lätt 

att använda” blir nu istället klarhet, ”Gör anordningen säker för 
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konstruktionen” blir Konstruktion, ”Gör anordningen säker för operatören” 

blir Operatör, ”Gör anordningen hållbar” blir Beständighet och ”Gör 

kostnaden av anordningen förmånlig” blir förmånlig. 

Sedan anges ett koncept som referens och de andra bedöms relativt till den, 

se tabell 7-8 i bilaga 1.  

I denna rapport valdes det röda konceptet som referens. I klarhet fick det Blå 

och Gula koncepten flest poäng då de ansågs som enklast att få i position 

innan lyft, däremot ansågs Röd och Grön som har lösa skruvar bli mer 

tidskrävande och svårare att få i rätt position. Konstruktionen ansågs dock 

Röd vara bäst, tillsammans med Blå, då de har en tvärgående balk som tar 

upp momentet som bildas vid de tvärgående gångbanebalkarna. Operatör 

fick alla samma utom Röd, då fyra lösa delar ansågs vara större risk för 

felmontage. På Beständighet ansågs Grön vara mest optimalt då den är 

större än de andra men tack vare detta får den sämst på Förmånlig. Tabell 8 i 

bilaga 1 visar detta.    

Efter att ha betygsatt koncepten så var Koncept Blå det mest optimala med 

20 poäng, följt av Koncept Grön med 17 poäng, Koncept Gul med 16 poäng 

och slutligen referenskonceptet med 15 poäng. Eftersom detta inte tog 

hänsyn till vikten som bestämts för varje projektmål görs en 

vidareundersökning för att se vad den verkliga poängen blev så att den mest 

lämpade designen väljs. Detta görs genom att multiplicera föregående poäng 

med sin relativa prioritet. Detta visas i tabell 9 i bilaga 1. 

Här framkom det åter igen att Koncept Blå var det mest lämpade. Därför går 

arbetet vidare med detta koncept.  

4.2 Dimensionering och beräkning. 

När konceptet på designen är valt ska produkten bli verklighet genom att 

möjliggöra tillverkning. Det som beskrivits som den gällande design skall 

nu bli verklighet. Detta kommer göras i tre steg. Först definieras vilka 

förutsättningar som appliceras; att beskriva vilka delar som konstruktionen 

kommer använda och vilka begränsningar varje detalj har. Detta är baserat 

på information från företaget. Sedan görs FEM-beräkningar för att 

dimensionera profilerna som skall användas i den slutliga produkten samt 

ändringar av detaljerna som krävs för att konstruktionen skall hålla för 

dimensionerande krafter. Sista steget är att konstruera produkten i sitt 

slutliga utförande för att möjliggöra en konstruktionsritning. 

Detaljgenomgång och begränsningar. 

Enligt det valda konceptet ska konstruktionen bestå av ett längsgående rör, 

två lyftöron och en så kallad gaffel i varje ände som skall hålla lyftarmen i 
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position. Allt material kommer att vara av S355J2 då sträckgränsen behöver 

vara hög och tillsats materialet vid svetsning är ESABs FILARC PZ6113. 

S355J2 har en sträckgräns på 355MPa och 6113s sträckgräns är 495 MPa. 

(6.) 

Den enda begränsningen det tvärgående röret har är att den ska vara en 

profil enligt svensk standard. Jag har valt att använda mig av VKR rör då det 

är en vanlig profil som företaget har på lager, dvs. inget de behöver köpa in, 

och den är bra för att ta upp de spänningar som produkten kommer utsättas 

för.  

För lyftöronen är det lyftschackeln som begränsar dimensioneringen. Det 

lyftschackel som används för denna sorts lyft är en standard schackel nr 854 

från Gunnebo(EN-13889). För lyft av en brokonstruktion krävs en schackel 

som klarar en last på 3250 kg. Det närmsta som företaget har är ett som 

klarar 4,75 ton. Enligt Gunnebos produktkatalog, samt kontrollmätning av 

mig, har den frigång på 31 mm(a) och använder sig av en M22 skruv(d1). 

Detta gör att plåten som lyftörat skall göras av får maximalt vara 30mm i 

tjocklek samt att hålet i plåten där schackeln skall monteras på skall vara 

24mm i diameter. (16.)Måtten visas i figur 6. 

 

 
Figur 6 Standard Schackel nr 854, Gunnebo (16.) 

Hur U-profilen skall utföras har jag beslutat att det skall vara tre plåtar, där 

två lite tjockare plåtar svetsas ihop för att bilda ett L. Sen en tunnare plåt 

som sitter högre upp för att bilda ett U, detta då den övre plåten inte belastas 

i lyftet utan bara i själva hållandet i position. Detta samt olika sorts 

svetskombinationer illustreras i figur 7. 
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Figur 7 Svetskombination 

Val av profiler enligt beräkning 

Först måste lastfallet definieras. Efter observation och diskussion med 

verkmästare har beslut tagits att det mest ogynnsamma lastfallet för 

produkten fastställts som ett lyft med hjälp av två traverser/kranar rakt 

ovanför konstruktionen med minsta möjliga vinkel(α), se figur 8. Detta då 

lyftöronen är riktade längs med konstruktionen vilket ger mest moment på 

den tunnaste delen av lyftöronen. Efter det räknas de krafter som varje 

lyftöra kommer belastas med, detta görs med en jämnviktsekvation där 

lasten(Ftot) 13 ton delas på två. Lastfallet presenteras i figur 9. 

 
Figur 8 Vinkel 

Beräkning av minsta vinkeln: 

1500

2000
= cos ∝ → cos−1 1500

2000
=∝→∝= 41,4096 ≈ 41°  
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Figur 9 Kraftriktningar 

Beräkning av kraften F: 

𝐹 =
𝐹𝑡𝑜𝑡

2
→ 𝐹 = 6,5 𝑡𝑜𝑛 = 63,765𝑘𝑁 ≈ 64𝑘𝑁 

Jämviktsekvation: 

(→)𝛴𝐹𝑋 = 0 → 𝑆1 ∗ cos 41 − 𝑆2 ∗ cos 41 = 0 → {
𝑆1

𝑅𝑋1

𝑅𝑌1

=
=
=

𝑆2

𝑅𝑋2

𝑅𝑌2

         (1. ) 

(↑)𝛴𝐹𝑌 = 0 → 𝐹 − 2 ∗ 𝑆1 ∗ sin 41 → 𝑆1 =
𝐹

2 ∗ sin 41
→ 𝑆1 = 𝑆2 = 48776𝑁

≈ 49𝑘𝑁 

𝑅𝑌 = 𝑆 ∗ sin 41 → 𝑅𝑌 = 32𝑘𝑁 

𝑅𝑋 = 𝑆 ∗ cos 41 → 𝑅𝑋 = 36811,8𝑁 ≈ 37𝑘𝑁 

När krafterna på varje lyftöra beräknats kan vi börja använda FEM för att 

bestämma storleken på varje detalj i produkten. Först bestäms lyftörats 

dimensioner genom att göra en parametrisk studie i Inventor. Här belastas 

lyftörat med en så kallad ”Bearing Load” vilket tar hänsyn till både 

dragspänning och hålkanttryck. De olika parametrarna som användes var 

avståndet till hålet, bredden på plåten och plåttjockleken.  
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Figur 10 FEA Lyftöra 

Som det visas i figur 10 så var det gynnsamt att ha så kort avstånd mellan 

botten och hålet, detta beror på att momentet blir större ju längre plåten är. 

Därför valdes det minsta alternativet. Bredden spelade inte så stor roll, som 

det visas i figur 10 är förhållandet mellan bredden och spänningen inte så 

stor därför reserverades denna parameter till sist. Tjockleken däremot 

spelade stor roll så den valdes till det högsta värdet. Detta gjorde att bredden 

blev 70 mm för att optimera till SF. I figur 11 visas den slutliga modellen på 

lyftörat, observera att det har förekommit singulariteter i hörnen som skall 

bortses. 

 
Figur 11 Lyftöra 
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Efter lyftörat skall U-profilen bestämmas. Observera att övre plåt inte 

tillkommer förrän i sista steget då den enbart belastas av egenvikten på 

produkten, så det som bestäms först är L profilen samt hur den ska 

sammansättas. Först gjorde jag en enkel L profil för att bestämma tjocklek 

på plåtarna samt bredd och längd. Först genomfördes en studie av bredden 

som visade att ju större bredd desto mindre spänning, då kraften är konstant 

blir spänningen mindre ju större ytan var. Vald bredd blev 160 mm. Sen 

utfördes en liknande studie på tjockleken som visade att det krävdes två 20 

millimeters plåtar. Sist genomfördes en parametrisk studie på längden av 

lyftande plåt. Här ökade spänningen ju längre plåten var, detta då momentet 

ökade. Längden blev 100 mm. Detta illustreras i figur 12.  

 
Figur 12 FEA U-Profil 

Efter detta gjordes tre olika fall på hur svetsningen skall utformas. Dom 

tilltänkta utförandena ses i figur 7. Som visas på bilden figur 13, så var 

alternativ halv v-fog och en käl-fog mest optimalt. Då gjordes en 

parametrisk studie på just det fallet för att bestämma svetsarnas storlek, se 

figur 13. Det visade att käl-fogen skulle ha 6 mm i a-mått och 5 mm i a-mått 

på halv v-fog. Den färdiga U-Profilens ses i figur 14.  
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Figur 13 FEA U-Profil Svets 

 

 
Figur 14 U-Profil 

När rörets profil skulle väljas utfördes en invertering på företaget för att se 

vad som fanns tillgängligt. På lagret fanns två rör som var i passande profil 

för denna produkt, en 6 meters VKR 150x100x5 och en VKR 150x100x10. 

Men efter lite studerande av hållfastberäkningarna på lyftörat så beslutades 

det att använda den med tjocklek på 10mm, detta då svetsens a-mått helst 

inte ska överskrida 70 % av tjockleken på tunnaste komponenten. (3.)  
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Efter det görs en sammanställning av hela produkten med svetsar samt en 

beräkning som visar ifall spänningen överskrider utsatt max värde. Detta 

visas i figur 14. 

 
Figur 15 Sammanställning 

Som det syns tidligt i figur 14 så håller hela konstruktionen för 3 gånger 

lastfallet, enda undantaget är lyftöronen. Svetsen på lyftöronen är utsatt för 

singulariteter. Singulariteter ska vanligtvis bortses ifrån och man ska använda sig 

av ett värde en bit ifrån singulariteten för att få rätt värde. Men för att vara på 

den säkrare sidan, då detta är en kritisk svets, så har det beslutats att bestämma 

storleken på lyftöronens svets via handberäkningar. Med hjälp av krafterna som 

tillkommer i x-led och y-led och avståndet till hålet har det med hjälp av 

handberäkningar i bilaga 2 visats att a-måttet på käl-fogen blir 5 mm. 

En sak som inte tagits hänsyn till i detta arbete är viljan för fackverkssidorna att 

dra sig utåt när de lyfts med denna sortens lyftanordning. Detta är något som kan 

behöva undersökas vid provlyft av en brokonstruktion. För att ta bort den 

rörelsen kan det krävas en sprint på den övre plåten för att låsa fast fackverk 

sidorna helt. Men eftersom företaget vill bibehålla den konstruktion som gjorts 

har enbart en tillverkningsritning på hur detta kan se ut lagts till i detta arbetet, se 

bilaga 4. 
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5. Resultat & Analys  

5.1 Utformning av produkt 

Genom att följa Peter L. Jacksons (2010) tillvägagångssätt att utforma 

designen visades det att två separata lyftok var den bästa lösningen på 

problemet. Lyftoken i sin tur skulle bestå av två U-profil, ett tvärgående 

fyrkantsrör och två lyftöron på vardera sidan. U-profilen blev låsningen för 

lyftanordningen då den omsluter inre delen av övre längsgående rör på 

brokonstruktionen. Dessa U-profiler ska vara täkt med EPDM gummi på 

insidan för att ta bort risken för nötning. U-profilen består av tre olika plåtar.  

Via en studie av de olika profilerna visades att plåtarna i U-profilerna skulle 

bestå av två plåtar med en tjocklek på 20 mm för att klara belastningen av 

hela brokonstruktionen, samt en plåt med 10 mm i tjocklek som ska kunna 

agera stöd vid positioneringen av lyftanordningen. Plåtarna som var 20 mm 

sammanfogas likt ett L med hjälp av två svetsar, en halv V-fog med a-mått 5 

och en käl-fog med a-mått 6. Den övre plåten som var 10 mm tjock svetsas 

med tre delsvetsar med längd 25mm och a-mått 4 som käl-fog, där mittersta 

är centrerad och avståndet mellan delsvetsarna är 25 mm.  

Den del som ska sammanfoga alla komponenter till en konstruktion var det 

tvärgående fyrkantsröret. En annan funktion som fyrkantsröret innehar är att 

ta bort det moment som annars uppkommit i brokonstruktionen. Det 

tvärgående fyrkantsröret bestämdes vara en VKR 150x100x10 profil. U-

profilerna sammanfogas med fyrkantsröret med en käl-fog med a-mått 5.  

För att koppla lyftanordningen med kran eller travers via en lyftschackel 

krävdes två lyftöron på varje fyrkantsrör. Lyftöronen görs av en plåt på 

70x70x30 och svetsas fast 100 mm in från rörets kant på rörets övre sida. 

Svetsen i detta fall var en dubbel käl-fog med a-mått 5. Alla profilerna är 

gjorda i s355j2 och tillsatsmaterial vid svetsningen är ESABs FILARC 

PZ6113. En illustration på den färdiga produkten återfinns i figur 16. 

När lyftanordningen ska provas kommer det bli synligt om den behöver 

ytterligare hjälp att säkra brokonstruktionen i sidled. Ifall detta är ett 

problem så har lyftanordningen modifierats genom att förlänga den övre 

plåten och en sprint låsning har lagts till. Genom att ha en sprint låses 

fackverkssidorna från att röra sig i sidled. I bilaga 3 återfinns ritning på 

konstruktionen utan lösa komponenter och i bilaga 4 finns den modifierade 

lyftanordningen där en sprint lagts till. 
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Figur 16 Färdig konstruktion 

 

5.2 Uppfyllandet av mål och syfte 

Detta arbetets huvudmål var att utveckla och designa en lyftanordning med 

syfte att på ett säkert sätt transportera en brokonstruktion. Detta har 

genomförts med utgångspunkt i Jacksons (2010) produktutvecklingsprocess 

som bl.a. genomförts via att identifiera det mest optimala konceptet, 

sammanfatta kundens behov samt att få en djupare inblick i hur produktens 

utformning skall se ut. För att göra huvudmålet mer konkret och 

genomförbart delades det in i tre delmål; att designa en konstruktion som 

uppfyller företagets krav, att kontrollera att konstruktionen håller via 

hållfastberäkningar i FEM samt att möjliggöra tillverkningen av 

lyftanordningen genom tillverkningsritning.  

Det första delmålet som behandlar design har med hjälp av teorin uppfyllts 

på så vis att majoritet av företagets önskemål har uppfyllts. Den slutgiltiga 

designen resulterar i en produkt som uppfyller de krav som ursprungligen 

ställts; säkerhet samt användarvänlighet. Produkten är utvecklad och 

konstruerad i ett stycke för att undvika förekommandet av lösa 

komponenter. Detta minskar även risk för eventuella felmontage. Den 

mänskliga faktorn har därmed tagits i beaktning vilket i sin tur har lett till 

ökad säkerhet både för operatör men även för konstruktionen i sig. Då den 
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nya låsfunktionen inte kräver en traditionell låsning med bult- eller 

skruvförband leder detta till att användarvänligheten ökar. Då denna 

konstruktion har fokuserat på att inte inneha några lösa komponenter kan det 

uppstå ett problem med fackverkssidornas vilja att böja sig i sidled vid ett 

lyft, detta är något som kommer märkas vid ett provlyft av lyftanordningen. 

Detta har lett till att en ytterligare design gjorts där konstruktionen innehåller 

en sprint för att säkra konstruktionen i sidled. 

Det andra delmålet har via FEM och FEA bestämts med hjälp av en 

säkerhetsfaktor som dimensionerat produkten för att hålla tre gånger sin 

utsatta maximala last. Detta gör att produkten med all säkerhet håller för de 

värsta tänkbara situationerna. Konstruktionen har gjorts av relevanta profiler 

som finns tillgängliga för företaget och det har även tagits i beaktning att 

produkten ska kunna tillverkas på företaget. Alltifrån materialval till 

tillsatsmaterial vid svetsning har därmed valts ut för att uppfylla delmålet.   

Produktens sista delmål rör tillverkningsritning, vilken har försetts till 

företaget och återfinns i bilaga 3 och bilaga 4 då även dom följer företagets 

förutsättningar för tillverkning.  

Utöver de delmål som redovisats utgick rapporten ifrån följande 

frågeställning; ”Hur ska en lyftanordning designas för att klara säker flytt av 

gång- och cykelbro?”. I enlighet med Jacksons (2010) system för 

produktutveckling samt hållfasthetsberäkningar som gjorts har 

undersökningsfrågan vad gäller design av säker lyftanordning uppfyllts.  
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6. Diskussion & Slutsats 

6.1 Metoddiskussion 

I denna rapport har de vetenskapliga synsätten hermeneutik och positivism 

använts och applicerats på olika sätt för att uppnå högre grad av reliabilitet 

av insamlad data. Positivism bygger på att ingenting existerar om det inte 

kan verifieras. Forskningsmetoden är huvudsakligen deduktiv då man utgår 

från teori och testar denna mot empiri. Det hermeneutiska synsättet agerar 

motpol och behandlar huvudsakligen analys och tolkning av olika fenomen. 

I undersökningen har dessa synsätt använts som ett komplement till 

vartannat. Positivism används för att samla konkret data och fakta i 

fallstudier samt beräkning av konstruktion, detta har sedan övergått till ett 

hermeneutiskt synsätt då detta sedan har analyserats och applicerats på 

beräkning och utformning av produkten.   

Som ett resultat av dessa två vetenskapliga synsätt har den huvudsakliga 

datainsamlingen bestått av fallstudier och surveyundersökningar i form av 

gruppintervjuer. Fallstudier har behandlat hur brokonstruktionen fungerar 

samt hur anordningen sammankopplas med brokonstruktion och kran. 

Surveyundersökningen innefattar de anställda på företaget och här gjordes 

ett urval av personer med olika kompetenser; produktionsansvarig, 

montageledare, konstruktör och säkerhetsansvarig. Urvalet visade sig vara 

positivt då det ger en bredare inblick i och en helhetssyn av problemet. 

Genom att ta tillvara på företagets olika kompetenser skapas därmed en 

högre grad av tillförlitlighet, då varje intervjuperson bidrog med ett eget 

perspektiv som i sin tur var till stor hjälp vid skapandet och uppfyllandet av 

målen.  

För att möjliggöra en tillförlitlig rapport krävs så hög sanningshalt som 

möjligt. Rapporten är utformad på så vis att surveyundersökningen fått stort 

utrymme då personer vars kompetens och erfarenhet inom området varit till 

stor hjälp och bidragande till utvecklandet av produkten. Det är svårt att i 

rapporten uppnå en högre grad av validitet då unika individer intervjuats. 

Företaget i sig motsvarar inte någon generell mall vad gäller mellanstora 

industrier i Sverige, även om det till viss del går att dra paralleller mellan 

företag inom denna bransch. Detta gör att extern validitet är svårt att uppnå 

då problemet i sig är svårt att applicera på andra undersökningar. Intern 

validitet behandlar den data som samlats in i form av vetenskapliga artiklar 

och kan därför uppnås i högre grad då insamlad data anses vara relevant för 

undersökningen.  

Tillvägagångsätt och teori uppnår en hög grad av reliabilitet då Peter 

Jackson, författare av Getting Design right – A system approach (2010), 

används som produktutvecklingsunderlag. Konstruktionen har validerats 
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med beräkningar utförda via FEM, Finita Element Metod, som är ett 

välbeprövat sätt att kontrollera hållfastigheten i ett 3D-rum.  

6.2 Resultatdiskussion & Slutsats 

Som tidigare nämnts var rapportens huvudmål att utveckla och designa en 

lyftanordning med syfte att på ett säkert sätt transportera en brokonstruktion. 

Utifrån ett antal krav som tagits fram av företaget begränsades studien till en 

lyftanordning för fackverksbroar med längden 20 meter och bredden 3 

meter.  

Resultatet har utgått från den informationen som samlats via 

gruppintervjuer, detta är något som kan skiljas åt vid applicering på ett annat 

fall, beroende av vilka personer som deltar i intervjun. Fokus i denna rapport 

har varit att få så många som möjligt i företaget att delta i intervjuerna för att 

få en övergripande bild av problemet samt djupare insikt kring hur den 

slutgiltiga produkten skall fungera. Utifrån intervjuerna har designens 

utformning resulterat i en säker och användarvänlig lyftanordning. En 

konsekvens av gruppens antal, fyra personer, kan vara att utformningen i sig 

begränsats då ett större antal deltagare kunde bidragit med fler idéer kring 

utvecklingen av produkten. Studien begränsas även av att alla deltagarna i 

gruppintervjun är anställda på företaget sedan många år tillbaka, en 

utomstående deltagare hade kunnat bidra med ett annat designperspektiv.  

I rapporten har Peter Jacksons Getting Design Right (2010) varit 

utgångspunkt för designprocessen. Detta har givetvis också påverkat 

resultatet och produktens utformning då ytterligare teorier kring 

produktutveckling inte använts på grund av arbetets utformning.  

Ytterligare begränsningar som identifierats i undersökning är b.la materialet, 

detta kunde ersatts av stållegering med bättre hållfastegenskaper. Ett 

höghållfaststål hade kunnat minska profilernas dimensioner vilket hade lett 

till en enklare konstruktion. Med enklare syftas här till b.la. mindre vikt. 

Även profilen har varit begränsande då kravet som ställdes var att profiler 

enligt Svensk standard endast skulle användas. Om komponenterna kunde 

fått utformats fritt hade detta gett en möjlighet till bredare 

utformningsmöjligheter av konstruktionen. Brokonstruktionen i sig är även 

den begränsande då den är utformad enligt fackverkskonstruktion, vilket i 

sin tur gör att produkten enbart kan appliceras på dessa produkter.  

I FEM program kan det uppkomma singulariteter vilket kan få användaren 

att ifrågasätta resultatet. Detta har dock åtgärdats genom handberäkningar 

och anses inte ha påverkat resultatet negativt.  

Slutsatsen blir att produkten har i hög grad påverkats av den information 

som insamlats via gruppintervjuer, detta gör att i en liknande undersökning 

kan resultatet komma att se annorlunda ut. Även valet av teori har påverkat 
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produktutvecklingsprocessen, en mer djupgående rapport hade med fördel 

kunnat använda andra teorier för att komplettera Jacksons tillvägagångssätt.  
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Bilagor 

BILAGA 1: Tabeller ”Getting Design Right” 

Tabell 1 Produktens mål 

Gör anordningen lätt att 

använda 

Gör inte anordningen för komplex 

undvik lösa delar 

Gör anordningen säker 

för konstruktionen 

se till att anordningen inte skadar konstruktionen 

se till att felmontage av produkten inte skadar 

konstruktionen 

Gör anordningen säker 

för operatören 

tillåt inte konstruktionen att skada operatören 

se till att anordningen håller konstruktionen stabil 

Gör anordningen hållbar se till att den klarar de tyngsta lyften som förekommer 

se till att anordningen håller sig på plats 

Gör kostnaden av 

anordningen förmånlig 

se till att den inte inte har onödiga komponenter 

gör den billig att reparera 

 
Tabell 2 Primärt användningsfall 

 

Operatören placerar lyftanordningen i rätt position på konstruktionen 

Operatören säkerställer att lyftanordningen sitter i rätt position på 

konstruktionen. 

Operatören kopplar ihop lyftanordningen med kranen 

Operatören lyfter konstruktionen 

Operatören förflyttar konstruktionen 

Operatören sänker konstruktionen 

Operatören lossar lyftanordning 
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Tabell 3 Användningsfall "Operatören flyttar konstruktion från initialplats" 

Operatören flyttar konstruktion från initialplats 

Initialtillstånd 

Kranen är inte utsatt för någon vikt 
Konstruktionen är i redo för att flyttas 

Operatör Lyftanordning/Kran Konstruktion 

Placerar lyftanordningen i 
rätt position på 
konstruktionen 

  

 Lyftanordningen sitter i rätt 
position på konstruktionen 

 

Kopplar samman 
lyftanordning med kranen 

  

 lyftanordningen är kopplad med 
kranen 

 

Lyfter konstruktionen via 
kontrollpanel på kranen 

  

 Lyfter konstruktionen  

  Lyfts 

Förflyttar konstruktionen via 
kontrollpanel 

  

 Flyttar konstruktion  

  Flyttas 

Sluttillstånd 

Kran och Lyftanordningen är ihop kopplade samt utsatt för konstruktionens last. 
Konstruktionen är flyttad och hänger fritt. 

 
 
Tabell 4 Användningsfall "Operatören placerar konstruktion på önskad plats" 

Operatören placerar konstruktion på önskad plats 

Initialtillstånd 

Kran och Lyftanordningen är utsatt för last. 
Konstruktionen är flyttad. 

Operatör Lyftanordning/Kran Konstruktion 

Styr konstruktionen så att 
den hamnar rätt via 
kontrollpanel. 

  

 Flyttar konstruktion  

  Flyttas 

Sänker konstruktion via 
kontrollpanel 

  

 Sänker konstruktionen  

  Sänks 

Säkerställer att konstruktion 
hamnat rätt. 

  

 lyftanordningen lossas från 
kranen och konstruktionen 

 

Sluttilstånd 

Kran och Lyftanordningen är frikopplade och inte utsatts inte längre för last. 
Konstruktionen är placerad på rätt plats. 
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Tabell 5 Relativ prioritet på varje produktmål 

 Gör 
anordninge
n lätt att 
använda 

Gör anordningen 
säker för 
konstruktionen 

Gör anordningen 
säker för 
operatören 

Gör 
anordningen 
hållbar 

Gör 
kostnaden 
av 
anordningen 
förmånlig 

A 0,25 0,2 0,3 0,15 0,1 

 Gör 
inte 
anord
ninge
n för 
kompl
ex 

un
dvi
k 
lös
a 
del
ar 

se till 
att 
anordni
ngen 
inte 
skadar 
konstru
ktionen 

se till 
att 
felmont
age av 
produk
ten inte 
skadar 
konstru
ktionen 

tillåt 
inte 
konstru
ktionen 
att 
skada 
operatö
ren 

se till 
att 
anordni
ngen 
håller 
konstru
ktionen 
stabil 

se till 
att 
den 
klarar 
de 
tyngst
a 
lyften 
som 
förek
omme
r 

se till 
att 
anord
ninge
n 
håller 
sig på 
plats 

se till 
att den 
inte 
inte 
har 
onödig
a 
komp
onente
r 

gör 
den 
billi
g 
att 
rep
arer
a 

B 0,6 0,4 0,6 0,4 0,9 0,1 0,6 0,4 0,9 0,1 

 x0,25
= 

x0,
25 

x0,2 x0,2 x0,3 x0,3 x0,15 x0,15 x0,1 x0,1 

Ax
B
= 

0,15 0,1 0,12 0,08 0,27 0,03 0,09 0,06 0,09 0,01 

 
Tabell 6 Ranking av de olika produktmålen 

Produktens mål Relative 
Prioritet 

Rank 

tillåt inte konstruktionen att skada operatören 0,27 1 

Gör inte anordningen för komplex 0,15 2 

se till att anordningen inte skadar konstruktion 0,12 3 

undvik lösa delar 0,1 4 

se till att den inte inte har onödiga komponenter 0,09 5 

se till att den klarar de tyngsta lyften som förekommer 0,09 6 

se till att felmontage av produkten inte skadar konstruktionen 0,08 7 

se till att anordningen håller sig på plats 0,06 8 

se till att anordningen håller konstruktionen stabil 0,03 9 

gör den billig att reparera 0,01 10 
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Tabell 7 Bedömnings schema relativt till referens koncept 

Relativ Prestanda Gradering 

Mycket sämre än referens 
konceptet 

1 

Sämre än referens konceptet 2 

Samma som referens konceptet 3 

Bättre än referens konceptet 4 

Mycket bättre än referens 
konceptet 

5 

 
Tabell 8 Enkel bedömning av design koncept 

Koncept Röda(referens) Gröna Blå Gula 

Klarhet 3 2 4 4 

Konstruktion 3 5 5 3 

Operatör 3 4 4 4 

Beständighet 3 5 4 3 

Förmånlig 3 1 3 2 
 
 
Tabell 9 Bedömning av design koncept 

Attribut 
namn 

Vik
t 

Röda 
konceptet(refer
ens) 

Gröna 
konceptet 

Blå konceptet Gula konceptet 

  Graderin
g 

Vikt 
poän
g 

Graderi
ng 

Vikt 
poän
g 

Graderi
ng 

Vikt 
poän
g 

Graderi
ng 

Vikt 
poän
g 

Klarhet 0,2
5 

3 0,75 2 0,5 4 1 4 1 

Konstrukti
on 

0,2
5 

3 0,75 5 1,25 5 1,25 3 0,75 

Operatör 0,3 3 0,9 4 1,2 4 1,2 4 1,2 

Beständig
het 

0,1
5 

3 0,45 5 0,75 4 0,6 3 0,45 

Förmånlig 0,0
5 

3 0,15 1 0,05 3 0,15 2 0,1 

Poäng   3  3,7  4,15  3,5 

Rank   4  2  1  3 

Vald   Nej  Nej  Ja  Nej 
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BILAGA 2: Svetsberäkning på lyftöra 

Beräkningarna följer teorin av Dahlvig (1988) 
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För att stödja detta ytterligare har Inventors ”Weld Calculator” även använts. 

Och även den bekräftar att ett a-mått på 5mm håller. Se nästa sida för 

beräkningsrapport.  
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Fillet Weld(Spatial Load) Calculator  

(Version: 2015 SP2 (Build 190223200, 223)) 

2016-05-24 

  

 Project Info 

 Guide 

Type and style of weld joint Fillet Welds Loaded Spatially 

Used Calculation Method Standard Calculation Procedure 

Load Diagram Static Loading 

 Static Calculation 

 Loads 

Acting Force F 48776,000 N 

Direction Angle of Acting Force φ 49,00 deg 

Z Coordinate of Force Action Point Z 23,000 mm 

Y Coordinate of Force Action Point Y 40,000 mm 

 Dimensions 

Weld Height a 5,000 mm 

Beam Height H 30,000 mm 

Beam Width B 70,000 mm 

 Joint Material and Properties 

User material 

Yield Strength Sy 495 MPa 

Ultimate Tensile Strength Su 520 MPa 

Safety Factor ns 3,000 ul 

Allowable Stress Sal 165,000 MPa 

 Results 
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Allowable Stress σA 165,000 MPa 

Min. Weld Height amin 3,151 mm 

Weld Normal Stress σ 50,159 MPa 

Weld Shear Stress τ 52,588 MPa 

Resulting Reduced Stress σR 103,983 MPa 

Max. Acting Force Fmax 77397,611 N 

Check Calculation Positive 
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Bilaga 3: Ritning utan sprint 
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Bilaga 4: Ritningar med sprint 
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