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Förord 

Efter tre års studier på högskolan i Gävle är det tid för examensarbete. Arbetet gjordes 

på uppdrag av Cibes Lift i Gävle och uppgiften var att ta fram en moduluppbyggd ram 

tillhörande en kabinhiss.  

 

Arbetet har på många sätt varit lärorikt och vi tycker det har varit roligt och givande 

att arbeta med ett projekt i samarbete med Cibes Lift. En stor del av kunskapen som 

vi har lärt oss under studieperioden har tillämpats under arbetet och även nya 

kunskaper har skapats under arbetets gång. Vi vill tacka personalen på Cibes Lift för 

stor hjälp under projektet och även tack till våra handledare Johan Strand och Sören 

Sjöberg för deras engagemang under projektets gång.     
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Sammanfattning 

Cibes Lift är en tillverkare av skruvdrivna plattforms-, -kabin och trapphissar. Då 

intresset har ökat för hissar i privata bostäder vill företaget sänka 

tillverkningskostnaderna och utöka utbudet av storlekar på deras kabinhissar för att 

vara konkurrenskraftiga.  

 

Syftet med arbetet är att ta fram en ramkonstruktion som ger högre flexibilitet och 

lättare kan anpassas till flera olika storlekar av kabinhissar. Målet är att konstruera en 

moduluppbyggd ram med ett maximalt inköpspris på 5500 kronor och uppfylla 

maskindirektivets säkerhetskrav.  

 

För att uppnå arbetets mål analyserades de befintliga hissramarna genom 

observationer, praktiska lastprov och Finita elementmetoden (FEM). Intervjuer och 

observationer gjordes hos tillverkarna av ramarna för att ge information om vilka 

tillverkningsresurser som fanns att tillgå för den nya ramens konstruktion. Med hjälp 

av idégenereringsmetod skapades därefter två konceptmodeller som utvärderades 

med utvärderingsmetoden VDI 2225. Utvärderingsmetoden genererade det mest 

funktionella konceptet som modulerades med CAD-programmet Autodesk Inventor. 

Optimering utfördes därefter med hjälp av beräkningar för att erhålla en låg 

tillverkningskostnad samt uppfylla maskindirektivens säkerhetskrav.   

 

Resultatet av slutprodukten består av en ram som är uppbyggd av en basmodul och 

fem stycken variantmoduler som uppfyller samtliga maskindirektivets säkerhetskrav. 

Ramen är nästintill uteslutande konstruerad av kallvalsade stålprofiler som tillåts att 

tillverkas i underleverantörens maskinpark. Priset på ramen uppskattas till 4800 

kronor vilket avser en basmodul och den största variantmodulen. Priset är baserat på 

en inköpskvantitet på 500 stycken basmoduler och 100 stycken variantmoduler av 

vardera storlek per år. I jämförelse med den största befintliga ramen till kabinhissar 

har vi lyckats sänka priset med 280 %.  

 

Slutsatserna av arbetet är att vi har lyckats konstruera en ram som är uppbyggd av 

moduler och genom användande av standardiserade artiklar har antalet artiklar kunnat 

sänkas med 58 % i jämförelse med den största befintliga kabinhissen.     
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Abstract 

Cibes Lift manufacture screw driven stair, platform and cabin Lifts. Among the 

company´s ambition is to lower their manufacturing costs and expand their cabin 

model range following a high demand; particularly from the private sector.  

 

The purpose of this work is to design a frame easily adaptable to several cabin sizes. 

The objective is to design a modular frame in accordance with the EU Machinery 

Directive and with a maximum cost of 5500 SEK. 

 

The redesign began with an analysis of the cabin frames, currently in use by the 

company; in the form of observations, practical load tests and the application of the 

Finite Element Method (FEM). Interviews and observations were performed at the 

subcontractor´s facilities, in order to identify production resources availability. Two 

frame concepts were designed by using a creativity technique and evaluated through 

the evaluation method VDI2225. Thereafter, using CAD began the creation of the 

Best Functional Concept; where components were dimensioned using Finite Element 

Analysis and Strength calculation to meet the objectives; (namely a frame in 

accordance with the EU Machinery Directive with a maximum cost of 5500 SEK). 

 

The result is a modular frame built from one standardized back piece module and five 

different floor modules; featuring different floor areas. The frame complies with the 

associated EU Machinery Directives and is almost entirely constructed of cold-formed 

steel profiles, so manufacturing can be performed using the current subconttor 

resources. The frame expected cost is of SEK 4800; calculated based on one back 

piece module plus the largest size floor module. The cost is based upon a purchase 

quantity of 500 back piece modules and 100 floor modules per year. When comparing 

this calculated cost to the current frame cost, the estimated price reduction is of 

280%.  

 

As a conclusion, we have managed to design a modularized frame using standardized 

parts reducing the number of single pieces by approximately 58% when compared to 

the company current cabin Lift construction. 
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1 Introduktion 

Cibes Lift är ett företag i Gävle som tillverkar skruvdrivna lågfartshissar. Fördelen 

med skruvdrivna lågfartshissar gentemot traditionella högfartshissar är dess mindre 

krav på utrymme. En plattformshiss behöver varken ett platsbyggt schakt, hissgrop 

eller maskinrum vilket innebär en enkel installation. Det skruvdrivna systemet 

medför även låga underhållskostnader. Företaget grundades av ingenjör Bertil 

Svedberg i Järbo 1947 och är idag en av världens ledande tillverkare av skruvdrivna 

hissar. Företaget har produktion och huvudkontor i Gävle och dotterbolag i bland 

annat: Storbritannien, Holland, Frankrike och Ostasien. Cibes Lift har affärsidén att 

sälja hissar i ett komplett paket där hissen installeras på cirka två dagar. Företaget 

tillverkar hissar i tre olika kategorier: Plattformshissar, kabinhissar och trapphissar, 

där flera storlekar finns inom varje kategori. Kabinhissar som det här arbetet 

behandlar känns igen som en vanlig personhiss med skjutdörrar, se figur 1. Företaget 

har ingen egen tillverkning och endast montering sker i fabrik.    

  

Figur 1: Kabinhiss A9000. Exempel på en av Cibes 
Lift´s kabinhissar. 
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 Bakgrund 

Cibes Lift största affärsområde har tidigare varit främst produktion av plattformshissar 

och trapphissar till offentliga byggnader som skolor, bibliotek och sjukhus. På senare 

tid har intresset för kabinhissar i privata bostäder ökat och av den anledningen vill 

Cibes Lift se över möjligheterna att sänka tillverkningskostnaderna samt ta fram fler 

storlekar av deras kabinhissar, vilken är den produktserie som framförallt eftersöks i 

privata bostäder. Dagens kabinhissar består av två modeller, A6000 och A9000 med 

en lastkapacitet på 400 respektive 630 kg med en gemensam golvstorlek på 

1100x1400 m.m. En marknadsundersökning som är gjord på företaget visade vilka 

nya storlekar på kabinhissar som önskas av Cibes Lift kunder och där konstaterades att 

det finns intresse för fem stycken storlekar inom sortimentet av kabinhissar, se tabell 

1. Marknadsundersökningen utfördes genom att det skickades ut en lista över olika 

storlekar och lastkapaciteter av hissar till dotterbolag och distributörer, där de fick 

återkoppla om vilka utföranden de vill ha på det nya utbudet av kabinhissar.     

Tabell 1. Nya modellerna i sortimentet av kabinhissar och dess maximala vikter samt golvstorlekar 
enligt den marknadsundersökning som utfördes. 

 

Modellnamn  Max. last (kg) Golvstorlek (mm) 

C250 250  830x1180 

C300 300  1000x1000 

C400 400  1000x1300 

C500 630  1100x1400 

C630 630  1100x1600 
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 Hissens uppbyggnad 

Skruvdrivna hissar förflyttas vertikalt med 

hjälp av en mutter som roterar på en lyftskruv. 

Lyftskruven är monterad i hissens schakt 

mellan två glidskenor (gejdrar). Den drivande 

muttern är monterad på hisskabinens ram 

tillsammans med dess drivpaket som består av 

en elmotor, remskivor och drivrem. Hissens 

ram består av golv och rygg som är 

sammanfogade med skruvförband där 

hissramens sidor betecknas A-, B-, C- och D, 

se figur 2. På ryggens baksida löper hissen mot 

glidskenorna i hisschaktet med hjälp av 

glidskor som är fästa på ramens rygg, se figur 3. 

Hissarnas ramar köps in från 

underleverantörer och endast montering sker i 

företagets fabrik.  

 

I nuläget används en separat ram för 

modellerna A6000 respektive A9000. 

Konsekvenserna av två ej standardiserade 

ramar är bland annat dåligt utnyttjande av 

produktionsytan samt att det skapar ett 

behov av två separata produktionslinor. 

Två separerade linor skapar fler 

delmoment och kräver även i högre 

utsträckning en stor kunskapsbredd inom 

produktionspersonalen, vilket försämrar 

företagets effektivitet och förmåga att vara 

konkurrenskraftig [1]. De två nuvarande 

ramarna består av flera sammansatta 

detaljer vilket genererar lång 

monteringstid. En produkts enkelhet 

skapar stora ekonomiska fördelar då 

många ingående detaljer snabbt förstorar 

antalet inblandade [2]. 

 

Figur 3: Ramen till A9000 och dess placering av 
glidskor.  

Figur 2: Beteckningarna på hissens sidor. 
Sida D är hissens rygg. Sida A och C är 
dörrarnas placering. 
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 Syfte och Mål 

Syftet med arbetet är att ta fram en ramkonstruktion som ger en högre flexibilitet som 

lättare kan anpassas till flera olika storlekar av kabinhissar.  

 

Målet är att konstruera en moduluppbyggd ram med ett maximalt inköpspris på 5500 

kronor som uppfyller maskindirektivets säkerhetskrav. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka tillverkningsmetoder är lämpliga för att erhålla en kostnadseffektiv 
tillverkning av den bärande konstruktionen? 

• Hur kan konstruktionen konstrueras för att minimera antalet artiklar? 

• Hur kan konstruktionen anpassas till flera storlekar genom 
moduluppbyggnad? 

 

 Kundkrav 

Kraven som enligt Cibes Lift måste följas för konstruktionsarbetet är: 

• Minsta tillåtna avstånd mellan de yttre ryggprofilerna är 350 m.m. 

• Golvtjockleken får ej överstiga 75 m.m.  

• Rygg och golv ska vara delbara med skruvförband. 

• Glidskorna kräver ett centrummått på 742 m.m. 

• Ramens A- och C-sida måste lämnas öppna för att lämna plats till dörrarna. 

• Rygg ska vara lika lång som hissens takhöjd. 

• Priskalkyl ska endast begäras från befintliga underleverantörer. 

 Avgränsningar  

Arbetet kommer endast att behandla hissens ram. Hissens väggar och tak behandlas 

inte i arbetet. Ingen prototyp på den slutgiltiga produkten kr att tas fram. 
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2 Fördjupning och teori 

I det här kapitlet beskrivs moduluppbyggnad, Design for manufacturability (DFM), 

standardisering samt teori om de metoder som har använts under arbetet. Här 

förklaras även vilka regler som måste följas enligt maskindirektivet och vilka teorier 

som användes vid beräkningar.   

 

 Produktutveckling med moduluppbyggnad 

För att kunna ha högre flexibilitet, lägre tillverkningskostnad men samtidigt behålla 

hög kvalité krävs det att företaget ser över sin produktutveckling. Clark och Fujimoto 

[2] nämner att, för att lyckas med en förändring av en produkts krav snabbt utan att 

höja produktutvecklingskostnaderna måste redan innehavda produkter användas i 

kommande modeller. Modularisering är en sådan effektiv metod att uppnå snabb 

ändring av produkten med låga kostnader [1].  

 

Syftet med modulkonstruktion är att skapa en slutprodukt som består av ett begränsat 

antal självständiga byggblock, så kallade moduler där det huvudsakliga målet är att ta 

fram en stor variation av slutprodukter. Variationen kan uppnås genom 

återanvändning, byta plats på och uppgradering av modulerna [3]. Avsikten är att ha 

ett begränsat antal moduler men samtidigt kunna erbjuda ett stort antal slutprodukter 

till kund. Producenten ska kunna möta kundens krav på ett stort utbud av produkter 

till ett realistiskt pris för både producent och kund.Två typer av är modularisering är 

vanliga, kvalitativ och kvantitativ. Den vanligaste typen är kvalitativ modularisering 

som innebär att en basmodul kombineras med en eller flera variantmoduler. 

Basmodulen i det fallet är en och samma modul som används till samtliga 

slutprodukter och bildar en form av plattform till produkten. Däremot så finns 

variantmodulen i flera olika utföranden och valmöjligheter, och tillsammans skapar en 

unik slutprodukt genom en kombination av bas- och variantmoduler. Till exempel så 

byggs bilar nuförtiden med moduler där bilens bottenplatta är en basmodul som sedan 

kan kombineras med flera variantmoduler till många utföranden av den slutgiltiga 

bilen. Vid kvantitativ modularisering används en och samma modul för att få olika 

slutprodukter genom att addera olika antal likadana moduler. Ett exempel är 

användandet av olika antal batterier i en krets för att variera strömmen där varje 

enskilt batteri ses som en modul. Ett annat fall av kvalitativ modularisering är 

användande av basmoduler samt kundmoduler där kundmodul är en slags 

variantmodul som kan skräddarsys efter kundens önskemål. Dock så kan användandet 

av kundmoduler ta bort nyttan med modultänk om valmöjligheterna är för 

omfattande, vilket då kan skapa långa leveranstider [1].  
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De största ekonomiska fördelarna genom användning av moduluppbyggnad är att 

kontrollarbetet underlättas, service och underhåll blir enklare att utföra samt att 

kapitalbindningen minskas genom att lagra en begränsad mängd moduler istället för 

flera slutprodukter. Det har även visat sig fördelaktigt med modulkonstruktion för att 

lösa mer komplexa problem. Då kan arbetet delas upp i mindre enklare delmoment 

där man med olika design- och konstruktionsgrupper arbetar parallellt för en snabbare 

produktutveckling [4]. Dock så medför modularisering att konstruktionsarbetet blir 

mer omfattande vilket gör att tillverkning av mindre volymer oftast inte är 

ekonomiskt hållbart. Även att slutproduktens kvalité blir lidande vid användande av 

moduler eftersom varje modul kan ses som oberoende och separat vilket kan leda till 

att slutprodukten blir lidande vid defekter av enstaka moduler [5]. Hagberg och 

Henrikssons [6] skriver att företag inte enbart ska se fördelarna med modultänk. 

Kostnaderna för bland annat, drift, dokumentation, ny test och underhållsutrustning 

och utbildning ökar ofta vid användning av moduluppbyggnad.  

 

Då allt fler företag har höga krav på en utvecklad miljöpolicy har modultänk blivit en 

viktig del. Moduluppbyggda produkter har fördelen genom att produktens livscykel 

kan förlängas då olika ingående delar har olika lång livslängd. Genom att designa 

modulerna så de är lätta att demontera kan defekta moduler enkelt bytas ut och 

produktens livslängd förlängas vilket är positivt ur miljösynpunkt. 

 

För att minska risken för eventuella kvalitetsfel i slutprodukten till följd av modulering 

kan tillverkningsvänlig konstruktion (DFM, Design for manufacturability), 

monteringsvänlig konstruktion (DFA, design for assembly) och standardisering hjälpa 

till att för att skapa en metod för effektiv produktutveckling. DFM innebär att ge 

produktionshänsynen stort utrymme redan i konstruktionsarbetet. Genom att 

parallellt arbeta med utvecklingen av produktionssystemet och utvecklingen av 

produkten kan processen för att få fram slutprodukten effektiviseras. DFM används 

med fördel i ett tidigt skede av produktutvecklingen då kostnaden för att ändra 

konstruktionen stiger ju senare produktutvecklingen de sker [7]. Genom att minimera 

antalet artikelnummer, minimera antalet artikelnummer totalt, använda 

standardartiklar och minimera antalet operationer skapas större möjligheter att 

konstruera en tillverkningsvänlig produkt. Clark och Fujimoto [2] betonar hur en 

produkts enkelhet kan ge stora ekonomiska fördelar eftersom en produkt med många 

ingående delar snabbt ökar antalet personer som är med i projektet. DFA är en variant 

av DFM där målet är att förenkla monteringen i jämförelse med DFM där målet är att 

förenkla tillverkningen.  
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Standardisering av artiklar har som syfte att reducera onödig och dyr variantrikedom 

av ingående komponenter [1]. Målet är likt modularisering, att genom användning ett 

begränsat antal råmaterial kunna erbjuda kunderna en stor mängd slutprodukter. 

Många fördelar kan ges med användandet av standardisering. Exempel på detta är 

undvikande av onödigt konstruktionsarbete, förenklad hantering genom användning 

av färre artikelnummer, bättre utnyttjande av lageryta och minskad lageryta. Ökad 

produktivitetsökning i form av minskad ledtid beskrivs även som en av de 

huvudsakliga fördelarna som uppnås med standardisering [8]. Ovan nämnda författare 

påpekar även att införande av standardisering kräver ekonomiska investeringar för att 

tillverka produkterna homogena, vilket leder till att standardisering många gånger 

inte är lönsam för småskalig produktion [8]. 

 

 VDI 2225 

VDI 2225 är en utvärderingsmetod som används för att jämföra olika 

konstruktionslösningar [9]. Metoden använder kriterier som väljs efter vad som anses 

viktigt hos konstruktionen. Kriterierna kan tilldelas ett tal mellan 1-10 beroende på 

om de anses mer viktiga än de andra, vilket multipliceras med poängen. 

Konstruktionslösningarna ges poäng på 1–4 beroende på hur bra de anses uppfylla 

specifikt kriterium. När alla kriterier och konstruktionslösningar är poängsatta ges 

varje konstruktionslösning en totalsumma. När totalsumman är summerad divideras 

den med möjlig maximal poäng av samtliga kriterier vilket ger en kvotsumma. En 

konstruktionslösning med en kvotsumma på minst 0,8 anses god för vidare 

utveckling.      
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Tabell 2. Exempel på hur utvärderingsmetoden VDI 2225 kan utformas. Konstruktionsförslagen ges en 
poäng för varje kriterium. Totalsumman visar vilket av förslagen som anses mest lämplig för vidare 
utveckling.  
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 Kallformade profiler 

Varmformade och kallformade stålprofiler är vanligt förekommande vid 

ramkonstruktioner [10]. En fördel vid användande av kallformade stålprofiler är att 

slutprodukten blir deformationshärdad vilket gör att konstruktionsmaterialet är 

vanligt förekommande där kostnadseffektiv konstruktion eftersträvas. Däremot har 

kallvalsade profiler visat tendenser att bucklas på ytor där tryckspänningar uppstår 

[10].   

 

I det här arbetet behandlas olika utföranden på kallformade profiler. I figur 4 beskrivs 

profilerna som figurer.  
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Figur 4: Profilerna som behandlas i arbetet och dess utformningar. 

 

 Maskindirektivet 2006/42/EC och EN 81–41 

Cibes Lift´s hissar är certifierade enligt maskindirektivet 2006/42/EC och 

säkerhetsregler EN 81–41 [11]. 

 

Maskindirektivet klargör vilka hälso- och säkerhetskrav en maskin ska uppfylla för att 

säljas inom Europeiska Unionen (EU). Utöver maskindirektivets föreskrifter krävs 

även en CE-märkning (Conformité Européenne) vilken intygar att produkten klarar 

EU´s säkerhetskrav. Maskindirektivet har två principiella syften, dels för att 

harmonisera de gällande kraven för att uppnå ett starkt skydd för hälsa och säkerhet, 

dels för att säkerställa fri rörlighet för maskiner på EU-marknaden.  

 

EN 81–41 är säkerhetsregler gällande konstruktion och installation av specialhissar 

för transport av personer och gods. Standarden är en europeisk säkerhetsstandard för 

hissar och den omfattar säkerhetskrav för konstruktion, tillverkning, installation, 

underhåll samt nedmontering av elektriskt drivna lyftplattformar monterade i 

byggnader.  

 

Arbetet med att ta fram en ny ram till en kabinhiss påverkas av två kriterier enligt 

säkerhetsreglerna EN 81–41. Det första kriteriet är att golvets nedböjning inte får 

överstiga 20 m.m. enligt figur 5, samt positionen av lastens placering. Lasten ska 

placeras utbredd över halva golvets yta enligt två placeringar, se figur 6 och 7. 



 

  10 

 

 

 

 

Det andra kriteriet som kontrolleras är att ingen plastisk deformation får uppstå på 

ramen när maximal last multiplicerad med en säkerhetsfaktor på 1,25 placeras enligt 

placeringarna C och B, se figur 6. Detta generar fyra olika lastfall. 

 

Lastfall 1 = märklasten på halva golvets yta (placering C), se figur 6. 

Lastfall 2 = märklasten på halva golvets yta (placering C) multiplacerad med 1,25 

säkerhetsfaktor.  

Lastfall 3 = märklasten på halva golvets yta (placering B), se figur 6. 

Lastfall 4 = märklasten på halva golvets yta (placering B) multiplacerad med 1.25 

säkerhetsfaktor. 

Figur 5: Figuren ilustrerar var mätningen av golvets 
nedböjning ska göras enligt säkerhetsreglerna EN 81–41.  
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Figur 6: Beskrivning av  lastens två separata placeringar enligt säkerhetsreglerna EN 81–41. Blåfärgat golv 
markerar lastens placering. Placering C till vänster i figur och placering B till höger. 
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3 Metod och genomförande 

För att beskriva hur genomförandet med att konstruera den nya ramen utfördes och 

vilka datainsamlingsmetoder som användes skapades en arbetsmodell, se figur 7. 

  

   

Figur 7: Arbetsmodellen visar hur genomförandet för framtagning av den nya ramen gick till och i 
vilken ordning de olika momenten utfördes.  

Arbetets mål och kundkrav skapade fokusområde till datainsamlingen av de befintliga 

ramarna. Datainsamling skedde genom observationer av ramarnas uppbyggnad, 

anteckningar av kritiska mått, hållfasthetsberäkningar med Finita elementmetoden 

(FEM) samt ett praktiskt lastprov. Datainsamlingen användes sedan för att analysera de 

befintliga ramarna. Analysen användes för att få vetskap om vilka 

konstruktionslösningar som kan appliceras på den nya ramen.  

  

Intervjuer och observationer vid besök hos underleverantörer gav svar på vilka 

tillverkningsresurser som fanns att tillgå. Informationen från observationerna och 

intervjuerna hos underleverantörerna användes vid analysen av de befintliga ramarna. 

Besöket hade även syftet att samla in information om hur nya ramen ska konstrueras 

för kostnadseffektiv tillverkning.   

 

Två konceptmodeller skapades med hjälp av en idégenereringsmetod. För att utvärdera 

vilken av konceptmodellerna som skulle vidareutvecklas användes utvärderingsmetoden 

VDI 2225 där utvärderingskriterierna valdes utifrån arbetets mål och krav. 

Vidareutveckling av det mest funktionella konceptet påbörjades efter godkännande av 

Cibes Lift.  
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Konstruktionen av det mest funktionella konceptet modulerades med CAD-

programmet Autodesk Inventor. Optimering utfördes med hjälp av FEM-beräkning 

och överslagsberäkningar för att erhålla en låg tillverkningskostnad samt uppfylla 

maskindirektivens krav på hållfasthet. Information från besöket hos underleverantör 

användes under konstruktionen för att ge svar på vilka tillverkningsresurser som finns till 

förfogande. Val av ingående detaljer och hur dem är sammansatta i konstruktionen 

presenteras som delresultat. 

 

 Observation av tillverkningsresurser 

Cibes Lift samarbetar med två stycken underleverantörer för tillverkning av ramar, 

Profilplåt i Järbo AB och Litcon tools i Litauen. Intervjuer hos underleverantörer 

gav kunskap om vad konstruktionsarbetet bör ta hänsyn till.  

 

Användande av profiler som tillåts tillverkas med underleverantörernas 

maskinparker skapar ett lägre pris i jämförelse med om underleverantören behöver 

beställa profilerna i tredje part enligt produktionschef på Järbo Profilplåt. Samtliga 

profiler som tillverkas hos underleverantörernas maskinparker stansas först och 

bockas därefter. Stansningen utför profilens utbredda kontur och eventuell hålbild 

med plåt som utgångsmaterial. Maskinerna hanterar plåttjocklekar upp till 5 m.m. 

Bockningsmaskinerna klarar av att bocka profiler där sida A är större än sidorna B, se 

figur 8. Detta gäller profiler med minst två bockar åt lika håll.  

 

Figur 8: Bockningsmaskinerna hos underleverantör klarar av att bocka profiler där sida A är större än 
sidorna B. 

Lägre tillverkningskostnad uppnås genom användande av standardiserade 

kallformade stålprofiler, vilka lättare kan integreras i automatiserad tillverkning med 

robotar. Tillverkning av profiler med olikformad utformning och hålbild ökar 

tillverkningstiden på grund av förhöjda programmerings- och ställtider. 

Efterbearbetning av profiler som till exempel, borrning, gängning och slipning ska 

undvikas för kostnadseffektiv tillverkning.  

 



 

  14 

Val av standardiserade konstruktioner som kan tillverkas i stora volymer möjliggör 

större möjlighet att svetsa med robotsvetsar vilket medför flera fördelar i jämförelse 

med manuell svetsning; bland annat eliminering av mänskliga misstag, högre kvalitet 

på svetsen och högre produktivitet [12].  

 

 Observation, FEM samt lastprov av befintliga ramar 

En observation av befintliga ramar till A9000 och A8000 utfördes med avsikt att 

undersöka hur konstruktionernas uppbyggnad kan vara till hjälp för framtagningen av 

den nya ramen. En granskning av tredimensionella presentationer gav svar på 

profilernas dimensioner och placering. Hållfasthetsberäkningar med FEM tillämpades 

i arbetet med att observera de befintliga ramarna. Avsikten med FEM-beräkningen 

var att hitta kritiska detaljer med höga spänningskoncentrationer samt verifiera vilka 

randvillkor som kommer att användas vid FEM-beräkningen av nya ramen. 

Observationen hade även syftet att ge svar på frågeställningen: Hur kan konstruktionen 

konstrueras för att minimera antalet artiklar.  

 

Befintliga ramarna till modellerna A9000 och A8000 skiljer sig i konstruktionen då 

A9000 är en kabinhiss och A8000 är en öppen plattformshiss. A8000 valdes att 

analyseras även om det inte är en kabinhiss då ramen är modulbaserad. Arbetet med 

att analysera de befintliga ramarna utfördes genom observationer, FEM-beräkningen 

och lastprov av ramarna. Observationerna utfördes på följande punkter: 

• Infästning av rygg med golv. 

• Ryggprofilers utformning och funktion.  

• Utnyttjande av standardisering. 

• Möjligheter till modularisering. 

• Infästning av kabinens väggar. 

• Golvprofiler och dess egenskaper att motverka nedböjning. 

 

Valet av observationspunkter gjordes med avsikt att svara på hur ramen ska tillverkas 

kostnadseffektivt samt hur ramen kan anpassas till flera storlekar genom 

moduluppbyggnad.  
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3.2.1 A9000 

A9000 har en maximal lastkapacitet på 

630 kg och en golvstorlek på 1100x1400 

m.m. Ryggen och golvet sammanfogas 

med 20 stycken M8 skruvar med 

hållfasthetsklass 12.9. Ryggen och golvets 

sammanfogning består av två stycken 

liggande 10 m.m. plattjärn som är 

svetsade i rygg respektive golv, se figur 9 

(4). Plattjärnen är efterbearbetade genom 

borrning och gängning. Samtliga 

tunnplåtsdetaljer med tjocklek upp till 

fem m.m. är tillverkade av 

konstruktionsstål S355JR. 

 

Ramens rygg består av fem stycken 3 

m.m. tjocka C-profiler (2). Profilerna är 

placerade stående på ramens rygg och är 

svetsade med fyra stycken hålprofiler 

med varierande dimension. Infästningen 

av ryggens sex glidskor består av två 

stycken 8 m-m- tjocka laserskurna 

plattjärn (5). C-profilerna och plattjärnen 

är svetsade med fem stycken horisontella 

hålprofiler (1). Hålprofilerna har till 

funktion att motverka krafterna som 

uppstår horisontellt vid glidskorna. 

Drivpaketets upphängning består av två 3 

m.m. tjocka C-profiler (3). 

 

Hissens golv består av sex stycken 3 m.m. 

tjocka kallformade U-profiler (7) som är svetsade med en 3 m.m. tjock plåt. U-

profilerna är placerade vinkelrätt mot golvets plattjärn. Golvplåten (6) med 3 m.m. 

tjocklek är bockad i framkant för att öka böjstyvheten i plåten. Golvets totala tjocklek 

är 60 m.m. 

 

Figur 9: Ramen till A9000. (1) Hålprofiler 
40x40x3 m.m. (2) Fem stycken C-profiler i 3 m.m. 
tjock plåt. (3) Två stycken C-profiler i 3 m.m. 
tjock plåt för drivpaketets upphängning. (4) 10 
m.m. tjocka plattjärn för rygg- och golvinfästning. 
(5) Två stycken 8 m.m. tjocka plattjärn. (6) 3 
m.m. tjock golvplåt. 7 Sex stycken 4 m.m. tjocka 
U-profiler.  
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Totalt består ramen till A9000 av 50 stycken svetsade detaljer och kostar 14 000 

kronor. 

 

3.2.1.1 FEM-beräkning av A9000   

Lasten som användes vid FEM-beräkningen var märklasten multiplicerad med 

säkerhetsfaktor 1,25, placerad enligt figur 11. Modellen låstes i x- och y-riktning vid 

samtliga sex infästningar för glidskor, beskrivet A i figur 10. Låsningen i z-riktningen 

gjordes i infästningshålen för drivpaketet, beskrivet B i figur 10. Kontaktvillkoret som 

användes vid analysen var bonded vilket innebär att de två ytor som har kontakt inte 

kommer att separera och ha oändlig friktion. Största nedböjning enligt FEM samt 

högsta spänning presenteras i bilaga 1 och 2.  

 

Figur 10: Randvillkoren vid FEM-beräkningen av A9000. Beteckningarna A är låsningar i x- och y-
riktning. Beteckningen B är låsningar i z-riktningen. Lasten  placerades centrerad på golvet.    
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3.2.1.2 Lastprov A9000 

Syftet med lastprovet var att jämföra hur FEM-beräkningar stämmer överens med 

verkliga belastningar då FEM-beräkningar generellt överskattar en konstruktions 

hållfasthet [13]. Lastprovet utfördes med hjälp av en pneumatisk testutrustning av 

märket VETEK och har en maximal tryckkraft på 1000 kg., se figur 11. Verktygets 

kontaktyta mot ramens golv besår av en cirkulär platta med diametern 500 m.m. som 

placerades centrerad mellan ramgolvets C- och A-sida, 200 m.m. in från ramgolvets 

B-sida. Lasten som användes under lastprovet är märklasten (630 kg) multiplicerat 

med säkerhetsfaktor 1.25. Mätningar gjordes mellan hissgolvets undersida och 

verkstadsgolvet. Mätningar utfördes på ramgolvets fyra hörn som benämns DC, CB, 

BA, och AD, se figur 2. 

 

Figur 11: Pneumatiska testutrustning som användes vid lastprovet. Verktygets cirkulära kontaktyta 
tryckte på en centrerad yta mellan hissgolvets C- och A-sida, 200 m.m. in från hissgolvets B-sida.       

Nedanför i tabell 3 presenteras resultatet av lastprovet.  

Tabell 3. Resultatet av nedböjningen från lastprovet tillhörande ramen till A9000. 

Last (kg) DC (m.m.) CB (m.m.) BA (m.m.) AD (m.m.) 

788 4 17 18 4 
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3.2.2 A8000 

Genom observation av Cibes Lift´s samtliga produkter i produktionsanläggningen 

konstaterades att A8000 är den enda konstruktionen som är uppbyggd av moduler, se 

figur 12. A8000 är en plattformshiss och skiljer sig därmed i ramkonstruktionen 

gentemot kabinhissar. Den mest markanta skillnaden mellan kabinhissar och 

plattformshissar är ryggens höjd. A9000 har en rygghöjd på 2,4 meter. A8000 har en 

rygghöjd på 1,2 meter. Trots att ramkonstruktionerna skiljer sig i utförande valdes 

att noggrannare observera A8000, främst på grund av dess modulbaserade ram. 

A8000 kan beskrivas som en öppen hiss utan tak och väggar och har en maximal 

lastkapacitet på 1000 kg. Hissen har tre olika storlekar på plattformen. Observationen 

hade bland annat till syfte att svara på en av arbetets frågeställningar: Hur kan 

konstruktionen anpassas till flera storlekar genom moduluppbyggnad.  

 

 

Figur 12: Ramen tillhörande A8000. (1) Hålprofil. (2) U-profil i 5 mm tjock plåt. (3) Lyftok med 
infästning för glidskor. (4) Fyra stycken W-profiler. (5) Skruvförband för sammansättning av lyftok 
och rygg. (6) Golv- och rygginfästning bestående av åtta stycken L-konsoler.  (7) Golvets U-profiler. 
(8) Två stycken vinkelräta U-profiler i golvets fram- och bakkant.     
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Infästningen av rygg och golv är annorlunda i jämförelse med infästningen tillhörande 

A9000. Infästning till A8000 består av åtta stycken 20 m.m. tjocka L-konsoler, se figur 

12, (6) som är sammansatta med 24 stycken skruvar av hållfasthetsklass 12.9 mot 

ryggens fyra W-profiler. L-konsolerna är svetsade med sex stycken U-profiler som 

utgör golvet.  

 

Ramen består av lyftok, rygg och golv som är delbara med skruvförband (5). Lyftoket 

utgör ramens basmodul (3) där drivpaket och glidskor är monterade. Glidskorna är 

monterade med samma centrummått för samtliga storlekar av plattformen. 

Infästningen av lyftokets glidskor består av två stycken 5 m.m. tjocka stående 

plattjärn. De yttre plattjärnen har en symmetrisk hålbild men är bockade i två olika 

utföranden, höger- och vänsterbockning.  

 

Ryggen består av fyra stycken W-profiler (4) som är stansade och bockade. Profilerna 

är placerade stående på ramens rygg och är svetsade med en hålprofil (1) som är 

placerad vinkelrät mot W-profilerna. Ryggens W-profiler är standardiserade vilket 

innebär att de är stansade med samma hålbild för samtliga profiler. Drivpaketets 

upphängning består av en stansad och bockad 5 m.m. tjock U-profil (2).  

 

Hissens golv består av sju stycken 3 m.m. tjocka kallformade U-profiler (7) med en 

tre m.m. tjock plåt svetsad ovanpå. U-profilerna är placerade parallellt mot ryggens 

W-profiler. Golvet är förstärkt med ytterligare två stycken U-profiler (8) som är 

svetsade vinkelrätt mot de sju U-profilerna. Golvplåten med 3 m.m. tjocklek är 

bockad i framkant för att öka golvets böjstyvhet. Golvets totala tjocklek är 100 m.m. 

 

3.2.2.1 FEM-beräkning A8000 

Avsikten med FEM-beräkningen var att hitta kritiska detaljer med höga 

spänningskoncentrationer för att jämföra med ramen till A9000.  

 

För att efterlikna förhållanden och randvillkor i FEM-beräkningen av ramen till A9000 

användes lika last och placering.  Eftersom glidskorna löper mot vertikala gejdrar 

låstes ramen i x- och y-riktning vid samtliga sex infästningar för glidskor, beskrivet A i 

figur 13. Drivpaketsupphängning upptar den vertikala kraften och således låstes 

infästningshålen för drivpaketet i z-riktningen, beskrivet B i figur 14. Kontaktvillkoret 

som användes vid analysen var bonded. Största nedböjning enligt FEM samt högsta 

spänning presenteras i bilaga 3 och 4. 
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Figur 13: Figuren visar randvillkoren som användes vid FEM-analysen av ramen till A8000. 
Beteckningarna A är låsningar i x- och y-riktning. Beteckningen B är låsningen i z-riktningen. Lasten  
placerades centrerad på golvet. 

 

 Analys av befintliga ramar 

3.3.1 A9000 

Infästningen av rygg och golv som består av två stycken 10 m.m. tjocka plattjärn som 

efterbearbetas med borrning och gängning. Genom att använda skruv och mutter 

istället för att gänga hålen erhålls en lägre tillverkningskostnad.   

 

De fem stycken stansade C-profilerna på ryggen har tre olika utföranden på hålbilder. 

Detta kan undvikas genom att konstruera en standardiserad C-profil som uppfyller 

samma funktion för samtliga profiler. De 8 m.m. tjocka plattjärnen som utgör 

infästning för glidskorna köps in av en tredje part på grund av begränsade 

tillverkningsresurser hos underleverantör. Genom att ersätta plattjärnen med 

kallbearbetade profiler som tillåter tillverkning hos underleverantören kan priset på 

ramen sänkas.  

 

De fem hålprofilerna som är svetsade vinkelrätt med plattjärnen, se figur 9, kan ersättas 

med standardiserade kallbearbetade profiler för att sänka kostnaden av ramen. Efter 

besöket hos underleverantör konstaterades också att hålprofilerna efterbearbetas med 

manuell borrning och kapning vilket bör undvikas för en kostnadseffektiv tillverkning.  
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Vid observationen konstaterades att ungefär hälften av de 50 svetsade detaljerna består 

av fästöron för väggar. Genom att tillämpa en annan typ av infästning kan det generera 

en ram med färre antal artiklar samt lägre tillverkningstid på grund av mindre manuell 

svetsning.   

3.3.2 A8000  

Genom FEM-beräkningen konstaterades att rygg-golvinfästning på A8000 ger 40 % 

mindre spänning i jämförelse A9000. Nedböjningen av golvet på A8000 är 50 % 

mindre i jämförelse med A9000, se bilaga 3. Dock så ska det tänkas på att golvet 

tillhörande A8000 har en tjocklek på 100 m.m. vilket är 40 % mer än golvet till 

A9000. 

Drivpaketets upphängning tillhörande A8000 utsätts för lägre spänningar i jämförelse 

med drivpaketsupphängning tillhörande A9000, se bilaga 4. Motsvarande upphängning 

tillhörande A9000 har två stycken C-profiler som är svetsade enskilt, vilket skapar 

sämre tillverkningsekonomi genom fler antal ingående detaljer. Upphängningen 

tillhörande A8000 har även 30 % mindre svetslängder i jämförelse med 

upphängningen tillhörande A9000.  

Genom att ersätta plattjärnen med ett plattjärn som kan monteras på både höger och 

vänster sida kan antalet standardiserade artiklar öka. De yttre plattjärnen är svetsade 

med två stycken parallella hålprofiler. Hålprofilerna är efterbearbetade med borrning 

som en sekundär operation vilket ska undvikas för att uppnå kostnadseffektiv 

tillverkning.   

 

 Konceptmodeller 

Utifrån kundkraven och analysen av de befintliga ramarna togs två stycken 

konceptmodeller fram genom en idégenerering. Idégenereringen utfördes genom att 

projektets två medlemmar skissade individuellt på enskilt konceptförslag som sedan 

presenterades för varandra. Presentationen av konceptförslagen hade som syfte att 

förbättra modellerna genom att hitta dess svaga punkter. De slutgiltiga 

konceptmodellerna presenteras nedan. 
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Konceptmodell I 

Koncept I består av en basmodul i form av en L-formad ram. Variantmodulerna består 

av L-formade påbyggnadsmoduler som monteras på var sida om basmodulen, där 

pilarna i figur 14 beskriver möjligheten till modularisering i form av olika stora 

variantmoduler. Genom att montera olika storlekar på variantmoduler erhålls olika 

storlekar på ramen. Detta skapar dock ökad monteringstid på grund av 

påbyggnadsmodulernas sammanfogning. De två största rammodellerna med 

golvstorlek 1400x1100 och 1600x1100 m.m. kräver även en golvpåbyggnadsmodul 

som monteras på golvets framkant, se figur 14. Konceptets väggar fästs med fästöron 

som svetsas på hissens rygg. Basmodulen består av två detaljer, rygg och golv. 

Påbyggnadsmodulerna kan bestå av upp till fem detaljer som är monterade med 

skruvförband. Användandet av flera monterade detaljer skapar hög flexibilitet samt 

förenklar för installatören. Flexibiliteten skapar även större möjligheter till 

modularisering då många variantmoduler kan generera fler utföranden av den 

slutgiltiga produkten. Flexibiliteteten kan dock skapa sämre hållfastegenskaper och 

högre tillverkningskostnader på grund av användandet av fler detaljer. 

Tillverkningskostnad av konceptmodell I uppskattas till 5–6000 kronor baserat på 

samtal med underleverantörer.   

 

Figur 14: Konceptmodell I är uppbyggd av en L-formad basmodul (gul i figur) och flera 
variantmoduler (röda i figur). Den främre golvpåbyggnadsmodulen används endast till de två största 
golvstorlekarna.  
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3.4.1 Konceptmodell II 

Koncept II består av en basmodul bestående av ramens rygg, se figur 15. Ryggen utgör 

fästet för glidskorna och drivpaketet. Variantmodulen är hissens golv och monteras på 

basmodulen med skruvförband. Moduluppbyggnad uppnås genom att variera 

storleken på variantmodulen. Konceptets väggar har ingen infästning på ramens rygg 

då väggarna sammanfogas mellan golv och tak där taket sammanfogas med 

basmodulen. Detta genererar en konstruktion utan användning av fästöron vilket ger 

en reducering av artiklar med upp till 40 % i jämförelse med ramen till A9000. 

Variantmodulen består av en modul vilket skapar högre grad av standardisering som 

leder till lägre tillverkningskostnad. Detta skapar dock sämre flexibilitet genom färre 

förutsättningar till utökad modularisering. Konstruktionen av koncept II kräver 

mindre svetsning i jämförelse med koncept I då den består av färre detaljer. 

Tillverkningskostnad av konceptmodell II uppskattas till 4–5000 kronor baserat på 

samtal med underleverantörer.  

 

 

Figur 15: Konceptmodell II består av en basmodul som utgör ramens rygg (gul i figur) samt en 
variantmodul som utgör ramen golv (röd i figur). 

 Konceptutvärdering 

För att utvärdera vilket konceptförslag som är mest funktionellt för vidare utveckling 

användes utvärderingsmetoden VDI 2225. Kriterierna bestämdes utifrån arbetets 

syfte, mål och krav. 
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• Lägst tillverkningskostnad 
Vilken konstruktion tillverkas till lägst kostnad? 

• Monteringseffektivitet 
Vilken konstruktion ger kortast monteringstid i Cibes Lift´s monteringslina?  

• Installationshantering 
Vilken konstruktion installeras på kortast tid?  

• Hållfasthetsegenskaper 
Vilken konstruktion ger minst nedböjning av golv?  

• Antal artiklar 
Vilken konstruktion har minst antal ingående artiklar? 

• Flexibilitet 
Möjlighet att utöka till fler storlekar. 

 

Tabell 4. Koncepten utvärderades med VDI 2225. Kriterierna som är numrerade 1–6 valdes utifrån 
arbetets syfte, mål och krav.  

 

    

 

 

 

 Konstruktionsgenomförande  

Koncept II erhöll en kvotsumma på 0,85 i VDI 2225 vilket ansågs tillräckligt bra för 

fortsatt utveckling. Detaljkonstruktionen modulerades i CAD-programmet Autodesk 

Inventor. Med hjälp av beräkningar optimerades konstruktionen mot 

hållfasthetsegenskaper och kostnadsreducering. Val av ingående detaljer och hur dem 

är sammansatta i konstruktionen presenteras som delresultat i detta kapitel.  
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1 Lägst tillverkningskostnad 8 3 4 

2 Monteringseffektivitet 2 2 3 

3 Installationshantering 2 3 2 

4 Hållfasthetsegenskaper 6 2 3 

5 Antal artiklar 8 1 4 

6 Flexibilitet 10 4 3 

 Poängsummering  94 122 

 Kvotsumma  0.65 0.85 
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Konceptet består av en basmodul som är ramens rygg och variantmoduler som är 

golvets olika golvstorlekar. Golvet finns i fem storlekar men vidareutvecklingen av 

konceptet kommer endast att behandla basmodulen och den största golvmodulen med 

en golvstorlek på 1100x1600 m.m. 

 

3.6.1 Infästningen av golv och rygg 

I kundkravet framgick att rygg och golv ska vara delbara. Konstruktionen med 

konceptet påbörjades med en ny infästningsmetod för rygg och golv.  Observationen 

av ramen till A9000 visade att golv och rygg är sammansatta med två stycken plattjärn 

som skruvas ihop. Denna lösning valdes bort då konceptmodellens golv är bredare än 

dess rygg. Efter att ha observerat ramen till A8000 konstaterades att 20 m.m. tjocka 

L-konsoler används för infästning av golv och rygg. L-konsolerna valdes att användas 

på konceptmodellen med modifierad längd, bredd och tjocklek, se figur 16. 

 

 

Figur 16: L-konsolerna till A8000 användes med modifierad längd, bredd och tjocklek. 

 

3.6.1.1 Dimensionering av skruvförband 

Skruv och mutter användes för infästning av golv och rygg, där val av dimension 

beräknades enligt att lasten (F) är placerad utbredd över golvets främre del enligt 

placering c, se figur 6. 

 

Data som användes vid beräkningar: 
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Avstånd från momentcentrum till golvets tyngdpunkt (L1) 550 m.m. 

Avstånd från momentcentrum till kraftens placering (L2) 825 m.m. 

Avstånd från momentcentrum till övre skruvhålet (L3)  100 m.m. 

Golvets egentyngd (G):     933 N. 

Last (F):     6187 N. 

Friktionstal (𝜇):     0,15 [14] 

Sträckgräns skruv 12.9 (Re skruv)   1080 MPa. 

Sträckgräns konstruktionsstål S355JR (Re stål)  355 MPa. 

Hålkantsarea M10 (AM10)    7,46 m.m. 

 

 

Figur 17: Figren beskriver hur golvet frilades vid beräkningar för dimensionering av skruvförband. 
Lasten som användes vid beräkningarna placerades på enligt lastfall 1. Momentcentrum är placerad i 
det nedre skruvhålet.    

 

L-konsolernas reaktionskrafter beräknades först med en momentekvation runt nedre 

infästningshålet i L-konsolen, se figur 17.   

  0AM  BXBX RLRLGF 0L 321  56,0 kN 

, 

(1) 

Efter att ha beräknat reaktionskraften RBX kunde reaktionskrafterna RAX och RAY 

beräknas med jämviktsekvationer    
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  AXAXBXX RRRF 00  56,0 kN (2) 

  

  AYAYY RRGFF 00  7,1 kN 

 

(3) 

  

Reaktionskraften (RA) i punkten A beräknades 

 

 22
AYAXA RRR  56,6 kN 

 

(4) 

Normalkraften (N) som uppstår mellan konsolerna och golvets U-profiler när 

skruvarna dras åt måste därmed vara större än RA för att dimensionera ett 

friktionsförband. Friktionstalet (  ) är hämtat från handbok [14] och avser 

konstruktionsstål mot konstruktionsstål i torrt tillstånd. Normalkraften beräknades   

 

 N
R

N A


377,0 kN 

 

  (5) 

Normalkraften fördelas på 12 stycken skruvar 

SkruvN /  31,4 kN (6) 

 

Skruvarna förspänns till 70 % [15] vilket ger en förspänning i skruvarna 

 

 7,0SkruvgFörspännin  630 MPa 

 

(7) 

Skruvarnas normalkraft ( SkruvN / ) måste vara lika stor som reaktionskraften RA. 

Därefter beräknades spänningsarean (A) på skruvarna  
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 AAN gFörspänninSkruv /  41,6 mm2     

 

(8) 

Efter att ha kontrollerat i tabell [16] för metriska fingängor konstaterades att närmaste 

större spänningsarea var M10 med en spänningsarea på 41,6 mm2.  

 

Ingen säkerhet är kontrollerad i beräkningarna för dimensionering av skruvarna. Den 

mest kritiska spänningen som uppstår om friktionskraften inte klarar fixera förbandet 

uppkommer som hålkantstryck på de yttre profilerna. Hållkantstycket beräknades 

genom att fördela reaktionskraften (RA) på de fyra profilerna enligt 

 


10

.

M

A
Hålkant

A

R
 189,5 MPa 

 

 (9) 

Säkerheten beräknades 

 


Hålkant

eR
n


 1,9 

 

(10) 

En säkerhet på 1,9 konstaterades på de yttre profilerna vid användande av M10. Då 

en minsta säkerhet mot flytning på 2,5 eftersträvas valdes skruvförband M12.  

 

3.6.2 Ryggen 

Ryggen består av två yttre ryggprofiler som utgör infästningen för glidskorna. De 

yttre ryggprofilernas tvärsnittsgeometri utformades för att passa golv- och 

rygginfästningens L-konsoler. Profilerna har en S-formad tvärsnittsgeometri, se figur 

18. För att uppnå kostnadseffektivitet utformades profilerna symmetriskt, vilket 

innebär att likadan profil anpassas för båda sidor.  
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Figur 18: Illustrerar tvärsnittsgeometrin på de yttre ryggprofilerna. 

 

De yttre profilerna är svetsade med två nedre vertikala förstärkningsprofiler, se figur 

19, som valdes för att förstärka mellan golvet och infästningen av drivpaketet.   

 

 

Figur 19: Illustrerar tvärsnittsgeometrin på de vertikala förstärkningsprofilerna. 

 

De yttre ryggprofilerna svetsades med de vertikala förstärkningsprofilerna och bildar 

tillsammans en W-formad tvärsnittsgeometri, se figur 20. Tvärsnittsgeometrin 

utformades med avsikt att minimera ryggens böjning då detta påverkar golvets 

nedböjning.       
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Figur 20: Illustrerar den W-formade tvärsnittsgeometri som de vertikala förstärkningsprofilerna bildar 
tillsammans med de yttre ryggprofilerna.  

 

Drivpaketets upphängning består av en 3 m.m. tjock stansad och bockad U-profil som 

är svetsad med de yttre ryggprofilerna. Efter observationen av de befintliga ramarna 

konstaterades att användandet av en U-profil i jämförelse med två C-profiler 

resulterade i lägre spänningar i skruvhålen för upphängningen. Lösningen med en U-

profil minskar även antalet artiklar. Ryggen kompletterades med två stycken 

horisontella stansade och bockade profiler som är svetsade mellan de yttre profilerna.    

 

3.6.3 Golv 

Golvet består av sju stycken liggande 3 m.m. tjocka U-profiler med dess öppning 

uppåt, se figur 21.  

 

Figur 21: Illustrerar en av golvets U-profiler svetsad med två stycken L-konsoler på varje sida. 
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Ovanpå profilerna svetsas en 3 m.m. tjock plåt. U-profilerna tillsammans med plåten 

skapar en tvärsnittsgeometri likt hålprofiler, vilket skapar goda egenskaper mot 

böjning. U-profilerna utsätts för lika stora drag- och tryckspänningar då dess 

tyngdpunkt är centrerad i profilen. På golvets fram- och bakkant svetsas två vinkelräta 

3 m.m. tjocka U-profiler mot golvet. Golvplåten har även en vinkelrät bockning i 

framkant, se figur 22 för att öka dess vridstyvhet.  

 

Figur22: Visar den bockade kanten på golvplåtens framkant.  

 

De vinkelräta U-profilerna tillsammans med plåtens bockning förhindrar golvets 

nedböjning på sidorna A och C.  

 

3.6.3.1 Beräkningar av golv 

Golvets nedböjning beräknades enligt lastfall 3, se figur 7, då det konstaterades enligt 

FEM-beräkningen att det orsakade störst nedböjning av golvet. Beräkningarna 

utfördes med lasten utbredd över halva golvets yta sett från golvets sida B, se figur 23.  

 

Figur 23: Lastens placering som användes för beräkningarna av golvets nedböjning. Figuren visar 
ramens sida B.  

 

Elementarfallet för att räkna ut nedböjningen av en fast inspänd balk som belastas med 

en utbredd last betecknas  
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EI

QL
f

8

4

 , 
(11) 

 

där Q är lasten, L är balkens längd, E är elasticitetsmodul för materialet och I är 

tröghetsmomentet.     

 

Elementarfallet för att räkna ut vinkelförändringen när en balk belastas med en 

utbredd last betecknas 

 

 

EI

QL

6

3

 , 
(12) 

 

Data som användes för uträkningarna var:  

 

Golvets längd (L4):    1100 m.m. 

Halva golvets tröghetsmoment (Ix):   953 775 mm4. 

Elasticitetsmodul (E):   210 GPa. 

Golvets egentyngd (G):    933 N. 

Last (Q):    6187 N. 

 

Nedböjning orsakad av utbredd last beräknades med ekvation (11) 

 

 1f  = 5,65 m.m.  

 

 Nedböjning orsakad av golvets egentyngd beräknades med ekvation (11) 

 

 2f  = 0,43 m.m. 
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Vinkelförändringen orsakad av utbredd last beräknades med ekvation (12) 

 

  1 = 0,00685 radianer.  

 

Vinkelförändringen orsakad av hissens egentyngd beräknades med ekvation (12)  

 

 2 = 0,000516 radianer. 

 

Golvets sammanlagda nedböjning, se figur 24, beräknades följande  

 

1f + 
2f + ( 1 L1) + ( 2 L1),  (13) 

 

 

 

Figur 24: L1 är balkens längd. Balkens nedböjning (f) i m.m. mäts vinkelrät från balkens ände. 
Vinkelförändringen (ϕ) mäts mellan den horisontella linjen och böjningslinjen.     
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3.6.4 FEM- av konceptmodell II  

FEM-beräkningar gjordes enligt säkerhetsreglerna EN 81–41 föreskrifter om hur 

lasten ska placeras, se figur 6. Avsikten med FEM-beräkningen var att kontrollera 

golvets nedböjning samt att kontrollera att ingen plastisk deformation uppstår på 

ramen vid maximal last multiplicerad med säkerhetsfaktor 1,25. Modellen låstes i x- 

och y-riktning vid infästningarna för glidskorna, beskrivet A i figur 25. Låsningen i z-

riktningen gjordes i infästningshålen för drivpaketet, beskrivet B i figur 25. Kontaktytan 

som användes vid analysen var bonded. 

 

 

Figur 25: Låsningarna som användes vid FEM-beräkningen av konceptmodell II. A beskriver 
låsningarna vid ramens glidskor vilka låstes i x- och y-riktning. B beskriver låsningen i 
infästningshålen för drivpaketet vilken låstes i z-riktningen. Lasten placerades enligt säkerhetsreglerna 
EN 81-41 föreskrifter om hur lasten ska placeras.    



 

  35 

4 Resultat 

 

 Resultat av konstruktionsarbetet 

Ramens konstruktion består av en basmodul som passar till samtliga storlekar av golv. 

Variantmodulerna bestående av ramens golv finns i fem storlekar.     

 

Figur 26: Resultatet av den moduluppbyggda ramkonstruktionen. 1 3 m.m. tjock U-profil. 2 Två 
stycken 5 m.m. tjocka ryggprofiler. 3 Drivpaketets infästning. 4 Två stycken 5 m.m. tjocka 
förstärkningsprofiler. 5 M10 skruvförband för infästning av rygg och golv. 6 Fyra stycken 15 m.m. 
tjocka L-konsoler. 7 U-profiler av 3 m.m. tjock plåt. 8 Golvets 2,5 m.m. tjocka plåt. 

Infästningen av golv och rygg består av fyra stycken 15 m.m. tjocka L-konsoler, se 

figur 26, (6) som är svetsade med golvets U-profiler. Infästningen mot ramens rygg 

består av 12 stycken M12 skruvförband (5) bestående av skruv och mutter.  
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Ryggen består av sju stycken svetsade detaljer. De två yttre 5 m.m. tjocka vertikala 

ryggprofilerna (2) är symmetriska och är svetsade med drivpaketets infästning som 

består av en kallformad 3 m.m. tjock U-profil. Ryggen är även förstärk med två 

stycken 5 m.m. tjocka förstärkningsprofiler (4). Sammanställningsritningen av rygg, 

se bilaga 5.         

 

Golvet är svetsat av 14 stycken detaljer. Golvet som variantmodul består av fem till 

sju stycken 3 m.m. tjocka kallformade U-profiler (7) med en 2.5 m.m. tjock plåt (8) 

svetsad ovanpå. Golvets U-profiler varierar i antal beroende på golvstorlek. Golvet är 

förstärkt med ytterligare två stycken vinkelräta U-profiler av 3 m.m. tjock plåt. Totalt 

består ramen av 21 detaljer som samtliga är tillverkade av konstruktionsstål S355JR 

med en sträckgräns av 355 MPa. Sammanställningsritningen av golvet, se bilaga 6.         

 

4.2 Resultat av inköpspris 

Inköpspriset är 4800 SEK per ram och inkluderar basmodul och variantmodulen med 

golvstorlek 1100x1600 m.m. Priset är uppskattat av Litcon tools och beräknat på 

beställningar av 500 stycken basmoduler och 100 stycken variantmoduler av vardera 

storleken per år. Profilplåt i Järbo har inte gjort någon beräkning av priset.   

4.3 Resultat av beräkningar 

Ramens högsta spänning uppstår med lastfall 2. Den högsta spänningen på 96 MPa 

uppstår vid infästningshålen för drivpaketet, se bilaga 7.  

 

Golvets största nedböjning enligt FEM-beräkningarna uppkommer med lastfall 3. 

Den största nedböjningen blir 16,68 m.m., se bilaga 8. 

 

Resultatet av överslagsberäkningarna visar en nedböjning av golvet med 14,09 m.m. 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

I detta kapitel diskuteras valet av metoderna som användes i arbetet, samt vilka 

slutsatser som dragits. Vidare presenteras förslag på fortsatt arbete.  

5.1 Utvärdering av arbetet 

Valet till att befintliga kabinhissen A6000 inte valdes att analyseras gjordes på grund 

av flera anledningar. Ramen är dels inte uppbyggd av moduler samt att den har en 

maximal last på 400 kg. Även arbetets tidsram var avgörande till att inte analysera 

ramen till A6000. 

  

Stor del av arbetet är baserad på observationer och analyser av befintliga ramar. 

Anledningen till valet att observera och analysera befintliga ramar var att vi ansåg att 

det är en effektiv metod att presentera ett tillfredställande resultat med den tid vi hade 

till förfogande. Metoden har brister i och med att den eventuellt leder till en 

slutprodukt som är konstruerad likt de nuvarande modellerna och minskar 

möjligheterna till att tänka okonventionellt. Vi anser dock att resultatet blev lyckat då 

vi konstruerade en modulbaserad ram som uppfyller kraven enligt gällande direktiv 

till ett uppskattat pris under 5500 kronor. Ramen är konstruerad av delvis beprövade 

konstruktioner från befintliga ramar men också nya konstruktionsval användes.  

 

Rygg- och golvinfästningen består av en 15 m.m. tjock L-konsol vilken inte tillåts 

tillverkas i underleverantörens maskinpark. Vi valde att använda L-konsolerna på 

ramen då vi genom analysen av ramen till A8000 konstaterade att denna typ av lösning 

ger goda egenskaper mot nedböjning. L-konsolerna är de enda detaljer på den nya 

ramen som inte tillåts tillverkas i underleverantörernas maskinpark. 
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Metoden VDI 2225 användes för att utvärdera de två konceptmodellerna. Valet av 

kriterier gjordes för att se vilket av koncepten som bäst passar för arbetets krav och 

mål. Då arbetets mål var att konstruera en flexibel ram till ett uppsatt prismål valdes 

att prioritera kriterierna (flexibilitet), (lägre tillverkningskostnad) och (antal artiklar) 

extra hög vikt. Svårigheten med denna metod är att kriterierna som väljs måste väl 

överensstämma och viktas för att uppfylla arbetets krav för att höja trovärdigheten för 

koncepten. Då koncepten i utvärderingen fick en totalsumma på 0,65 respektive 0,85 

ansåg vi det som en klart val att vidare utveckla Koncept II. Lastprovet av ramen till 

A9000 jämfördes med FEM-beräkningen. Resultaten visade att lastprovet ger en 

nedböjning som är 10,2 m.m. större. Skillnaden mellan resultaten anser vi bero på 

två faktorer. För det första konstaterades vid lastprovet att hörnen DC och AD ger en 

nedböjning på 4 m.m. Då hörnens placering är mindre än 100 m.m. från gejdrarna 

anses denna nedböjning inte bero av golvets deformation. Nedböjningen anses snarare 

bero på deformationer av infästningen till lyftskruven samt deformationer på C-

profilen till drivpaketets infästning. De 4 m.m. som konstaterades vid hörnen DC och 

AD orsakas inte av golvets nedböjning. Om deformationen av infästningen till 

lyftskruven och drivpaketets infästning inte tas med i beräkningen blir differensen 6,2 

m.m. mellan det praktiska lastprovet och FEM-beräkningen. Den andra faktorn till 

skillnaden i resultaten är att FEM-beräkningen av A9000 är gjord med antagandet att 

glidskorna är fast infästa mot gejdrarna. I verkliga förhållanden uppstår en viss rörelse 

mellan glidskorna och gejdrarna vilket resulterar i en större nedböjning av golvet. 

Glidskorna är tillverkade av plast vilka deformeras till viss del när de utsätts för krafter 

vilket inte tas hänsyn till vid analysen med FEM.  

 

Resultatet av golvets nedböjning på den nya ramen enligt överslagsberäkningarna och 

FEM-beräkningen skiljer sig med 2,59 m.m. Differensen av resultaten tyder på att 

randvillkoren och lastfallen som valdes till FEM-modellen är väl valda och resultatet 

är pålitligt.  

 

Under spänningsberäkningar med FEM uppstod singularitetspunkter vid hålen för 

drivpaketets upphängning samt rygg- och golvinfästnings L-konsoler. 

Singularitetspunkterna presenteras inte i resultatet då dessa anses vara lokala 

spänningskoncentrationer som inte påverkar ramens hållfasthetsegenskaper.  
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Antagandet gjordes att 500 basmoduler och 100 variantmoduler per modell kommer 

att efterfrågas. Valet till antagandet gjordes på grund av att den nya ramen kommer 

att generera fem storlekar i jämförelse med dagens utbud på en storlek. Antagandet 

gjordes även utifrån de prognoser vi kunde ta dela av från kunden gällande behovet av 

framtida hissar. Även priset på den nya ramen anses vara en faktor till ökad försäljning. 

Prissänkningen på den nya ramen i jämförelse med ramen till A9000 är 280 %.  

 

Valet att modularisering endast behandlar ramens rygg som basmodul gjordes efter 

att tiden inte ansågs vara tillräcklig till att konstruera ett modulbaserat golv.  

 

Ett sänkt inköpspris kan hjälpa rörelsehindrade människor då fler har möjlighet att 

installera hiss. Detta kan leda till en förenklad vardag för tusentals fysiskt 

funktionsnedsatta. Dock så kan en ökad försäljning leda till att allt fler människor utan 

rörelseförhinder väljer att åka mer hiss vilket kan leda till sjukdomar orsakad av 

minskad motion.  

 

Intervjuerna som gjordes i detta arbete är utförda etiskt. Informanterna har blivit 

informerade om vad som är syftet med intervjuerna, var resultatet kommer att 

behandlas och vem personerna kan kontakta vid frågor angående intervjuerna. 

Informanterna har även blivit erbjudna att ta del av arbetets resultat. 

  

5.2 Slutsatser 

Arbetets mål var att ta fram en moduluppbyggd ram för Cibes Lift´s kabinhissar med 

ett maximalt pris på 5500 kronor som uppfyller maskindirektivets säkerhetskrav. 

Slutsatserna av arbetets frågeställningar summeras här.   

 

Vilka tillverkningsmetoder är lämpliga för att erhålla en kostnadseffektiv tillverkning av den 

bärande konstruktionen?  

 

En lägre kostnad erhålls genom att i större utsträckning använda profiler som tillåts 

tillverkas i underleverantörernas maskinparker. Även användande av fler 

standardiserade artiklar sänker tillverkningspriset genom att tillverkningen kan 

integreras i en automatiserad tillverkningslina.  
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Hur kan konstruktionen konstrueras för att minimera antalet artiklar? 

 

Genom att ersätta enskilda detaljer med en funktion till detaljer som kan utgöra 

funktion för fler detaljer kan antalet artiklar minimeras. Den nya ramen har 58 % 

färre artiklar i jämförelse med ramen till A9000. 

 

Hur kan konstruktionen anpassas till flera storlekar genom moduluppbyggnad? 

 

Konstruktionen är moduluppbyggd genom användandet av en basmodul och fem 

stycken variantmoduler. Basmodulen utgör ramens rygg och används till samtliga 

golvstorlekar. Variantmodulerna är hissens golv och finns i fem utföranden där 

golvstorleken skiljer dem åt. Fler variantmoduler med fler varianter på golvytor kan 

enkelt konstrueras och anpassas till basmodulen för utökad modularisering.   

 

5.3 Fortsatt arbete 

Vidare arbete av golvets profiler till modellerna C250-C500 rekommenderas då val 

av profiler är utformade endast för modell C630 som har en maximal last på 630 kg. 

Vidare rekommenderas ett lastsprov av ramen för att verifiera 

hållfasthetsegenskaperna. Vi rekommenderar även att undersöka möjligheterna att 

konstruera ett golv som är uppbyggt av moduler. Ett golv byggt på moduler skulle 

ytterligare kunna sänka antalet artiklar och generera fler standardiserade detaljer.   
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Bilaga 1. Spänningskoncentrationer, A9000 
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Bilaga 2. Nedböjning av golv tillhörande A9000 
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Bilaga 3. Nedböjning av golv, A8000 
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Bilaga 4. Spänningskoncentrationer, A8000 
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Bilaga 5. Sammanställningsritning rygg 
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Bilaga 6. Sammanställningsritning golv 
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Bilaga 7. Spänningskoncentrationer, Koncept II  

 

 

 

Ramens högsta spänning uppstår med lastfall 2. Den högsta spänningen på 96 MPa 

uppstår vid infästningshålen för drivpaketet, se övre figur. Med lastfall 4, uppstår en 

maximal spänning på 94 MPa vid infästningshålen för drivpaketet, se nedre figur.   
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Bilaga 8. Nedböjning av golv, Koncept II 

 

 

Golvets största nedböjning enligt FEM uppkommer med lastfall 3. Den största 

nedböjningen blir 16,68 m.m., se övre figur. Vid lastfall 1 uppstår en nedböjning på 

10,96 m.m., se undre figur. 

 


