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Sammanfattning 

Laxå Special Vehicles (LSV) är ett företag som har ett starkt samarbete med Scania. De 

modifierar och bygger olika delar till Scanias lastbilar, bland annat hytter. Scania har 

uppdaterat hytternas design och verksamheten i Laxå har tvingats expandera med en ny lokal i 

samma område. Den nya produktionen kommer kräva stor yta och LSV kommer få ont om 

buffertplatser. Detta projekt har fokuserat på att ta fram ett koncept för hur hytterna ska 

transporteras mellan lokalerna på ett så smidigt sätt som möjligt, idag används en 

lastbilstrailer. Konceptet skulle kunna användas som buffertzon vilket ställde krav på 

lastutrymmets fuktighet. Dessutom skulle den hytt som lastas först kunna tas ut först. 

Uppdraget avgränsades till att ta fram ett traktorsläp då dessa ansågs ha få trafikkrav. 

I början av projektet låg fokus på att skapa en uppfattning av problemet. Detta gjordes genom 

att följa med och titta på hur problemet hanterades med den befintliga lösningen samt genom 

att prata med berörda personer. Det konstaterades att det steg som var krångligast var när 

trucken skulle lyfta hytterna i och ur trailern. I samråd med LSV valdes att titta närmare på en 

lösning där lastning kunde ske manuellt genom att reglera släpvagnens höjd efter lastplatsens 

utformning. För att hitta inspiration till detta söktes befintliga höj- och sänkbara släp. 

Problemet bröts ner i delproblem och flera lösningar försökte hittas. Idéerna utvärderades 

först enskilt och ett antal koncept valdes ut. Dessa presenterades för de inblandade personerna 

på företaget och ett gemensamt konceptval gjordes. Därefter bestämdes släpvagnens utseende 

och funktion mer i detalj. Enklare hållfasthetsberäkningar utfördes i datorprogram och en 3D 

– modell av släpvagnen skapades. En ritning med viktiga mått och en beskrivande sprängskiss 

togs fram. Flera företag kontaktades för att få prisuppgifter på släpets olika delar, för de delar 

där inget pris hittades gjordes uppskattningar. Kostnaderna sammanställdes i en 

kostnadskalkyl.  

 

Nyckelord: produktutveckling, konstruktion, traktorsläp, lastbilshytter   
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Abstract 

Laxå Special Vehicles (LSV) is a company that has a strong partnership with Scania. They 

modify and build various parts of Scania's trucks, including cabs. Scania has updated the cabs 

design and LSV has been forced to expand with a new factory in the same area. The new 

production will require a large area and LSV will get fewer buffer zones. This project has 

focused on developing a concept for how to transport the cabs between the factories as 

smoothly as possible, today a trailer is used. The concept would also be used as a buffer zone, 

which demands that the cargo space humidity is low enough. Another demand was that the 

first loaded cab is possible to remove first (FIFO). The task was delimited to develop a tractor 

trailer as these were considered to have few traffic requirements. 

At the beginning the project focused on understanding the problem. This was done by looking 

at how the problem was handled today and by talking to persons of interest. The most difficult 

step was when the cabs were to be loaded by forklift. In consultation with LSV, it was chosen 

to look into a solution where loading could be done manually, by changing the trailer’s level 

relative to the cargo loading area. To find inspiration for this, a search for existing lifting and 

lowering trailers was performed. 

The big problem was broken into smaller problems and several possible solutions were 

examined. The ideas were evaluated individually and a number of concepts were selected. 

These were presented to the company and a final choice was made. Then, the appearance and 

function of the trailer was determined in more detail. Strength analysis were made in a 

computer program and a 3D model of the trailer was created. A drawing with important 

dimensions and an exploded view of the trailer was presented. Several companies were 

contacted for price information on the trailers parts, for those parts where no price was found 

an estimation was made. The costs was then summarized. 
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1 Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 

Laxå Special Vehicles, LSV, har lång erfarenhet av att special-anpassa lastbilshytter och 

chassier. Företaget grundades under namnet ”Fordonsskräddarna” redan på 1960-talet och har 

sedan dess haft ett starkt samarbete med Scania [1]. Mellan år 1974 och 1992 bedrev företaget 

försäljning av Scanias produkter, därefter blev verksamheten i Laxå en del i Scania-

koncernen. Företaget ägdes av Scania fram till år 1999, då bytte det namn till Laxå Special 

Vehicles. Det långa samarbetet företagen emellan har resulterat i stor kunskap om Scanias 

produkter. Därmed har LSV blivit ett slagkraftigt företag som Scania har förtroende för. År 

2014 blev Scania delägare till 47 % av företaget, de resterande procenten ägs idag av Håkan 

Larsson som är VD. LSV omsatte ca 210 MSEK år 2015. [2] 

LSV bygger idag lastbilshytter till Scanias specialfordon, så som brand- och sopbilar. De 

ägnar sig även åt att modifiera Scanias lastbilschassin. Verksamheten har expanderat kraftigt 

det senaste året. Den årliga produktionen av hytter ökade från 500st till 800st samtidigt som 

antal anställda ökade från 100 personer till 150 personer [2].  På grund av detta har ytterligare 

en lokal införskaffats. Den gamla lokalen ligger placerad precis intill järnvägsstationen i Laxå 

medan den nya lokalen är placerad i ett närliggande område på andra sidan järnvägen. LSV 

har även bildat ett samarbete med Atlas Copco som innebär ansvar för tillverkningen av deras 

minsta hydrauliska borrigg för användning ovan jord.  

1.2 Företagets arbetsområden 

1.2.1 Hytt-tillverkning 

LSV har stor yrkeskunnighet när det kommer till att anpassa lastbilshytter. Därför är det inte 

helt överraskande att största delen av företaget inriktar sig mot hytt-tillverkning. I Laxå 

tillverkas för tillfället två olika hytter som ingår i Scanias P - serie, dessa går under 

modellnamnet NGS och tillverkas seriemässigt i taktat flöde [3]. Hytterna produceras utifrån 

kundens önskemål. De är uppbyggda enligt ett standardutförande som kan kompletteras med 

olika tillval både vad gäller utrustning och utformning. Detta medför att tillverkningstiden och 

omfattningen på arbetet varierar, därför är flexibiliteten och förmågan att anpassas efter 

kundens önskemål nyckelfaktorer för LSV [1]. 

Samtliga hytt-stommar reses och svetsas samman vid karossverkstaden som ligger i den nya 

lokalen. Hytterna sätts fast på rullbara byggvagnar för att underlätta resterande del av 

tillverkningsprocessen. Det används en hel del lim i hytterna. För att limmet ska härda rullas 

hytten och byggvagnen in i en stor ugn. När de svalnat transporteras de vidare till 

ytbehandlingsavdelningen i den gamla lokalen. Där går hytterna igenom en zink-

förbehandling i sju steg innan de sprutlackeras i den färg som kunden önskat. Hytterna rullas 

återigen in i en ugn där färgen härdas. När färgen är hård förflyttas de till monteringslinan där 

resten av utrustningen monteras. När hytten är färdig genomförs en slutgiltig kontroll.  
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CrewCab 

CrewCab monteras huvudsakligen på Scanias brandbilar och är den hytt LSV producerar flest 

av. När hytterna är färdiga fraktas de till Zwolle i Holland där de tillsammans med övriga 

komponenter monteras ihop till fungerande lastbilar. Endast 5 % av alla Crewcab-bilar 

återvänder till Sverige, resten exporteras [2]. 

Hytten lämpar sig väl för just utryckningsfordon då den är konstruerad för att vara rymlig och 

smidig. Hytten rymmer upp till åtta personer och möjliggör en bekväm ur- och instigning tack 

vare hyttens utformning med fyra dörrar. CrewCab finns i två modeller, CP28 som syns i figur 

1 samt CP31, skillnaden är att mittenpartiet är längre på en CP31. [4] 

 
Figur 1. Scanias Crewcab CP28  

(bild med tillstånd från Anders Lindh på LSV, hämtad från LSV:s PowerPoint-presentation) 

CrewCab-hytterna kan utrustas med många olika tillval. Ett bra exempel på detta är svenska 

skidlandslagets vallabil som syns i figur 2. Den är bland annat utrustad med ett högre tak [2]. 

 
Figur 2. Svenska skidlandslagets vallabil  

(bild med tillstånd från Anders Lindh på LSV, hämtad från LSV:s PowerPoint-presentation) 
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LowEntry 

I figur 3 syns en LowEntry-hytt, den är anpassad för att monteras framför framaxeln på 

lastbilen. Tack vare hyttens placering erhålls ett lågt insteg. Bekvämligheten vid in – och 

urstigning ökar ytterligare tack vare en utrustning som sänker hytten ytterligare. Utrustningen 

kallas för ”kneeling-function” och aktiveras när parkeringsbromsen är åtdragen och 

förardörren öppnas. Denna hytt monteras på Scanias lastbilar som används i yrken där ur- och 

instigning sker ofta, exempelvis sophantering, distribution och räddningsfordon. [2, 5] 

 

 
Figur 3. Scanias LowEntry  

(bild med tillstånd från Anders Lindh på LSV, hämtad från LSV:s PowerPoint-presentation) 

1.2.2 Chassi-anpassning 

I chassi-verkstaden är det möjligt att modifiera alla typer av Scanias chassin. LSV utför 

konfigurationer för att justera antalet hjulaxlar på chassierna, fem axlar är max. Scanias 

Tungdragare och LowEntry byggs på chassin som modifieras av LSV. I och med att LSV både 

tillverkar hytten och modifierar chassit till LowEntry ansvarar de även för att montera 

hytterna på chassierna. LowEntry kan byggas på alla Scanias chassimodeller med undantag 

för de varianter som är framhjulsdrivna. [6] 

Tungdragarna byggs på olika varianter av 3-, 4- och 5-axliga chassin som kompletteras med 

tungdragarspecifik utrusning så som dragkrokar, vändskivor och rack [6]. I figur 4 visas en 

tungdragare med ett 4-axligt chassi.  
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Figur 4. Scanias tungdragare  

(bild med tillstånd från Anders Lindh på LSV, hämtad från LSV:s PowerPoint-presentation) 

1.2.3 Montering av borrigg 

Laxå Special Vehicles har inlett ett samarbete med Atlas Copco. Samarbetet innefattar ansvar 

för hela produktionsflödet av den minsta hydrauliska borriggen för användning ovan jord. 

LSV ansvarar för hela produktionen, från inköp till leverans och även viss produktutveckling. 

FlexiRoc T15 R är en liten borrigg med fyra hjul och midjestyrning. Den kompakta 

konstruktionen har en vikt på 3 ton. Riggen är radiostyrd och tar sig lätt fram i kuperad 

terräng. Användningsområdet riktar sig till mindre anläggningsarbeten, stensprängning och 

förstärkning av berg. [7] 

  



 

J. Keller  5 (66) 

1.3 Projektet 

1.3.1 Syfte och mål 

Projektets syfte var att ta fram ett förslag för hur hytterna skulle kunna transporteras mellan 

företagets lokaler. Transportfordonet skulle fungera som buffertzon för obehandlade hytter 

och behövde därmed uppfylla vissa krav. Arbetet skulle resultera i ett koncept som skulle 

beskriva transportlösningens form, funktion och egenskaper. Projektet skulle redovisas med 

hjälp av 3D-modeller, bilder, beskrivande ritningar samt en kostnadskalkyl.  

1.3.2 Bakgrund 

Anledningen till varför logistik-problemet uppstod från första början var för att Scania 

uppdaterade sina lastbilshytter med en ny design. Förhoppningarna är att produktionstakten 

kommer öka och LSV har tvingats expandera för att klara av den nya produktionen och 

behålla samarbetet med Scania. Istället för att bygga ut den befintliga lokalen valde LSV att 

hyra en lokal i ett närliggande område.  

Än så länge innefattar hytt-produktionen endast de äldre NGS-modellerna som beskrevs i 

avsnitt 1.2.1. Den nya modellserien NCG ska snart sättas i produktion och lokalerna är under 

ombyggnation för att anpassas till dessa modeller. Ombyggnationerna har ställt många tomma 

ytor till förfogande. Vid karossverkstaden och ytbehandlingen har dessa ytor använts som 

buffertplatser för färdigsvetsade hytter. Dessa ytor kommer försvinna när byggnationerna är 

färdiga och det kommer bli ont om buffertplatser överlag. Detta är en stor nackdel då 

produktionen blir väldigt beroende av att alla processer alltid fungerar. När byggnationerna är 

färdiga kommer produktionen av de nya modellerna sättas igång. Samtidigt kommer 

produktionen av NGS-hytterna trappas ned och avvecklas, en liten del kommer dock fortsätta 

med tillverkning av reservdelshytter. Den nya modellen av LowEntry-hytten kommer till 

skillnad från idag varken lackeras eller monteras hos LSV. De kommer svetsas ihop i Laxå för 

att sedan fraktas plåt-rena till Scanias fabrik i Oskarshamn. Tillverkningen av de nya 

Crewcab-modellerna kommer däremot fortsätta som förut. De kommer dock fraktas till 

Scanias huvudfabrik i Södertälje istället för till Zwolle när de är färdiga. 
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1.3.3 Avgränsningar  

Det beslutades tillsammans med företaget att lösningen skulle bestå av ett traktorsläp. 

Anledningen till detta beslut hade sin grund i att företagets lokaler ligger placerade på varsin 

sida av järnvägen i Laxå och transporten måste därför ske via allmän väg. För att få framföra 

fordon på allmän väg måste fordonet uppfylla vissa trafikkrav. Dessa krav antogs vara färre 

för traktorsläp jämfört med exempelvis lastbilssläp. Trafikkraven skulle klargöras för en 

eventuell vidareutveckling av konceptet. 

I början var tanken att projektet utöver traktorsläpet även skulle resultera i ett koncept på en 

ny byggvagn. Efter diskussion med de inblandade personerna på företaget avgränsades 

projektet dock till att endast fokusera på traktorsläpet. Diskussionerna ledde även fram till 

beslutet om att standardkomponenter skulle användas i så stor utsträckning som möjligt för att 

hålla nere kostnaderna. Det bestämdes att de hållfasthetsberäkningar som skulle utföras inte 

behövde vara särskilt komplicerade, det var släpets funktion som var viktigast. Om någon typ 

av kraftöverföring skulle användas skulle den inte dimensioneras. Om LSV vill gå vidare med 

konceptet köps i så fall dessa tjänster för att erhålla en säker och CE-godkänd släpvagn. 

Vid karossverkstaden används en stor ugn för att härda hytternas lim. Företagets avsikt med 

det nya konceptet var att hytterna skulle lastas i släpet direkt ifrån ugnen så fort de svalnat. 

Det fanns önskemål om att kunna lasta hytterna utan truck. En idé var att släpets lastutrymme 

skulle kunna regleras i höjdled. På så sätt skulle släpet kunna backas intill och regleras till 

ugngolvets höjd. Hytterna skulle tillsammans med byggvagnarna kunna rullas in i 

lastutrymmet manuellt. På samma sätt skulle hytterna i framtiden kunna tas in i 

ytbehandlingslokalen, det ingår nämligen en likadan ugn i företagets framtidsplaner för 

ytbehandlingsavdelningen. LSV ville att denna idé skulle undersökas vidare. Släpet behövde 

dock fungera för den befintliga layouten vid ytbehandlingen också, eftersom det inte var 

bestämt när dessa ombyggnationer skulle ske. Detta betydde att släpet behövde vara 

förhållandevis flexibelt. I dagsläget tas hytterna in i ytbehandlingslokalen via en 

skjutdörrsport i marknivå.  

De nya LowEntry-hytterna ska fraktas plåtrena till Oskarshamn och kommer därför hämtas 

redan vid karossverkstaden, därmed behövde projektet inte ta någon hänsyn till dessa 

modeller. Släpets dimensioner skulle styras av bredden på en ny CrewCab-hytt, ugnens höjd 

samt byggvagnens längd. De nya NCG-hytterna kommer byggas på en ny typ av byggvagn 

vars design inte är fastställd, det stod dock klart att de inte kommer bli längre än dagens 

byggvagn och därför kunde den användas som referens.  
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2 Problemet 

2.1 Transportera hytter 

Det primära problemet var hur hytterna skulle transporteras mellan de båda lokalerna. Den 

första idén var ett traktorsläp men för att inte gå miste om några bättre lösningar undersöktes 

hur LSV och andra hytt-tillverkande företag gått till väga för att lösa liknande problem 

tidigare. 

2.1.1 Vad har företaget gjort tidigare 

LSV har tidigare bedrivit verksamheten i en och samma lokal, därmed har företaget inte haft 

detta problem. Den nya lokalen har endast varit i bruk i några månader och företaget har inte 

haft tid åt att hitta en tillfredsställande lösning på logistikproblemet då de tvingats prioritera 

andra projekt. Det har därmed inte utförts några utredningar eller undersökningar på hur 

problemet skulle kunna lösas. Detta projekt fick därför fria tyglar och det fanns inte mycket 

information att förhållas till. 

LSV använder för tillfället samma lösning som används när hytterna fraktas till Scanias 

fabriker. Företaget hyr en lastbil av Scania för att dra en trailer, avsedd för att transportera 

hytter med. Trailern kan inte användas som buffertzon. Företaget anser att detta är en 

opraktisk lösning som kräver resurser i form av tid, pengar och personal. I och med att det är 

ont om buffertplatser är produktionen starkt beroende av att lastbilstrailern och dess chaufför 

alltid är tillgängliga när fler hytter behövs vid ytbehandlingen. Beroendet av trailern skulle bli 

ännu större om produktionstakten i framtiden skulle öka. En mer noggrann beskrivning av hur 

denna process går till presenteras med metoden kundresa i avsnitt 4.1.2. 

2.1.2 Vad har andra gjort tidigare 

En transportlösning avsedd för hytter hittades hos Scania i Oskarshamn, där finns Scanias 

europaproduktion av lastbilshytter. Produktionen är uppdelad i olika lokaler vilket ställer krav 

på en väl fungerande logistik [8]. LSV har ett samarbete med Scania i Oskarshamn och 

hämtar med jämna mellanrum gods där. Vid diskussion med LSV:s lastbilschaufför (Posth H. 

Transportavdelningen, 5/4–17) framkom det att Scania använder just ett traktorsläp för att 

transportera hytter inom området. I och med detta valdes att ett traktorsläp skulle användas. 

Släpet i Oskarshamn lastas dock med truck och används inte som buffertzon, därmed löser det 

inte LSV:s problem.  

2.2 Lasta & lossa hytter 

Ett annat problem var hur hytterna skulle lastas och lossas på ett så smidigt sätt som möjligt. 

För att uppfylla önskemålet om att kunna hantera hytterna utan truck undersöktes vilka höj- 

och sänkbara transportlösningar och lastningshjälpmedel som fanns på marknaden. Det 

hittades flera intressanta och inspirerande produkter som var avsedda för att frakta gods. Ett 

urval av dessa presenteras nedan. 
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2.2.1 M.K fahrzeuge 

Detta företag ligger i Muhen i Schweiz och tillverkar elfordon med tillhörande vagnar samt 

drivsystemlösningar. Fordonen används bland annat som golfbilar samt för att transportera 

väskor och dylikt på flygplatser. [9] 

Absenkanhänger MK 0115 

Detta är ett släp som kan regleras i höjd, godset lastas från långsidan på vagnen och öppnas 

med en rulljalusi [10]. 

2.2.2 Ruthmann 

Ruthmann grundades av Anton Ruthmann år 1901 i Tyskland. Företaget sålde cyklar och 

symaskiner innan de började utveckla manuella transport- och rullvagnar. Efter andra 

världskriget blev företaget verksamt inom fordonsindustrin och utvecklade en kranbil vid 

namn Steiger. Detta gjorde företaget framgångsrikt och arbetet med modern teknik fortsatte. 

År 1965 utvecklade Ruthmann en ny lösning för godstransport, en transportbil vid namn 

Cargoloader. Dessa har de vidareutvecklat och tillverkar än idag. [11] 

Cargoloader 

Den bakre ramen av transportbilen är konstruerad som ett u. Mellan ramen sitter en container 

som godset lastas i. Ramen är utrustad med hydraulik som gör den möjlig att höja och sänka. 

Det är möjligt att sänka containern till marknivå och på så sätt förenkla lastning av gods. 

Detta är en stor fördel när lasten är tung och otymplig. När containern står på marken kan den 

kopplas loss från bilen vilket innebär att flera containrar kan flyttas med en och samma bil. 

För att koppla på containern igen backas bilen så att ramen omfamnar containern och krokas 

fast i ramen. Containern lyfts sedan upp med den hydraulik som finns integrerad i ramen. 

Cargoloader används idag vid transport av industrigods, fordon, maskiner, sopor och mat. 

Samma koncept har applicerats på ett lastbilssläp för transport av tyngre gods. [12] 

2.2.3 Heimann fahrzeugbau 

Heimann fahrzeugbau är ett tyskt företag som har varit verksamt i mer än 100 år. Den 

ursprungliga affärsidén var hästskötsel och smidning av hästskor. Företaget expanderade och 

blev verksamma inom jordbruksindustrin. Idag är de verksamma inom fordonsindustrin där de 

bygger, anpassar och modifierar transportbilar samt släpvagnar anpassade för personbilar. 

Produktionen sker enligt kundens specifikationer, på så sätt erhålls skräddarsydda lösningar. 

Heimann fahrzeugbau har flera intressanta och innovativa höj- och sänkbara 

transportlösningar. [13] 

Vario - Liner 

Vario - Liner är en transportbil som modifierats genom att bygga en u-formad ram bakom 

hytten. Dess funktion är i stort sätt en kopia på Ruthmanns Cargoloader. Bilen backas mot en 

container som krokar fast i ramen. Containern lyfts sedan upp på släpvagnen med en 

hydraulisk hävarm, liknande ett lastväxlarflak. [14] 
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KST 

Heimann fahrzeugbau tillverkar även en släpvagn som fungerar på samma sätt som Vario-

liner. Släpets konstruktion visas i figur 5.  

 
Figur 5. Heimann fahrzeugbaus släpvagn KST  

(bild med tillstånd från Eileen Oenning på Heimann fahrzeugbau, hämtad från hemsidan) 

PT-serien 

Dessa släp är anpassade till personbilar och kan sänkas ända till marknivå. Det som skiljer 

dessa släp från övriga konkurrenter är att det sitter hydraulcylindrar både vid hjulen och vid 

draganordningen. Detta gör det möjligt att sänka hela släpet till marken även när släpvagnen 

är kopplad till bilen. I figur 6 visas en höj- och sänkbar släpvagn med överbyggnad. [14] 

 
Figur 6. Heimann fahrzeugbaus släpvagn från PT-serien  

(bild med tillstånd från Eileen Oenning på Heimann fahrzeugbau, hämtad från hemsidan) 
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2.2.4 Pongratz 

Företaget Pongratz grundades år 1971 i Österrike och ägnade sig då åt maskiner och 

utrustning till jordbruket. Den första släpvagnen för personbilar tillverkades år 1974. 

Företaget har fortsatt på det spåret och har blivit mycket kända för sina bilsläp. 45 % av 

produktionen exporteras, främst till de tysktalande länderna. Företaget har blivit 

framgångsrikt tack vare att produkterna är stabila, säkra, lätthanterliga och har en hög 

lastkapacitet. Företaget har även ett brett sortiment av tillbehör och erbjuder möjligheten att 

anpassa produkterna efter kundens önskan. År 2015 utvecklades den första höj- och sänkbara 

släpkärran. [15, 16]  

PLL-serien 

Släpen är anpassade till personbilar där konstruktionen består av en ram och en lastplatta som 

kan höjas och sänkas till önskad höjd, detta sker med en handmanövrerad vinsch. Plattan låses 

i önskat läge med ett mekaniskt handtag. Lastplattan är utbytbar vilket öppnar upp för fler 

lastmöjligheter om så önskas. Längst bak sitter en tippbar lastramp som kan användas vid 

lastning med exempelvis palldragare. [17] 

2.2.5 Airbagged trailers 

Dessa släp tillverkas i Australien och är framtagna för biltransporter. Släpen är utrustade med 

en tryckluftskompressor med tillhörande batteri och styrdosa. Med denna utrustning regleras 

luftfjädringen som sitter monterad vid hjulen, detta kan även skötas via en medföljande 

fjärrkontroll. När luften tappas ur sänks släpet till marknivå och en bil kan enkelt lastas. 

Längst fram sitter en vinsch monterad, den kan användas för att dra upp bilen på släpkärran. 

För att släpet ska gå att koppla till många olika bilar är draganordningen justerbar i höjdled. 

[18] 

2.2.6 Nevco engineering 

Nevco engineering är ett Australienskt ståltillverknings-företag som grundades år 1968. 

Nevco tillverkar olika typer av stål och aluminium, dessutom erbjuds olika typer av tjänster 

och tillverkningsprocesser inom formning, böjning och precisionskapning. Företaget har en 

designavdelning som arbetar med problemlösning, konstruktion och tillverkning. De 

utvecklar och framställer olika typer av produkter både internt och externt. De flesta 

produkterna är olika typer av lyfthjälpmedel, transportlösningar eller hjälpmedel för 

gruvindustrin. Nevco har utvecklat två typer av höj- och sänkbara släp. [19] 

EZY LOAD 

Släpets konstruktion består av en ram och en lastplatta som kan höjas och sänkas med en 

elektrisk vinsch. Lastplattan låses i önskat läge med en mekanisk spak. Användningsområdet 

inriktar sig främst mot lättare last. [20] 

EZY APPROACH 

I denna kategori finns flera olika modeller av specialanpassade släpvagnar. Varje släp är 

konstruerat för att fylla olika behov. De är ofta avsedda för lågtgående fordon och maskiner. 

Samtliga modeller har en hydraulisk lyftmekanism som kan sänka släpet till marknivå. [21] 
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2.2.7 Bala Agri 

Bala Agri grundades år 1983 i Nossebro i Västergötland. I början ägnade sig företaget åt 

utrustning för att hantera rundbalar inom jordbruket. Produktsortimentet har utökats med åren 

och idag tillverkar Bala agri jord- och skogsbruksprodukter av hög kvalitet. De genomtänkta 

produkterna har nått ut till många användare och företaget har återförsäljare i hela norden. 

[22] 

Djurkärra 

Bala Argi har två olika traktorkärror som är utvecklade för att transportera djur. Dessa är 

dimensionerade för 4 respektive 6 ton, släpet för 4 ton syns i figur 7. För att enkelt få in 

djuren i släpet kan det sänkas med hydrauliska cylindrar, hydrauliken kopplas direkt till 

traktorns hydraulikuttag. [23] 

 
Figur 7. Djurkärra för 4 ton från Bala Agri  

(Bild med tillstånd från Sara Berndtsson på Bala Agri, hämtad från hemsidan) 

2.2.8 Lantbrukskonsult 

Lantbrukskonsult är ett företag i Blekinge som säljer produkter riktade mot lantbruk. Utbudet 

innefattar nät och plast till rundbalar, reservdelar till traktorer, hästboxar och traktorsläp. 

Släpvagnarna tillverkas hos företaget. [24] 

Djurtransportvagn 

Företaget har utvecklat ett djurtransportsläp som är höj- och sänkbart, dessa produceras efter 

beställning. Hjulen sitter monterade i hjulhus och kan regleras i höjdled med hydraulcylindrar. 

Vid transport låses hjulupphängningen mekaniskt vilket medför att inget hydraul-tryck behövs 

i slangarna vid färd. Släpvagnarna finns i olika storlekar, i figur 8 visas en större modell vid 

namn LST 885. [25] 



 

J. Keller  12 (66) 

 
Figur 8. Djurtransportsläp, LST 885 från Lantbrukskonsult  

(Bild med tillstånd från Mats Jeppsson på Lantbrukskonsult, hämtad från hemsidan) 

2.3 Beskrivning av teknikområdet 

För att erhålla ett så bra och utarbetat koncept som möjligt användes kunskaper inom många 

olika områden. Vid utveckling av nya produkter behövs kännedom för hur arbetet kan 

planeras och vilka steg som bör ingå. Detta är kunskaper som erhålls genom ämnena 

produktutveckling och industriell design. Dessa ämnen ger även erfarenheter inom skissteknik 

som är nyttigt vid idégenerering. Att kunna förklara och visualisera idén med en skiss är oftast 

en fördel då en bild oftast är lättare att tolka och förstå jämfört med en text.  

För att produkten ska fungera i verkligheten måste utvecklingsfasen vara väl genomarbetad. 

För stora och tunga konstruktioner som kan innebära fara är det extra viktigt att 

hållfasthetsberäkningar genomförs och att produkten dimensioneras efter dessa. Val av 

material är också en viktig del i detta steg. Information om allt detta erhålls genom kunskaper 

i materiallära, matematik, mekanik och hållfasthetslära. Kunskaper inom geometrisk 

modellering gör det möjligt att skapa en 3D-modell av produkten som sedan kan användas för 

att ta fram ritningsunderlag. I detta projekt behandlades även en del lagar i form av trafikkrav. 
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2.4 Trafikkrav 

Traktorsläpet kommer framföras på allmän väg och behöver därför uppfylla samhällets krav 

för fordon som framförs på svensk väg. Dessa regleras i lagar, regler och andra föreskrifter. 

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som jobbar med att ta fram regler för att uppnå 

säkra och miljöanpassade fordon med god kvalitet [26]. Nedan presenteras de trafikkrav som 

gäller för traktor och tillkopplad släpvagn, dessa är bra att ha i åtanke vid en eventuell 

vidareutveckling av konceptet. 

2.4.1 Olika typer av traktorer 

En traktor är ett motordrivet fordon som är konstruerat för att dra arbetsredskap eller andra 

fordon. Traktorer får under förutsättning att de följer trafikreglerna framföras på alla vägar 

förutom motorvägar och motortrafikleder. Traktorer delas in i två grupper, a och b, skillnaden 

är i vilken hastighet de är tillåtna att framföras. En traktor som ingår i a-gruppen är 

konstruerad för en maxhastighet av 40 km/h. Till denna grupp hör även traktorer som är 

byggda före år 2003 då dessa är begränsade till 30km/h. För att få köra en traktor från a – 

gruppen krävs traktorkort. Fordonet ska köras i vägrenen och vara försedd med en 

triangelskylt som meddelar att det är ett långsamtgående fordon. En traktor som ingår i b-

gruppen är konstruerad för en maxhastighet av 50 km/h och ska vara försedd med en KM-

skylt som indikerar detta. Den behörighet som krävs för att köra en traktor i b – gruppen är B-

körkort. Om traktorn används för yrkesmässig godstrafik så krävs C eller CE behörighet, 

oavsett om traktorn ingår i grupp a eller b. [27] 

2.4.2 Skatteklasser 

Traktorer delas dessutom in i två skatteklasser, 1 och 2. De krav som relaterar till 

traktorsläpets registrering är beroende av vilken skatteklass den dragande traktorn ingår i. Det 

som avgör vilken skatteklass en traktor tillhör är traktorns tjänstevikt, eventuella 

ombyggnationer och dess användningsområde. I skatteklass 1 ingår traktorer som: [28] 

• Har en tjänstevikt över 2 ton och används på andra vägar än enskilda 

• Är ombyggda bilar (epa –/A – traktor) 

• Är specialkonstruerade dragfordon (t.ex. för terminaler och andra industriområden) 

Skatteklass 2 innehåller traktorer som: [28] 

• Används för transport av produkter och förnödenheter (inom bl.a. jord- och 

skogsbruk) 

• Används för andra transporter 

• Inte tillhör skatteklass 1 (måste finnas legalt stöd) 

Enligt Transportstyrelsen (Billstedt L. Sektionen regelinformation, 5/4–17) är en traktorvagn 

som dras av traktor skatteklass 2 skattefri, därmed finns inga krav på återkommande 

kontrollbesiktningar. Mer information om beskattningen av traktorer kan läsas i lagen om 

vägtrafikskatt (2006:227) 2 kap. 15 – 17 §§. 
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2.4.3 Fordonsregistrering 

Lagen om vägtrafikregister (2001:558) 12 – 16 §§ reglerar krav på registrering för olika 

fordon. 12 § förklarar vilka fordon som ska registreras i vägtrafikregistret för att få brukas. I 

12 § 4 står det klart och tydligt att ett sådant fordon är: 

”Släpvagnar som dras av traktorer skatteklass 1, motorredskap klass 1 eller tunga 

terrängvagnar” 

13 § beskriver de undantag som finns från registreringsplikten. I 13 § 2 nämns: 

”Släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass 2 eller sådana tunga 

terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, 

om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsvarande sätt som en traktor 

skatteklass 2”  

Det bekräftades av Transportstyrelsen (Billstedt L. Sektionen regelinformation, 5/4-17) att om 

förutsättningarna ger att traktorsläpet inte behöver vara registrerat kan ett släp byggas utifrån 

de utrustningskrav som beskrivs i avsnitt 2.4.6 och sedan framföras på allmän väg. Ska 

vagnen däremot vara registrerad krävs ett ID-nummer, en ursprungskontroll och en 

registreringsbesiktning innan släpet tas i bruk.  

2.4.4 Viktbestämmelser 

Ett o-bromsat traktorsläp inklusive dess last får inte väga mer än dragfordonet [29]. Vikten 

spelar även in på hur många hjulaxlar släpet ska utrustas med. Det finns nämligen 

bestämmelser om hur högt axel- eller boggitryck det får vara på vägarna. Alla vägar som inte 

är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om det inte finns några bärighetsklasser utmärkta är 

det underförstått att en allmän väg tillhör bärighetsklass 1 medan resterande vägar tillhör 

bärighetsklass 2. I tabell 1 visas vilka axel- och boggitryck som gäller vid de olika 

bärighetsklasserna. [30] 

Tabell 1. Axel- och boggitryck vid olika bärighetsklasser [30] 

Axeltryck BK 1 BK 2 BK 3 

Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton 

Drivande axel 11,5 ton 10 ton 8 ton 

Boggitryck    

Avståndet mellan axlarna 0 – 1 m 11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton 

Avståndet mellan axlarna 1 – 1,3 m 16 ton 16 ton 12 ton 

Avståndet mellan axlarna 1,3 – 1,8 m 18 ton 16 ton 12 ton 

Avståndet mellan axlarna 1,3 – 1,8 m och drivaxeln är försedd 

med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig 

fjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade 

hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna 

19 ton 16 ton 12 ton 

Avståndet mellan axlarna är 1,8 m eller större 20 ton 16 ton 12 ton 
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Enligt Transportstyrelsen (Göingberg B. Sektionen regelinformation, 25/4–17) gäller samma 

axeltryck även om hjulaxeln består av två delar, då räknas vikten som vilar på vänster- 

respektive höger hjul samman till ett axeltryck. 

2.4.5 Dimensionsbestämmelser 

Ett fordonståg får vara max 24 m långt och 2,61 m brett utan att behöva utrustas med 

ytterligare varningsutrustning. Utrustningen kan bestå av olika typer av reflexanordningar, 

varningsskyltar och lyktor. Transporten kan även kompletteras med varnings-bil och eskort av 

vägtransportledare eller polis. [31] 

Lång transport 

Om fordonståget är 24 – 30 m långt krävs utmärkningar. Skulle längden vara 30 – 35 m krävs 

dessutom varnings-bil och styrbara axlar. Längre fordonståg än 35 meter får bara framföras 

med eskort. Mer information om vad som gäller för lång transport kan läsas i 

Transportstyrelsens föreskrift om färd med lång odelbar last (TSFS 2010:142). [31] 

Bred transport 

Om fordonets bredd är 2,61 – 3,1 m krävs utmärkningar. Om bredden är 3,11 – 4,5 m behövs 

även varnings-bil. Bredare fordon än 4,5 m får bara köras med eskort. Mer information om 

vad som gäller för bred transport kan läsas i Transportstyrelsens föreskrift om färd med bred 

odelbar last (TSFS 2010:141). [31] 

Hög transport 

Om fordonet är högre än 4,5 m är det chaufförens ansvar att vara uppmärksam på att fordonet 

kommer fram överallt [31].  

2.4.6 Utrustningskrav 

De tekniska beskaffenhetskraven regleras i vägverkets föreskrifter om efterfordon, 

terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h (VVFS 2003:20). 

Kapitel 5 beskriver bland annat släpfordon som dras av traktor. Där finns diverse krav på 

däck, draganordning, belysning och reflexer. Ett traktorsläp behöver inte ha fjädring eller 

bromsar så länge det uppfyller viktkraven som beskrevs i avsnitt 2.4.4. Om bromssystem 

behövs så beskriver föreskriften även de kraven. [32] 
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3 Teori - Allmänt 

Den vetenskapliga delen i detta arbete fokuserade på att hitta och beskriva befintliga höj- och 

sänkbara transportlösningar, se avsnitt 2.2. Dessutom söktes information om trafikkrav som 

ställs på traktorvagnar, se avsnitt 2.4. Den teori som användes i projektet handlade till största 

del om hur produktutvecklingsprojekt går till och vilka metoder som kan användas. Nedan ges 

generella beskrivningar av ett antal metoder och verktyg som kan användas vid 

produktutveckling. Endast några av dessa användes i projektet. 

3.1 Verktyg 

3.1.1 Computer aided design - CAD 

CAD är en datorprogramvara som används för att konstruera och designa både virtuella 

objekt och verkliga produkter. Dessa programvaror har gjort det möjligt att snabbt kunna 

visualisera koncept, testa funktioner och ta fram ritningsunderlag. CAD-modellen kan 

jämföras med och ibland helt ersätta fysiska prototyper. Modeller kan ritas i både 2D och 3D, 

de kan bestå av solida kroppar eller ytor. Programmen har underlättat ingenjörernas 

konstruktionsarbete avsevärt. Det är möjligt att modellera varje komponent för sig och sedan 

montera ihop dem till en enda modell. Det finns ofta integrerade verktyg som gör det möjligt 

att skapa verklighetstrogna animeringar och simuleringar. Modellerna kan enkelt och snabbt 

omvandlas till tillverkningsunderlag. Till skillnad från handritade ritningar är det väldigt 

enkelt att modifiera ritningarna i efterhand. CAD-användningen har resulterat i en bättre 

produktivitet, produkter med högre kvalitet och lägre utvecklingskostnader. [33] 

3.1.2 Finita elementmetoden - FEM 

Finita elementmetoden ofta förkortat FEM är en numerisk metod som används för att hitta 

approximativa lösningar till partiella differentialekvationer som är för komplexa för att lösa 

analytiskt. Flera datorprogram är uppbyggda kring FEM och används bland annat för att 

analysera hållfasthetsproblem i olika konstruktioner. Analyser med ickelinjära problem är 

också lösbara, programmet bryter då ner det svåra ickelinjära problemet till många små linjära 

problem och löser varje litet problem för sig. Med hjälp av dessa program kan produkter 

testas och utvärderas med simuleringar i datorn redan i utvecklingsfasen. Analysen utförs i tre 

steg: [34] 

1. Preprocessing 

o En modell ritas upp i CAD 

o Modellens material bestäms 

o Modellen delas in i små element och noder, detta kallas mesh 

o Randvärden i form av tvång och laster definieras 

2. Beräkningar 

o Programmet utför beräkningar utefter de inställningar som gjordes i tidigare 

steg 

3. Postprocessing 

o Resultatet analyseras 

o VoV – Verifiering och validering   
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3.1.3 Designprocessen 

Designprocessen beskriver en produkts eller en tjänsts olika utvecklingsfaser och involverar i 

stort sett alla steg från idé till verklighet. Processen kan tolkas på lite olika sätt beroende på 

vilken typ av projekt som ska genomföras. Designprocessen är exempelvis inte upplagd på 

samma sätt för ett projekt vars syfte är att möblera en lokal som för ett projekt som syftar till 

att utveckla en ny bilmodell. Syftet, målet och resultatet hos dessa projekt är helt olika, vilket 

medför att tillvägagångssättet också skiljer sig åt. Det projekten har gemensamt är att de vill 

uppfylla en användares behov. För att göra det sker projektets aktiviteter i ett visst förlopp, en 

designprocess. Det är en iterativ process, vilket innebär att de olika momenten kan upprepas 

under projektets gång. I början av processen brukar fokus ligga på att planera projektet och att 

involvera rätt personer. Detta är en tidskrävande och viktig fas i projektet. Att analysera 

marknaden, identifiera kundbehov och att verkligen förstå problemet är en grundförutsättning 

för att nå ett tillfredställande resultat. [35 - 37] 

När problemet och upplägget är väl definierade sker en idégenerering för att hitta många olika 

sätt att lösa problemet på. Den lösning som fyller användarens behov bäst väljs ut för att 

vidareutvecklas, det kan handla om ergonomi, design, funktion, o.s.v. Det valda konceptet 

visualiseras ofta genom olika typer av skisser, modeller eller prototyper för att få en känsla för 

om produkten representerar det som önskas. När produkten eller tjänsten anses färdig 

förbereds produktionsupptakt. Det sker tester och kontroller vid upprepade tillfällen. Skulle 

något inte stämma överens med förväntningarna tar projektet ett steg tillbaka i processen för 

att rätta till det. [36, 37] 

3.2 Empiriska metoder 

3.2.1 Intervjuer/Diskussioner 

Att träffa produktens användare och ta del av åsikter, attityder och upplevelser är mycket 

viktigt. Intervjuer kan användas genom alla projektets faser. Det är användaren som har 

erfarenhet och kännedom om hur produkten används, vilka moment som är irriterande 

respektive tillfredställande. [36] 

3.2.2 Observationer 

För att identifiera vilka behov en användare har i särskilda situationer kan deltagande 

observationer göras. Observationerna kan sedan användas för att ge den nya produkten en 

bättre användarupplevelse. Observationer kan vara användbara för att hitta nya 

utvecklingsområden eller för att förstå vilka beroenden och relationer produkten har. För att få 

inspiration kan observationer även göras inom områden som löser liknande problem. [36]  
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3.2.3 Kundresa 

Metoden kundresa används för att kartlägga upplevelsen hos de personerna som använder 

produkten, den liknar metoderna intervju och observation. Genom att följa med personerna 

och observera hur produkten används fås en personlig upplevelse av processen. Syftet med 

kundresan är att identifiera hur väl personerna tycker att produkten fungerar i olika 

interaktioner. Det handlar om att urskilja de största problemen, vad som behöver förbättras 

och vad som är bra med produkten. Om det är tydligt att produkten inte fungerar som 

användaren önskar vid ett visst moment bör projektet fokusera på att fylla det behovet. [36] 

3.3 Teoretiska metoder 

3.3.1 Projektanalys 

Denna metod genomförs precis i början av projektet för att få en överblick av uppdraget. Det 

är uppstartsfasen som brukar vara mest tidskrävande. Det har sin grund i att det är då chansen 

att påverka projektet är som allra störst. Om projektet planeras väl ökar chanserna att erhålla 

ett bra resultat i slutändan. Metoden utreder vilka förväntningar som finns på projektgruppen, 

utförandet och resultatet. Kort och gott så klargörs vad projektet ska innefatta, vad som ska 

utföras och hur det ska utföras. Metoden genomförs genom att svara på några förbestämda 

frågor. Dessa frågor kan t.ex. hittas i metodmallen som Wikberg Nilsson et al. beskriver. [36] 

3.3.2 Mindmapping 

Detta är ett sätt att visualisera hur projektets olika områden, idéer och aspekter samverkar 

eller relaterar till varandra. En mindmap kan användas för att tydligt redogöra olika delar av 

projektets struktur och är bra att ha nära tillhands under projektets gång för att fylla på med 

nya upptäckter. WBS är en typ av mindmapping där arbetet bryts ned i aktiviteter som måste 

genomföras för att lösa projektets övergripande problem. [36] 

3.3.3 Gantt-Schema 

Ett Gantt-schema är i grund och botten ett flödesschema med en inbyggd tidsplan. Schemat 

beskriver vilka aktiviteter som ska utföras i vilken ordning, hur lång tid varje aktivitet 

beräknas ta och hur de beror av varandra. Aktiviteterna presenteras i form av staplar i ett 

horisontellt stapeldiagram med en tidsaxel. [33] 

3.3.4 Probes 

Denna metod går ut på att ta hjälp av produktens användare för att få viktig information om 

ett visst område eller situation som behöver utvecklas. Användaren ombeds kartlägga sina 

upplevelser under en viss tid och identifiera vilka behov produkten önskas fylla. På detta vis 

får användaren chans att uttrycka önskemål och beskriva för vilka användningsområden 

produkten förväntas fungera. Projektteamet kan sedan ta del av dokumentationerna när den 

nya produkten utvecklas. [36] 
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3.3.5 Funktionsanalys & funktionsträd 

En funktionsanalys klargör vilka funktioner lösningen ska ha. Analysen redogör syftet med 

produkten eller tjänsten. Metoden kan genomföras i en tabell där funktionerna ofta formuleras 

med ett verb och ett substantiv, t.ex. medge förflyttning. Funktionerna bestäms vara antingen 

nödvändiga eller önskvärda, tabellen kan senare användas som underlag för att ta fram 

kravspecifikation. Metoden kan även utföras i form av ett funktionsträd där funktionerna 

delas upp i huvud-, del-, under- och stödfunktioner på ett mer visualiserat sätt, se figur 9. [36, 

37] 

 
Figur 9. Funktionsträd – exempel  

3.3.6 Workshop 

En workshop kan utföras om projektet behöver mer information inom ett visst område. 

Projektgruppen bjuder in personer som samlas och utforskar området. Personerna kan vara 

kunder, leverantörer, specialister eller människor som inte har någon koppling till projektet 

överhuvudtaget. Gruppen ska sedan med hjälp av sin kreativitet genomföra metoden i 3 steg. 

[36, 37] 

1. Undersök nuläget och identifiera problem som finns idag 

2. Utforska framtida lösningar 

3. Ta fram kreativa lösningar som löser problemen 

3.3.7 Katalogmetoden 

Denna metod är enkel att använda och riktar sig till att stödja kreativt tänkande både i grupp 

och individuellt. Den går ut på att undersöka hur andra har löst liknande problem genom att 

hämta information från till exempel kataloger, tidskrifter, tidningar, internet med mera. [33] 

3.3.8 Brainstorming, Brainwriting & braindrawing 

Brainstorming är en mycket känd metod som uppfanns av Alex F. Osborn. Metoden syftar till 

att deltagarna ska inspireras av varandras idéer och på så sätt generera ett stort antal lösningar, 

kvantitet värderas högre än kvalitet. Vid genomförandet är det viktigt att personerna inte 

kritiserar eller bedömer andras idéer. Allt är tillåtet, förslagen behöver varken vara realistiska 

eller användbara vid detta tillfälle. De galna idéerna kan ge inspiration till andra lösningar 

som skulle kunna fungera utmärkt. Metoden avslutas med att alla förslag utvärderas. [36, 37] 
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Brainwriting är en typ av brainstorming. Varje deltagare får ett papper som de skriver ned sin 

idé på. Efter en tid roteras papperna och nästa person får fortsätta beskriva idén. Braindrawing 

går till på samma sätt men istället för att beskriva idéerna med text används skisser. Under 

genomförandet är det pratförbud, därmed kan lösningarna i slutändan få en helt annan 

funktion än vad som var tanken från början. [36] 

3.3.9 Scamper 

Metoden Scamper utvecklades av Bob Eberle och använder sig av redan framtagna lösningar, 

från exempelvis en brainstorming. Syftet med metoden är att undersöka om det går att 

utveckla idéerna ytterligare. Metoden genomförs genom att utreda frågorna: [36] 

1. Ersätta? (Substitute) 

2. Kombinera? (Combine) 

3. Anpassa? (Adapt) 

4. Modifiera? (Modify) 

5. Annat användningsområde? (Put to other use) 

6. Eliminera? (Eliminate) 

7. Tvärtom? (Reverse) 

3.3.10  Sex tänkande hattar 

Metoden sex tänkande hattar uppfanns av Edward de Bono och syftar till att se på problemet 

från sex olika perspektiv. Varje perspektiv illustreras i form av en hatt. Hattarnas färg 

bestämmer vilket perspektiv varje person ska titta ifrån. Om metoden används rätt kan den 

resultera i mycket innovativa och genomtänkta lösningar. [36] 

1. Vit – Information och fakta 

2. Svart – Svårigheter, risker och hot 

3. Röd – Känslor och insikter 

4. Grön – Kreativitet och nya idéer 

5. Gul – Positiva tankar 

6. Blå – Process, analys och helhet 

3.3.11  Morfologisk matris 

Denna metod används vid idégenerering. Den förutsätter att problemet är nedbrutet i 

delfunktioner som produkten behöver klara av. Detta kan göras med exempelvis en 

funktionsanalys. Istället för ett stort problem uppstår istället flera mindre problem som 

behöver lösas. Alla lösningsförslag som uppkommer till varje delfunktion skrivs in i en 

matris. När det finns lösningar till varje delfunktion kombineras alla lösningsförslag med 

varandra. Metoden ger många lösningar till det stora problemet på en relativt kort tid. [33, 36] 

Ett exempel visas i tabell 2. Där finns 2 olika sätt att lösa delfunktion 1, 4 olika sätt att lösa 

delfunktion 2 och endast 1 sätt att lösa delfunktion 3. För att erhålla alla möjliga 

kombinationer av dellösningsalternativen (de färgade strecken) multipliceras de med 

varandra. I detta exempel erhålls 2*2*1 = 4st kombinationer: 
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1. A1 – B1 – C1 

2. A1 – B2 – C1 

3. A2 – B1 – C1 

4. A2 – B2 – C1 

Tabell 2. Morfologisk matris – exempel  

Morfologisk matris 
Delfunktioner Dellösningsalternativ 

Delfunktion 1 A1 A2 

Delfunktion 2 B1 B2 

Delfunktion 3 C1  

 

3.3.12 Värdemetoden 

Det kan vara svårt att utvärdera helhetslösningen av ett koncept. Värdemetoden kan användas 

för att förtydliga förslaget. Varje lösning presenteras genom att beskriva vilka fördelar, 

nackdelar och unika egenskaper just den lösningen har. På så sätt blir det tydligt vilka koncept 

som uppfyller de önskemål som finns. Metoden kan användas för att utvärdera både idéer och 

koncept. [36] 

3.3.13  Konceptvalsmatris 

Detta är en snabb och simpel metod för att utvärdera de framtagna koncepten. Metoden 

bygger på demokratisk röstning där deltagarna enskilt får utvärdera koncepten. Alla koncept 

presenteras på samma sätt, vilket betyder att det inte finns någon fördel med att ha en 

tilltalande presentationsteknik. Det är istället produkternas funktion och egenskaper som står i 

fokus och koncepten utvärderas efter samma förutsättningar.  [36] 

3.3.14  Konceptviktningsmatris 

Denna metod liknar metoden ”Pughs matris” som både Ulrich et al. samt Johannesson et al. 

beskriver [33, 37]. Den utvärderar koncepten utifrån hur väl de uppfyller vissa förbestämda 

kriterier, inte efter deltagarnas åsikter. Koncepten viktas mot kriterierna i en matris och 

rangordnas sedan efter hur väl de uppfyller de krav och önskemål som finns. [36] 
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4 Metod & genomförande 

Examensarbetet genomfördes som ett utvecklingsprojekt där delar av designprocessen låg till 

grund åt utförandet. Just detta projekt syftade till att ta fram ett koncept på ett traktorsläp som 

skulle kunna användas för att transportera och förvara hytter. Då konceptet inte skulle 

användas av en kund utan av företaget gjordes en tolkning av designprocessen som passade 

till just detta projekt. Arbetet delades upp i fyra faser, i varje fas användes ett axplock av de 

metoder och verktyg som beskrevs i avsnitt 3. Faserna bestod av: 

1. Planering  

2. Idégenerering 

3. Konceptutveckling 

4. Konceptframtagning 

4.1 Fas 1 – Planering 

Denna fas syftade till att förtydliga projektets syfte, avgränsa uppdraget samt att planera 

arbetets upplägg, aktiviteter och tidsåtgång. För att tydligt redogöra arbetsgången användes en 

WBS och ett Gantt – schema. De avgränsningar som gjordes presenterades i avsnitt 1.3.3. För 

att skapa en egen uppfattning av problemet och identifiera behov användes diskussioner, 

observationer och metoden kundresa.   

4.1.1 Klargör projekt 

Projektanalys 

För att förtydliga projektets syfte utfördes en projektanalys. Detta gjordes genom att svara på 

förbestämda frågor från metodmallen som Wikberg Nilsson et al. beskriver [36]. Analysen 

klargjorde vad projektet skulle innefatta, vad som skulle utföras och hur det skulle utföras. 

Metodmallen innehöll även frågor kring projektteamet, dessa utelämnades då examensarbetet 

utfördes enskilt.  

Vad var problemet? 

Problemet var att det inte fanns något smidigt sätt att transportera hytterna från punkt A till 

punkt B. Den befintliga lösningen var opraktisk då den krävde många resurser. Lokalerna var 

under ombyggnation och tomma ytor användes som buffertzoner till hytterna. När 

byggnationerna är färdiga kommer ytorna försvinna och LSV kommer få ont om 

buffertplatser vid karossverkstaden och ytbehandlingen.  

Vem var berörd? 

Problemet skulle i värsta fall kunna beröra hela LSV:s hytt-produktion. Karossverkstaden och 

ytbehandlingsavdelningen skulle kunna beröras genom att det efter ombyggnationerna inte 

kommer finnas tillgång till buffertplatser. Logistikavdelningen kan också bli lidande av detta 

problem då lastbilstrailern och dess chaufför hela tiden måste finnas tillgängliga för att 

ytbehandlingen och monteringen inte ska riskera att bli stillastående. 
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Vad förväntades projektet leda till? 

Projektets syfte var att ta fram ett nytt lösningskoncept i form av ett traktorsläp. En 3D-modell 

med enklare ritningar och en uppskattad kostnadskalkyl skulle göras. Målet var att konceptet 

skulle erbjuda en smidigare lösning än den tidigare.  

Vilka risker fanns? 

Projektet var relativt stort och innefattade många nya utmaningar. Det fanns ingen erfarenhet 

av att arbeta med utvecklingsprojekt i skarpt läge, därmed fanns en risk att tiden skulle 

underskattas. En av de största utmaningarna var att starta upp projektet och hitta ett sätt att 

angripa problemet på.  

Vilken processmodell passade till uppdraget? 

I detta projekt var det tänkt att produkten skulle användas inom företaget, därför skapades en 

modifierad variant av designprocessen. 

När skedde projektavstämning?  

Arbetet stämdes av löpande med handledare och berörd personal på företaget. Universitets 

handledare informerades om hur projektet löpte på vid inplanerade möten, ca en gång i 

veckan. 

Vad behövde göras för att uppnå ett bra projektresultat? 

För att nå ett önskvärt resultat krävdes en bra planering och strategi för hur och i vilken 

ordning arbetet skulle utföras. För att skapa en förståelse för problemet var det även viktigt att 

observera hur den befintliga lösningen fungerade samt att lyssna på vad personerna som 

arbetade i processen hade att säga.  

Hur dokumenterades arbetet? 

Mötesanteckningar, observationer, intervjuer och annat viktigt dokumenterades i ett 

anteckningsblock. Arbetet med att skriva den tekniska rapporten skedde löpande under 

projektets gång. 

Vad skulle presenteras? 

Vid projektets slut skulle resultatet presenteras i form av CAD-modell, bilder, ritningar, 

kostnadskalkyler och en kompletterande rapport.  

WBS & Gantt – schema 

WBS-trädstrukturen som skapades till detta projekt visas i figur 10. Där syns arbetets fyra 

faser och vilka moment som skulle genomföras i varje fas. När projektets ingående aktiviteter 

var bestämda upprättades en tidsplan i form av ett Gantt-schema som syns i figur 11. 
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Figur 10. Work Breakdown Structure 

Figur 11. Tidsplan i form av Gantt-schema 

4.1.2 Identifiera behov 

Observationer 

Det fanns ingen kunskap om varken traktorers eller släpvagnars utformning och funktion. 

Därför gjordes ett besök hos en jordbrukare för att titta närmare på detta. Flera användbara 

observationer gjordes, exempelvis vilka typer av draganordningar som finns samt hur 

hydraulikuttagen på traktorn fungerar. För att identifiera behov och få bättre förståelse för 

problemet gjordes även observationer hos LSV. Bland annat på trailer-chassin, byggvagnar 

och hytter samt ugnens och gårdsplanernas utformning. De viktiga måtten som påträffades 

sammanfattas i tabell 3. 
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Tabell 3. Viktiga mått som observerats 

Viktiga mått 
 Längd Längd 

(CC-

mått, 

hjul) 

Bredd Mark-höjd  

 

Höjd  

(golv – 

tak) 

Vikt 

Byggvagn Ca 3,7m Ca 2m Ca 1,9m Ca 0,055m - Ca 200kg 

Hytt - - Ca 2,5m - - Ca 600kg 

Ugn - - - Ca 0,15m Ca 3,5m - 

 

Diskussioner 

Det hölls diskussioner med personer som ansvarade för de inblandade avdelningarna. 

Personerna fick komma med önskemål om hur lastning av hytter skulle gå till samt åsikter om 

vad som fungerade bra eller mindre bra med den befintliga lösningen.  

Kundresa 

För att skapa en personlig uppfattning om hur problemet hanterades med den befintliga 

lösningen användes metoden kundresa. Inspektioner gjordes under hela processen, från att 

hytterna togs ut vid karossverkstaden tills de togs in vid ytbehandlingen. Under tiden fick 

personerna som utförde arbetet berätta hur de upplevde varje steg i processen.  

Processen i ord: 

Processen började med att lastbilschauffören tillkallade truckföraren innan trailern öppnades 

på långsidan. Det dröjde en stund innan truckföraren blev tillgänglig. Under tiden rullade 

lastbilschauffören fram byggvagnarna med de färdigsvetsade hytt-stommarna till 

utkörningsporten vid karossverkstaden. En motviktstruck körde in i lokalen och lyfte ut hela 

ekipaget på gårdsplanen där det ställdes ned på två pallar. Hytten var tvungen att tas ut på 

bredden eftersom byggvagnen inte gick ut genom porten på längden. Trucken tog sedan ett 

omtag på byggvagnens långsida för att kunna lasta den i lastbilen. Anledningen till att hytten 

ställdes på pallar var för att truckgafflarna skulle gå in under byggvagnen. Av samma 

anledning ställdes byggvagnen på balkar i trailerns lastutrymme. Hytterna säkrades med en 

klo som greppade tag i byggvagnen och skruvades fast i trailerns golv. När alla hytter var 

lastade stängdes trailern och lastbilen körde iväg. Framme vid den gamla lokalen var det ont 

om utrymme. Väl inne på gårdsplanen skedde samma process en gång till, fast tvärtom. 

Trailerdörrarna öppnades, truckföraren tillkallades och byggvagnarna spändes loss. Det blev 

återigen en väntetid på trucken. Hytterna lyftes ur trailern och ställdes på pallar för att trucken 

skulle kunna ta ett omtag och sedan köra in hytterna i ytbehandlingslokalen. Hytterna rullades 

till en tillfällig buffertzon innan de skulle zink-behandlas.  

I tabell 4 syns en sammanställning av kundresan. Denna gjordes enligt mallen som Wikberg 

Nilsson et al. beskriver [36]. Där syns vilka interaktioner, fördelar, nackdelar och möjligheter 

som kunde identifieras i de olika situationerna. Högst upp finns en graf som beskriver 

upplevelsen i varje situation, den horisontella axeln är en tidsaxel och den vertikala axeln 

symboliserar upplevelse. Upplevelsen var mindre bra vid monteringen, karossverkstaden och 

ytbehandlingen då truckmomenten var krångliga och tog tid. Detta hade LSV redan observerat 

och ett av önskemålen med det nya konceptet var att minimera truckanvändandet.   
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Tabell 4. Sammanfattning av metoden kundresa 

 
 

Samtliga behov som identifierades med hjälp av observationerna, intervjuerna och kundresan 

sammanfattas i tabell 5. Behoven delades upp i fysiska-, kognitiva- och emotionella behov. 

De fysiska behoven relaterar till att lösningen är pålitlig, de kognitiva behoven är sådana som 

förenklar användningen av produkten medan de emotionella behoven är sådana som ger 

användaren en wow-effekt [36]. Ett fysiskt behov var att lastutrymmet skulle vara säkrat från 

fukt då hytterna skulle vara obehandlade när de placeras i släpet. Om hytterna skulle utsättas 

för korrosion skulle det krävas många resurser för att fortsätta med tillverkningen.   
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Tabell 5. Identifierade behov 

Behov 
Fysiska 

Tåla belastning 

Inte krångla 

Rymma flera hytter 

Vara säkrat från fukt 

Kunna säkra last 

Gå stabilt på vägen 

Kognitiva 

Vara enkel att lasta 

Kunna öppnas lätt 

Erbjuda enkel lastsäkring 

Vara lättmanövrerat 

Vara flexibelt 

Emotionella 

Slippa ta omtag 

Eliminera truckanvändandet 

 
Funktionsträd 

För att göra problemet hanterbart och överskådligt användes funktionsträd där problemet 

bröts ned i huvudfunktioner, delfunktioner, underfunktioner samt stödfunktioner. Släpet har 

två huvudfunktioner, förvaring och transport av hytter. Därför sammanställdes två 

funktionsträd som syns i figur 12 respektive figur 13.  

 
Figur 12. Funktionsträd – förvara hytter  



 

J. Keller  28 (66) 

 
Figur 13. Funktionsträd – transportera hytter 

Funktionsanalys 

När behoven identifierats användes en funktionsanalys för att redogöra vilka funktioner som 

skulle vara nödvändiga respektive önskvärda. Analysen presenteras i tabell 6, där 

N=nödvändig och Ö=önskvärd. 
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Tabell 6. Funktionsanalys – släpvagn  

Funktionsanalys 
Funktion Verb Substantiv Typ Kommentar 

1 Uppfylla Trafikkrav N Ska framföras på allmän väg 

2 Tåla Belastning N Egen tyngd samt hytternas tyngd  

3 Vara Lättmanövrerad Ö Trångt på gårdsplanen vid lackeringen 

4 Vara Hållbar N Över tid 

5 Underlätta Lastning Ö Manuellt 

6 Vara Säker N Allt ska fungera 

7 Vara Transportvänlig N Släpet måste gå jämnt på vägen 

8 Upplevas Stabil Ö Inte för klen konstruktion 

9 Upplevas Pålitlig Ö Alltid fungera 

10 Erbjuda Flexibilitet Ö Kunna anpassa släpet efter lastplatsen 

11 Vara Lätt Ö Förenklar tillverkning och användning 

12 Vara Smidig Ö Inget krångel 

13 Rymma 2 Hytter N Minimum 

14 Reglera Höjd Ö Förenklar lastningsmomentet 

15 Erbjuda Lastsäkring N Hytterna får inte röra sig vid färd 

någonting 16 Tåla Miljöpåfrestningar N Korrosionsbeständigt 

17 Skydda Last N Mot Väder och vind 

18 Eliminera Fukt N Hytterna är obehandlade vid transport 

19 Erbjuda Åtkomlighet N Hytt först in = hytt först ut 

20 Eliminera Truckanvändandet Ö Den process som tar längst tid idag 

21 Vara Tidseffektiv Ö Alla moment ska gå enkelt och smidigt 

22 Vara Kostnadseffektiv Ö Då fler än ett släp önskas  

 

4.1.3 Krav & önskemål 

Utifrån funktionsanalysen och de fastställda behoven kunde släpets egenskaper delas in i krav 

och önskemål tillsammans med de inblandade personerna på företaget. Släpvagnen skulle 

kunna användas som buffertzon, vilket ställde krav på fuktigheten i släpets lastutrymme. Hytt-

stommarna är obehandlade i detta läge och är därmed väldigt känsliga för korrosion. Då 

hytterna produceras i den ordning de beställs sattes även en begränsning som innebar att den 

hytt som lastas först vid karossverkstaden var tvungen att kunna tas ut först vid 

ytbehandlingen (FIFU). En lista med samtliga krav och önskemål presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7. Krav och önskemål – släpvagn 

Krav & önskemål 
Nummer Beskrivning 

1 Krav 

1,1 Lastutrymmet ska rymma två hytter 

1,2 Släpet ska uppfylla samtliga trafikkrav 

1,3 Släpet ska ha tillräcklig hållfasthet 

1,4 Hytterna ska kunna säkras 

1,5 Hytterna ska vara skyddade mot fukt vid förvaring 

1,6 Först i först ur (FIFU) 

1,7 Släpet ska vara korrosionsbeständigt 

2 Önskemål 

2,1 Låg vikt 

2,2 Smidig infästning av släpet på dragfordonet 

2,3 Låg kostnad 

2,4 Smidig lastsäkring 

2,5 Tillåta lastning utan truck 

2,6 Vara lättmanövrerat 

 

Då detta projekt endast syftade till att ta fram ett koncept av släpet bestämdes det att en 

klarläggning av trafikkraven för en eventuell vidareutveckling räckte. Av samma anledning 

behövde endast grova hållfasthetsberäkningar genomföras.  

4.2 Fas 2 – Idégenerering 

Målet med denna fas var att ta fram en grundidé för hur släpvagnen skulle kunna se ut och 

fungera. Höjdskillnaden mellan släpvagnens lastutrymme och lastplatsen behövde kunna 

regleras för att hytterna skulle kunna lastas manuellt. Katalogmetoden användes för att hitta 

befintliga lösningar på denna mekanism, dessa presenterades i avsnitt 2.2. Då problemet redan 

var nedbrutet i mindre problem (funktionsträden) användes brainstorming i kombination med 

en morfologisk matris för att hitta många olika idéer på kort tid. För att väga fördelar mot 

nackdelar hos dessa användes värdemetoden. På så sätt kunde de mindre bra förslagen sållas 

bort och en hanterbar mängd koncept kunde erhållas. 

4.2.1 Olika lösningskoncept 

Brainstorming & idéskisser  

Att generera idéer på ett helhetskoncept på en gång ansågs vara svårt. Istället användes 

funktionsträden som beskrevs i figur 12 och 13 som utgångspunkt för att hitta alternativa 

lösningsförslag till varje delfunktion. Idégenereringen skedde med en modifierad variant av 

brainstorming, eftersom examensarbetet utfördes enskilt fick handledare och andra inblandade 

agera bollplank till idéerna. För att inte gå miste om några idéer togs ingen hänsyn till krav 

och önskemål i det första skedet. Figur 14 visar idéskisser av olika förslag på dörrar och 

reglerbara draganordningar. Figur 15 visar idéskisser på släp som sänker endast lastutrymmet. 
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Figur 14. Idéskisser – släpets öppning samt draganordning 

 
Figur 15. Idéskisser – reglerbart lastutrymme 
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När idégenereringen tog hänsyn till de krav och önskemål som satts upp försvårades 

problemet och några idéer fick tas bort, bland annat de som syns i figurerna ovan. Dessa 

uppfyllde inte FIFU – kravet (1,6 i tabell 7). Detta krav innebar att om lastning skulle ske från 

kortsidan skulle båda sidorna behöva vara öppningsbara och traktorn skulle behöva ta ett 

omtag innan varje transport. Detta medförde i sin tur att släpet skulle behöva draganordning 

samt bak- och frambelysning på båda sidorna. I figur 16 syns idéskisser på olika förslag för 

detta.  

 
Figur 16. Idéskisser – lastning från kortsidan 

Lastning från kortsidan ansågs vara opraktiskt och idéer om lastning från långsidan växte 

fram istället, se figur 17. På så vis skulle problemet med omtag o.s.v. elimineras.   

 
Figur 17. Idéskisser – lastning från långsidan 
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Morfologisk matris  

De idéer som uppkom under brainstorming-sessionen skrevs in i en morfologisk matris, se 

tabell 8. Matrisen användes för att kombinera alla dellösningsalternativ med varandra och på 

så sätt erhålla en stor mängd totallösningar. I detta fall erhölls 2*4*3*4*3*3*1*2*2*2*2 = 13 

824 olika totallösningar. 

Tabell 8. Morfologisk matris 

Morfologisk matris 
Delfunktion Dellösningsalternativ 

Öppna Släp Långsidan Kortsidan   

Typ av öppning Standarddörr Skjutdörr Jalusi Lucka 

Lasta hytter Reglerbart 

hjälpmedel 

Reglerbart  

släp 

Reglerbart  

lastutrymme 

 

Kraftöverföring Hydraulik Pneumatik Mekanik Elektronik 

Täcka hytter Avtagbar kåpa Skåp kapell  

Säkra hytter Golvskenor Spännband Klo  

Skydda mot fukt avfuktare    

Möjliggöra infästning Kulhandske ögla   

Positionering av hjul Mitten Baktill   

Placering av hjul Hjulhus Utanför   

Typ av hjulaxel Genomgående Delad   

 

4.2.2 Reducering av antal koncept 

Värdemetoden 

För att reducera antalet totallösningar till en hanterbar mängd användes värdemetoden. Varje 

dellösningsalternativ från den morfologiska matrisen analyserades, de alternativ som ansågs 

olämpliga markerades med ett kryss. Metoden sammanfattas i tabell 9. 
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Tabell 9. Värdemetoden – analys av dellösningsalternativ   

Värdemetoden 
Öppna släpet Ta bort 

Långsidan  

Slipper krångel med omtag. 

Kortsidan X 

Traktorn måste ta ett omtag för att den hytt som lastas först ska kunna tas ut först. För att 

det ska vara möjligt så krävs draganordning, belysning och dörrar på båda sidorna.  

Typ av öppning Ta bort 

Standarddörr X 

Beprövad teknik på transportfordon, tar för stor plats. 

Skjutdörr X 

Ej beprövad teknik, tar plats. 

Jalusi  

Tar liten plats, beprövad teknik på transportfordon. 

Lucka  

Beprövad teknik på transportfordon. 

Lasta hytter Ta bort 

Reglerbart hjälpmedel X 

Liknar den befintliga lösningen. 

Reglerbart släp  

Kändes mest flexibelt, kan anpassas till olika lastplatser. 

Reglerbart lastutrymme X 

Försvårar FIFU-kravet, kräver att lastutrymmet kan lossas, kräver omtag. 

Kraftöverföring Ta bort 

Hydraulik  

Finns hydraulikuttag på traktorn, genererar stora krafter, beprövad teknik. 

Pneumatik X 

Inga oljeläckage, kräver extern kompressor. 

Mekanik X 

Kräver någon typ av kraftkälla. 

Elektronik X 

Måste klara stora krafter, kräver någon typ av kraftkälla. 

Täcka hytter Ta bort 

Avtagbar kåpa X 

Kommer inte vara möjligt, för stor. 

Skåp  

Beprövat och tätt. 

Kapell X 
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Enkelt, smidigt och beprövat men inte tillräckligt tätt. 

Säkra hytter Ta bort 

Golvskenor  

Finns monterat runt om i fabriken, beprövad teknik. 

Spännband  

Beprövad teknik, väldigt flexibel lösning. 

Klo X 

Komplicerat, måste anpassas till byggvagnarna, byggvagnarna kommer få en ny design. 

Skydda mot fukt Ta bort 

Avfuktare  

Enkelt, beprövad teknik, behövs inte vid färd utan endast vid förvaring. 

Möjliggöra infästning Ta bort 

Kulhandske  

Jordbrukaren som besöktes (Letskog A. 8/4-17) föredrog kulhandske, följer rörelserna bra.  

 
Ögla X 

Lite ojämnare färd. 

Positionering av hjul Ta bort 

Mitten  

Öppningarna kan inte placeras nära varandra då hjulen tar stor plats, liten svängradie. 

Baktill  

Tar liten plats, högre kultryck, större svängradie. 

Placering av hjul Ta bort 

Hjulhus  

Smalare konstruktion, kan försvaga ramen. 

Utanför  

Enkel men bred konstruktion. 

Hjulaxel Ta bort 

Genomgående  

Hög hållfasthet och stabilitet. 

Delad  

Tar mindre plats, mer komplex konstruktion. 

 

Reducerad morfologisk matris 

De dellösningsalternativ som markerades med ett kryss i värdemetodstabellen ovan sållades 

bort och en ny, reducerad morfologisk matris sattes samman, se tabell 10.  
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Tabell 10. Reducerad morfologisk matris 

 

 

Den reducerade morfologiska matrisen genererade 1*2*1*1*1*2*1*1*2*2*2 = 32 

totallösningar. I samspråk med de inblandade på företaget valdes fyra koncept ut för 

vidareutveckling. Det beslutades att den bästa lastsäkringen skulle erhållas genom att 

kombinera golvskenor med spännband. Tabell 11 beskriver de utvalda koncepten, där syns 

även att en kombination av jalusi och lucka valdes till koncept 4. 

Tabell 11. Koncept för vidareutveckling 

Utvalda koncept 
Delfunktion Koncept 

1 2 3 4 

Öppna Släp Långsidan 

Typ av öppning Lucka Jalusi & lucka 

Lasta hytter Reglerbart släp 

Kraftöverföring Hydraulik 

Täcka hytter Skåp 

Skåp 

Skåp 

Skåp 

Säkra hytter Golvskenor & spännband 

Skydda mot fukt avfuktare 

Möjliggöra infästning Kulhandske 

Positionering av hjul Baktill Mitten 

Placering av hjul Utanför Hjulhus 

Typ av hjulaxel Genomgående Delad Genomgående Delad 

 

  

Reducerad morfologisk matris 
Delfunktion Dellösningsalternativ 

Öppna Släp Långsidan  

Typ av öppning Jalusi Lucka 

Reglerbart släp Reglerbart släp  

Kraftöverföring Hydraulik  

Täcka hytter Skåp  

Säkra hytter Golvskenor  Spännband 

Skydda mot fukt avfuktare  

Möjliggöra 

infästning 

Kulhandske  

Positionering av 

hjul 

Mitten Baktill 

Placering av hjul Hjulhus Utanför 

Hjulaxel Genomgående Delad 
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Presentationsskisser 

De fyra koncepten skissades för att få en tydlig och bra bild av idéerna. Koncept 1 visas i 

figur 18, det består av ett släp med påbyggnad och hydrauliskt höj- och sänkbara hjul. 

Hjulaxeln är genomgående och placerad baktill. När släpet sänks åker hjul och axel ut bakom 

släpvagnen. Draganordningen är konstruerat som ett kryss där draget är upphöjt. Släpet har 

två öppningar, varje öppning har två luckor som öppnas åt varsitt håll. Luckorna och golvet är 

försedda med skenor som låser byggvagnarna i sidled. Spännband används för låsning i 

höjdled. Ett förvaringsskåp avsett för en avfuktare finns placerad längst fram på släpvagnen. 

 
Figur 18. Koncept 1 

Koncept 2 har hjulen placerade utanför ramen, baktill på släpet. Hjulaxeln är tvådelad och 

avfuktaren står inuti lastutrymmet. Släpet öppnas med en stor lucka. Figur 19 beskriver 

koncept 2. 

 
Figur 19. Koncept 2  
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Figur 20 visar koncept 3 och dess funktioner. Hjulen är placerade utanför ramen vid mitten av 

släpvagnen. När släpet sänks åker hjulaxeln upp i ett hålrum i ramen. Släpet öppnas genom 

två luckor.  

 
Figur 20. Koncept 3 

Koncept 4 består av en konstruktion som har hjulen placerade i hjulhus vid mitten av 

släpvagnen. Mellan hjulhusen står en avfuktare placerad. Lastutrymmet öppnas med en lucka 

samt en rulljalusi. Draganordningen är upphöjd. Hela konstruktionen visas i figur 21. 

 

 
Figur 21. Koncept 4  
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4.2.3 Utvärdering & konceptval 

Presentationsskisserna presenterades för de inblandade personerna på företaget. Koncepten 

diskuterades och jämfördes med varandra för att hitta en lösning som kändes bra för alla 

parter. Gruppens utvärdering lade grund till det slutgiltiga valet. 

Koncept 1 öppnas med hjälp av en stor lucka. Med tanke på luckans storlek skulle den behöva 

vara byggd i ett höghållfast material för att inte gå sönder när hytterna rullas på den. Detta 

skulle innebära en tung och otymplig lucka. Av denna anledning ansågs de andra konceptens 

dörrlösningar vara bättre alternativ, framförallt koncept 4 som öppnas med små luckor och 

platsbesparande jalusier.  

Koncept 1 och 4 har tvådelade hjulaxlar, fördelen med detta är att de inte tar så stor plats. 

Nackdelen är att hjulupphängningens konstruktion blir mer komplex. Koncept 2 och 3 har 

istället genomgående hjulaxlar, som ger en stabil och simpel hjulupphängning. I 

lösningsförslag 2 går dock axeln upp i ett hålrum i ramen, ett hålrum som förmodligen 

försvagar ramens hållfasthet. På koncept 3 är hjulaxeln placerad bak och går ut bakom ramen 

för att undvika detta problem. När hjulen sitter placerade bak på släpvagnen förväntas ett stort 

kultryck på traktorns drag erhållas, dessutom blir svängradien onödigt stor. Det skulle 

innebära att släpvagnen blir svår att manövrera på liten yta, vilket är en nackdel då 

gårdsplanen vid ytbehandlingen är trång. Det ansågs därför vara bättre att placera hjulen vid 

släpvagnens mitt. För att reducera släpets bredd ansågs det bästa alternativet vara att placera 

hjulen i hjulhus. Lastutrymmet förmodades bli bredare än 2,6 m och släpet skulle därmed 

överskrida dimensionskraven för bred transport. Detta innebar att om hjulen skulle placeras 

utanför ramen skulle släpet riskera att bli så pass brett att en varnings-bil skulle krävas vid 

färd på allmän väg.  

Dessa värderingar mynnade ut i att koncept 4 valdes för vidareutveckling. Den lösningen 

erbjuder en smidig öppningsmekanism, en acceptabel svängradie, en smalare konstuktion och 

den utnyttjar lastutrymmets yta på ett relativt bra sätt. 

4.3 Fas 3 – Konceptutveckling 

Fas 3 syftade till att utveckla det valda konceptet på detaljnivå genom att bestämma 

funktioner, material och dimensioner. 

4.3.1 Ram 

Måtten på släpvagnens ram valdes utifrån de viktiga mått som redovisades i tabell 3 i avsnitt 

4.1.2. För att inte den 2,5m breda hytten skulle slå i släpets väggar bestämdes ramens yttre 

bredd till 3m. Släpets öppning dimensionerades efter den 3,5m höga ugnen. För att få plats 

med en jalusikassett i taket bestämdes ramens totala höjd till 4m. Själva lastutrymmets längd 

bestämdes till 9,6m, detta ansågs vara tillräckligt för att få plats med 2st hytter samt hjulhus. 

Släpets draganordning konstruerades som ett V med en vinkel på 40°. Under ramen sattes 

gummipuckar som släpet ställs på när det sänks till marken. 
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Ramen konstruerades i hålprofilsrör som svetsas ihop. Rörens mekaniska egenskaper beror på 

om de är varm- eller kallformade. De kallformade konstruktionsrören är vanligtvis billigare, 

men har ofta inbyggda restspänningar som kan försvåra svetsprocessen [38]. Därför valdes 

varmvalsade hålprofilsrör från Tibnor, egenskaperna för dessa visas i tabell 12. 

Tabell 12. Data för hålprofiler – Tibnors sortiment [39] 

Hålprofiler - data 
Stålsort S355J2H 

Sträckgräns 355Mpa 

Brottgräns 490 – 630Mpa 

 

FEM-beräkning  

De hållfasthetsberäkningar som utfördes på konceptets ram var grundläggande och skulle i 

första hand ge en indikation på vilka rördimensioner som skulle kunna vara av intresse. I detta 

fall undersöktes endast ett statiskt last-fall där släpet var fullastat. Analyserna användes för att 

se vilka profiler som kunde dimensioneras ner och vilka som kunde tas bort helt och hållet 

och på så sätt reducera vikt och kostnad. Beräkningarna gjordes med finita elementmetoden, 

programmet som användes till detta var PTC Creo Parametric 3.0. För att beräkna spänning 

och utböjning ritades en simpel 3D-modell med ramens bestämda mått, se figur 22.  

 

 

 

 

 

 

Figur 22. 3D-modell av ramen  

Modellen importerades sedan i programmets simuleringsfunktion där de olika delarna 

definierades som balkelement, materialet valdes till stål. Det valdes grövre dimensioner till 

golv, hjulhus och draganordning då de delarna förväntades ta upp mest last. Det övre 

ramverket var mest till för att fästa påbyggnaden och förväntades inte påverkas så mycket av 

lasten, därför dimensionerades inte de profilerna lika grovt. Dessa val grundades delvis på de 

observationer som gjordes på en av LSV:s lastbilstrailers där golv-balkarna utgjorde den 

bärande konstruktionen. De valda rördimensionerna redovisas i tabell 13 tillsammans med 

balkarnas tröghetsmoment som lästes av i Cad-modellen. Figur 23 visar ramen när samtliga 

delar är definierade som balkelement. 
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Tabell 13. Hålprofilernas dimensioner 

Hålprofiler - dimensioner 
Tvärsnitt  

h*b*t (mm) 

Tröghetsmoment  

𝐼𝑥 (𝑚𝑚4) 

Tröghetsmoment  

𝐼𝑦 (𝑚𝑚4) 

Användningsområde 

120 * 60 * 5 3,09 × 106 1,01 × 106 Golv & draganordning 

100 * 60 * 3,6 1,48 × 106 0,66 × 106 Hjulhusens sned-stag 

80 * 80 * 3,6 1,07 × 106 1,07 × 106 Yttre hjulhus-ram 

60 * 60 * 3 0,37 × 106 0,37 × 106 Hörnstolpar, hjulhusens tak & 

draganordningens sned-stag 

50 * 50 * 3 0,20 × 106 0,20 × 106 Yttre tak-ram & mittenstolpar 

30 * 30 * 3 0,39 × 106 0,39 × 106 Tak, inre hjulhus-ram & 

Golvets tvär-stag 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Ramens delar definierade som balkelement 

När alla delar angivits som balkelement genererade programmet en mesh. För att öka antalet 

element och på så sätt förfina meshen sattes elementens maximala storlek till 10mm. En ny 

mesh genererades, den bestod av totalt 14 309 element och 14 275 noder.  

Därefter definierades randvillkor i form av tvång och laster. Vid draganordningen och 

hjulhusen sattes förflyttnings-villkor. Draganordningen låstes i alla riktningar, detta skulle 

symbolisera att släpet satt fast i traktorn. Det ena hjulhuset låstes i alla riktningar förutom i 

släpets längdriktning medan det andra hjulhuset endast låstes i höjdled. Dessutom 

definierades punktlaster på balkarna, en för varje hjul på byggvagnen. Anledningen till att 

punktlaster användes istället för en utbredd last (golvet breder egentligen ut krafterna en 

aning) var för att få ett värre last-fall och på så sätt bygga in en liten säkerhetsmarginal i 

beräkningarna. Vikten för en hytt med tillhörande byggvagn (se tabell 3) resulterade i att varje 

punktlast representerade en kraft av 1964N. När alla randvillkor var definierade utförde 

programmet beräkningarna. I figur 24 syns punktlasterna och övriga randvillkor. 
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Figur 24. Ramen och dess randvillkor 

4.3.2 Draganordning 

Det beslutades att släpet skulle utrustas med en kulhandske som hade en arbetslängd av 

320mm. För att avgöra vilken kraft kulhandsken behövde klara beräknades kraften F 

(kultryck) som verkar vid draget, se figur 25. För att erhålla det högsta kultrycket undersöktes 

det fall då släpet endast är lastat med en hytt i framänden.

 
Figur 25. Skiss för beräkning – kultryck 

Uträkningen bestod av momentjämnviktsekvationen som presenteras i formel 1. Släpets vikt 

𝑚1 och tyngdpunktskoordinat i längdled 𝑙1 lästes av i CAD-modellen. Vikten 𝑚2 för hytt och 

byggvagn hämtades från tabell 3 i avsnitt 4.1.2, dess tyngdpunkt uppskattades vara i mitten på 

byggvagnen. Längden 𝑙2 lästes av från modellen, likaså längden 𝑙3. 
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𝛴𝑀𝑜
⃔ = (𝑚1 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙1) + (𝑚2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙2) − (𝐹 ∗ 𝑙3) = 0    1 

 

𝑚1 =  Släpvagnens vikt (kg) 

𝑚2 =  Den sammanlagda vikten för hytt och byggvagn (kg) 

g =  gravitationskonstanten (m/𝑠2) 

𝑙1 =  Det vågräta avståndet mellan hjulaxel och släpets tyngdpunkt (m) 

𝑙2 =  Det vågräta avståndet mellan hjulaxel och hytten/byggvagnens tyngdpunkt (m) 

𝑙3 = Det vågräta avståndet mellan hjulaxel och traktorns drag (m) 

F = Den vertikala kraften som verkar på draget (N) 
 

 

 

Om släpet sitter monterat i traktorns drag samtidigt som släpets höjd regleras sänks inte hela 

släpet till en jämn nivå, det tippar snarare. För att eliminera detta problem behövde 

draganordningen också kunna regleras i höjdled. Detta löstes genom att koppla släpet till en 

dragadapter som monteras i traktorns höj- och sänkbara trepunktsfäste. På så sätt kan draget 

och släpvagnen regleras samtidigt och sänkas till en jämn nivå. Detta betydde att traktorns 

trepunktfäste behövde klara kultrycket. En traktor som uppfyllde dessa krav var Valtras 

N114e Hitech, denna användes för att erhålla vissa referensmått [40]. Trepunktfästet sticker 

ofta ut en bit bakom traktorn men för att få en säkerhetsmarginal när svängvinkeln mellan 

traktor och släp beräknades ignorerades detta och beräkningarna utfördes för det fall som 

visas i figur 26, där dragkulan är i linje med traktorns bakhjul.  

 

 
Figur 26. Skiss för beräkning – svängvinkel 
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Vinkeln α mellan rambalk och kulhandske beräknades med formel 2. I och med att 

referenstraktorns bredd kunde läsas av till 2,5m erhölls en triangel med en känd vinkel och två 

kända sidor [40]. Därefter användes formel 3 (Sinussatsen) för att ta fram ett värde för vinkeln 

β. Vinkeln ρ beräknades sedan med formel 4 och stoppades in i formel 5 för att erhålla den 

sökta svängvinkeln δ mellan traktor och rambalk. 

 
 

α + θ = 180°        2 
 

𝑆𝑖𝑛 (α)

𝐴
=  

𝑆𝑖𝑛 (β)

𝐵
        3 

 

α + β +  ρ = 180°       4 
 

ρ +  δ = 90°        5 
 

α = Vinkel mellan rambalk & kulhandske (°)  

θ =  Halva vinkeln mellan balkarna vid draget (°) 

A =  Halva traktorns bredd (m) 

B =  Dragets längd (m) 

β = Vinkel i triangeln (°) 

ρ = Vinkel i triangeln (°) 

δ = Svängvinkeln mellan traktor och rambalk (°) 

 

4.3.3 Hjulupphängning 

Hjulupphängningen var viktig i denna konstruktion. För att garantera funktionen på denna 

komplexa del valdes att köpa ett redan utvecklat höj- och sänkbart koncept. Företaget 

Lantbrukskonsult som beskrevs i avsnitt 2.2.8 har en lösning som förväntas fungera väl till 

denna konstruktion, se figur 8. När Lantbrukskonsult (Jeppsson M. 18/5–17) kontaktades för 

mer information konstaterades det att lösningen borde fungera väl till detta ändamål. Bilder på 

hjulupphängningen erhölls, dessa visas i bilaga A. 

Lantbrukskonsults hjulupphängning är utvecklad för att sitta i hjulhus och klara tunga laster. 

Med hjälp av traktorns hydraulik kan hjulupphängningens höjd regleras med hydraulcylindrar. 

Vid transport låses hjulupphängningen mekaniskt, vilket eliminerar risken att släpvagnen slår 

i marken om en hydraulslang skulle gå sönder. Lösningen har även ett hydrauliskt 

bromssystem, vilket ansågs vara nödvändigt med tanke på släpvagnens vikt. [25] 

4.3.4 Lastutrymme & påbyggnad 

Företaget PLS-truck bodies bygger påbyggnader till lastbilar och trailers [41]. När företaget 

(Åström R. 8/5–17) kontaktades kunde det konstateras att det till dessa skåp används 30mm 

tjock plywood i golv och 40mm tjock sandwichpanel i glasfiber till väggar och tak. Detta 

ansågs vara onödigt tjockt för en konstruktion som denna, då lasten inte är speciellt tung. För 

att bespara resurser ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv söktes en annan lösning. 
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Företaget Hoffmans karosseri bygger skåp till släpvagnar i 25mm tjock corapan med 

aluminiumbeläggning [42]. Corapan är ett sandwichmaterial med en kärna av skum vilket gör 

materialet välisolerat. Det yttre höljet kan fås i antingen aluminium eller glasfiber. Corapan är 

lätt, vridstyvt och väderbeständigt. Användningsområdet är brett men riktar sig i första hand 

till fordon och byggnader. Ericsson globe i Stockholm är byggt av detta material. [43] 

Valet gjordes att konstruera släpvagnens väggar och tak av paneler i 25mm tjock corapan med 

aluminiumhölje. Panelerna skulle hållas samman av aluminiumlister. Golvet konstruerades i 

20mm tjock plywood och utrustades med vinkelstänger som skulle styra in hytterna rakt i 

släpet. Denna metod används på flera ställen i företagets lokaler. Stängerna placerades för att 

passa CC-längdmåttet mellan byggvagnarnas hjul, se tabell 3. Dessa skulle förhindra 

hytternas rörelse i en riktning, de andra riktningarna skulle säkras med spännband som fästs i 

surrningsöglor i golvet.  

Lastutrymmet skulle öppnas med lucka och rulljalusi. Öppningarnas mått bestämdes till 4m * 

3,5m. Ett manuell-manövrerat jalusi i den storleken kunde inte hittas. I diskussion med 

företaget Fortaxa security (Strand Ö. 9/5–17) rekommenderades en rulljalusi vid namn ES410 

som används vid stora öppningar. Luckan konstruerades i 10 mm tjock plywood, 3 mm tjock 

varmvalsad plåt, svetsgångjärn och styrskenor i form av vinkelstänger. Den befintliga 

layouten vid ytbehandlingen kräver att hytterna måste ner till marknivå för att kunna rullas in 

i lokalen. I figur 27 syns hur vinkeln θ mellan mark och lucka måste vara tillräckligt liten för 

att byggvagnen inte ska skrapa i. 

Figur 27. Skiss för beräkning – vinkel mellan mark och lucka 

Vinkeln θ mellan lucka och mark beräknades med hjälp av trigonometri. Formel 6 användes 

för att beräkna vinkeln α mellan byggvagn och lucka. Denna vinkel stoppades sedan in i 

formel 7 för att räkna ut vinkeln β mellan lucka och rambalk. När dessa vinklar var kända 

kunde den sökta vinkeln θ beräknas med formel 8. Luckans längd L beräknades sedan med 

formel 9.  
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𝑇𝑎𝑛(𝛼) =  
𝑌

𝑋
        6 

 

90° + β + (2α) = 180°      7 
 

β +  θ + 90° = 180°       8 
 

𝑆𝑖𝑛 (θ) =  
𝐻

𝐿
        9 

 

𝛼  = Vinkeln mellan byggvagn & ramp (°) 

Y =  Byggvagnens mark-höjd (m) 

X=  Halva byggvagnens bredd (m) 

β =  Vinkeln mellan ramp & rambalk (°) 

θ = Vinkeln mellan lucka och mark (°) 

H =  Avståndet mellan marken och lastutrymmets golv. (m) 

L = Luckans längd (m) 

 

4.4 Fas 4 – Konceptframtagning 

Sista fasen syftade till att visualisera och förmedla konceptet genom att ta fram en 3D-modell 

och renderade bilder, till detta användes ett CAD – program. Dessutom togs några 

beskrivande ritningar och en uppskattad kostnadskalkyl för konceptets konstruktion fram. 

4.4.1 3D – modellering & ritningar 

En 3D-modell av släpet skapades i CAD-programmet PTC Creo Parametric 3.0. Varje detalj 

ritades enligt dimensionerna som uppgavs hos leverantörerna. Detaljernas densitet 

definierades för att i slutändan kunna läsa av släpets totala vikt i programmet. Densiteten på 

de material som användes visas i tabell 14.  

Tabell 14. Materialens densitet [43, 44] 

Densitet 
Material Densitet (Kg/𝒎𝟑) 

Stål 7800 

Aluminium 2500 

Plywood 800 

Corapan 85 
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För att de delar som bestod av olika material (t.ex. jalusi) skulle väga någorlunda rätt 

beräknades en densitet. Detta gjordes genom att antingen uppskatta eller läsa av delarnas vikt 

och sedan dividera denna med detaljernas volym som kunde läsas ut i CAD – programmet.  

Delarna monterades ihop till delsammanställningar i form av ram, hjulupphängning och 

lucka. Därefter monterades dessa tillsammans med övriga detaljer ihop till en slutgiltig 

sammanställning. När den slutgiltiga modellen var sammanställd skapades en ritning med 

intressanta mått, se bilaga B. Det gjordes även en sprängskiss som redovisas i bilaga C.  

4.4.2 Bildrendering 

Den färdiga CAD – modellen konverterades till en STEP – fil för att kunna öppnas i CAD – 

programmet Autodesk Fusion 360. Där användes renderingsläget för att färglägga modellens 

ytor samt justera ljuskällor och övriga inställningar. Programmet renderade sedan bilder av 

modellen. Anledningen till varför bilderna inte renderades i programvaran Creo var för att den 

inte levererar lika verklighetstrogna bilder. 

4.4.3 Kostnadsberäkningar 

Leverantörer för olika delar av släpvagnen kontaktades för att få offerter. På grund av släpets 

unika konstruktion och dess storlek var det dock svårt att få relevant information. För de delar 

där inga offerter kunde fås uppskattades en kostnad genom att titta på liknande produkter. 

Samtliga kostnader sammanställdes i Excel och presenteras i avsnitt 5.4.  
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5 Resultat 

5.1 FEM – beräkningar 

De analyser som genomfördes på släpvagnens ram undersökte spänning och utböjning i 

balkarna. 

5.1.1 Spänning – ram 

I figur 28 syns de spänningar som uppkom då släpet var lastat och stillastående. De största 

spänningarna uppstod bak vid hjulhusen, där bildades tryckspänningar på ca 100Mpa. Detta 

ansågs vara ett godtagbart värde då det motsvarar mindre än 1/3 av materialets sträckgräns 

som redovisades i tabell 12 i avsnitt 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. FEM-analys – spänningar i ramen (fullastat) 

5.1.2 utböjning – ram 

Utböjningen för samma lastfall syns i figur 29. Hålprofilerna förflyttar sig 68mm längst bak. 

Denna förflyttning motsvarar knappt 2% av balkarnas längd, vilket anses vara tillräckligt lite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. FEM-analys – utböjningar i ramen (fullastat) 



 

J. Keller  49 (66) 

5.2 Handberäkningar 

5.2.1 Kultryck 

En skiss som beskriver problemet visades i figur 25. De kända värdena i detta problem syns i 

tabell 15. 

Tabell 15. Kända värden – beräkning av kultryck 

Kända värden – kultryck 
Beteckning Förklaring Värde 

𝑚1 Släpvagnens massa 3973kg 

𝑔 Gravitationskonstanten 9,82m/𝑠2 

𝑙1 Avstånd mellan hjulaxel och släpvagnens massa 0,21m 

𝑚2 Hytt och byggvagns sammanlagda massa 800kg 

𝑙2 Avstånd mellan hjulaxel och hytt/byggvagnens massa 2,7m 

𝑙3 Avstånd mellan hjulaxel och drag 6,9m 

 

 

Formel 1: 𝛴𝑀𝑜
⃔ = (𝑚1 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙1) + (𝑚2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙2) − (𝐹 ∗ 𝑙3) = 0    

   

  𝐹 =
(𝑚1∗𝑔∗𝑙1)+(𝑚2∗𝑔∗𝑙2)

𝑙3
   𝑭 = 𝟒𝟐𝟔𝟐𝑵 

 

Dessa beräkningar visar att dragadaptern och släpets draghandske behövde stå emot en 

vertikal belastning på ca 4,3kN. Detta sågs inte som något problem då de flesta var 

dimensionerade för betydligt mer. 

5.2.2 Svängvinkel: traktor – släp 

En bild till detta problem beskrevs i figur 26. De värden som behövdes för dessa uträkningar 

presenteras i tabell 16.  

Tabell 16. kända värden – beräkning av svängvinkel  

Kända värden – svängvinkel 

Beteckning Förklaring Värde 

θ Halva vinkeln mellan draganordningens balkar 20° 

A Halva traktorns bredd 1,25m 

B Dragets arbetslängd 0,32m 
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Formel 2: α + θ = 180°  α = 180° − 20°  𝛂 = 𝟏𝟔𝟎° 

 

Formel 3: 
𝑆𝑖𝑛 (α)

𝐴
=  

𝑆𝑖𝑛 (β)

𝐵
   β = arcsin( 𝐵 𝑥 

𝑆𝑖𝑛 (α)

𝐴
 )  𝜷 = 𝟓°  

 

Formel 4: α + β +  ρ = 180°  ρ = 180° − α − β  𝝆 = 𝟏𝟓°  

 

Formel 5: ρ +  δ = 90°   δ = 90° −  ρ   𝜹 = 𝟕𝟓° 

 

Med denna svängvinkel ansågs släpet vara förhållandevis lättmanövrerat. 

5.2.3 Vinkel: Lucka – mark 

Detta problem beskrevs i figur 27. De kända värdena som behövdes för dessa uträkningar 

presenteras i tabell 17. 

Tabell 17. Kända värden – beräkning av vinkel mellan lucka och mark  

Kända värden – vinkel: lucka – mark 
Beteckning Förklaring Värde 

Y Höjden mellan mark och byggvagn 0,055m 

X Halva byggvagnens bredd 0,95m 

H Höjd mellan mark och släpvagnens golv 0,15m 

 

Formel 6: 𝑇𝑎𝑛(𝛼) =  
𝑌

𝑋
    α = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(

𝑌

𝑋
)          α=3,5° 

 

Formel 7: 90° + β + (2α) = 180°            β = 180° − 90° − (2α)              β=83° 

 

Formel 8: β +  θ + 90° = 180°  θ = 180° − 90° −  β   θ=7° 

 

Formel 9: 𝑆𝑖𝑛 (θ) =  
𝐻

𝐿
      𝐿 =  

𝐻

𝑆𝑖𝑛 (θ)
  𝑳 = 𝟏, 𝟑𝒎 

 

Luckan skulle behöva vara längre än önskat och LSV får istället bygga en stationär ramp.  
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5.3 Konstruktion 

5.3.1 Ram 

Ramen konstruerades i VKR – hålprofilsrör. Längst fram vid draganordningen sitter en 10mm 

tjock svetsplatta som kulhandsken ska skruvas fast i. Plattan har många skruvhål som gör det 

möjligt att placera kulhandsken i den höjd som önskas. Under ramen sitter gummifötter som 

ramen kan stå på när den sänks till marken. En bild på ramen visas i figur 30. 

 
Figur 30. Släpvagnens ram 

5.3.2 Påbyggnad 

Släpvagnens påbyggnad konstruerades av paneler i 25mm tjock corapan som hålls ihop med 

aluminiumlister, detta syns i figur 31. Till golvet valdes 20mm tjock plywood. Skåpet 

utrustades med luckor, rulljalusier, styrskenor, surrningsöglor och en avfuktare. Luckorna 

sitter fast i släpet med svetsgångjärn och excenterlås. 

 
Figur 31. släpvagnens väggpaneler och aluminiumlister 
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5.3.3 Släpvagnen som helhet 

Vid färd är släpvagnen ca 12m lång, 3,1 m bred, 4,5m hög och har en mark-höjd på 0,47m. 

Släpet överskrider därmed dimensionerna för bred last och måste utrustas med 

varningsskyltar och breddmarkeringar. Släpets nettovikt är ca 4 ton och dess vikt i fullastat 

läge är ca 5,6 ton. 

Användningsprocessen 

Traktorsläpet backas intill en gjuten platta vid karossverkstadens ugn. Traktorns hydraulik 

används för att sänka dragadaptern samt släpvagnens hjul till marken. När släpet står på de 

gummifötter som sitter monterade under ramen kan släpet kopplas loss från dragadaptern. 

Lastutrymmets avfuktare kopplas till lokalens eluttag för att driva ut eventuell fukt. 

Exenterlåsen spänns loss och luckorna läggs mot betongplattan. När en hytt har svalnat rullas 

den ut ur ugnen på den gjutna plattan. Släpets rulljalusi öppnas med en elmotor och hytten 

rullas in i släpet med hjälp av styrskenorna i golvet. Figur 32 visar hur släpet ser ut vid 

lastningstillfället. När hytten är inskjuten så långt som möjligt används spännband för att 

spänna fast hytten. Dessa fästs i surrningsöglorna som syns tydligare i figur 33. 

 
Figur 32. Släpvagnen i nedhissat läge 
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Figur 33. Släpvagnens lastutrymme 

När släpet är fullastat stängs dörrar och luckor och avfuktaren kopplas ur. Traktorföraren 

reglerar släpet och dragadaptern till rätt höjd innan släpet körs till ytbehandlingen. Figur 34 

visar hur släpet ser ut vid färd. Släpet ställs intill en ramp vid ytbehandlingen, luckorna 

öppnas och avfuktaren kopplas in. När ytbehandlingen behöver en ny hytt öppnas 

rulljalusierna och hytten rullas via rampen till marknivå och vidare in i lokalen. I framtiden 

kommer hytterna kunna tas in på samma sätt som de tas ut vid karossverkstaden då en likadan 

ugn kommer placeras där 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34. Släpvagnen i upphissat läge 
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5.4 Kostnadskalkyl 

5.4.1 Material 

Materialkostnaderna för släpvagnen redovisas i tabell 18. Priserna för de flesta delarna 

approximerades genom att kolla vad liknande produkter kostar hos olika leverantörer. För 

vissa delar erhölls offerter från leverantörer.  

Tabell 18. Kostnader – material    

Kostnadskalkyl - Material 

Detalj Referens Kg/m Kr/kg Kr/st Not L(m) V(kg) A(St) K(Kr) 

Ram 

Hålprofil 120*60*5 [45] 13,1 22,5  Avläst 48,5 635,9  14 307 

Hålprofil 100*60*3,6 [45] 8,5 22,5  Avläst 5 42,5  956 

Hålprofil 80*80*3,6 [45] 8,5 22,5  Avläst 7,5 63,9  1438 

Hålprofil 60*60*3 [45] 5,3 22,5  Avläst 24,2 128  2881 

Hålprofil 50*50*3 [45] 4,4 22,5  Avläst 38,5 169,4  3811 

Hålprofil 30*30*3 [45] 2,4 22,5  Avläst 17,1 41,1  924 

Totalt: 24 318 

Påbyggnad 

Corapan Al 85 CoratechI    Offert    101 000 

Al-profil 30*30*3 [45] 0,5 58,5  Avläst 63,3 31,6  1850 

Totalt: 102 850 

Hjulupphängning 

Hydraulcylindrar    2500 Approx.   2 5000 

Hydraulslang    1000 Approx.   1 1000 

Hjul     3360 Approx.   2 6720 

Axeltapp    2000 Approx.   2 4000 

Övrigt     Approx.   2 10 000 

Totalt: 26 720 

Lastutrymme 

Plywood [44]  5  Avläst  460  2300 

Vinkelstång 40*40*5 [45] 3 21,7  Avläst 13,8 41,3  894 

Vinkelstång 15*15*3 [45] 0,6 35,6  Avläst 1,8 1,1  38 

Plåt 2000*1000*3 [45]  16,4  Avläst  47 1 768 

Gångjärn AditechII   395 Offert   4 1580 

                                                 

I Zurfluh P. Coratec AG. E-post 15/5 - 17 
II Uhlén P. Försäljning, Aditech. E-post 8/5 - 17 
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Flaklås    150 Approx.   4 600 

Jalusi FortaxaIII   25 000 Offert   2 50 000 

Surrningsögla    60 Approx.   8 480 

Avfuktare    9500 Approx.   1 9500 

Totalt: 66 161 

Drag 

A-ram med dragkula    1000 Approx.   1 1000 

Kulhandske    2800 Approx.   1 2800 

Svetsplatta - drag    2500 Approx.   1 2500 

Totalt: 6300 

Belysning 

Baklykta/blinkers     300 Approx.   2 600 

Framlykta/blinkers    200 Approx.   2 400 

Sidolykta/reflex    150 Approx.   6 900 

Breddningslykta    150 Approx.   8 1200 

LGF - skylt    250 Approx.   1 250 

Reflextejp    330 Approx.   2 660 

Totalt: 4010 

Övrigt 

Diverse element     Approx.    10 000 

Total materialkostnad 240 358 

 
  

                                                 

III Strand Ö. Fortaxa security. E-post 9/5 - 17 
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5.4.2 Tillverkning 

Tillverkningskostnaderna för släpvagnen redovisas i tabell 19. Ett pris för montering kunde 

inte hittas och fick istället uppskattas. Denna uppskattning gjordes genom att anta en arbetstid 

på 2 veckor samt en arbetskostnad på 500 kr/h.  

Tabell 19. Kostnader – tillverkning  

Kostnadskalkyl - Tillverkning 

Process Referens Not K(Kr) 

Svetsning - ram Örebro svetsIV Offert 16 000 

Ytbehandling - ram Kils bläster & rostskyddV Offert 10 300 

Jalusimontering Fortaxa securityVI Offert 10 000 

Montering  Approx. 40 000 

Total tillverkningskostnad 76 300 

5.4.3 Övrigt 

I tabell 20 redovisas kostnader för delar som krävs för att konceptet ska fungera. För de delar 

där inget pris kunde hittas uppskattades en kostnad. 

Tabell 20. Kostnader – övrigt 

Kostnadskalkyl - Övrigt 

Detalj Referens Not K(Kr) 

Betongplatta 6m3*2 NA - byggVII Approx. 24 000 

Lastningsramp  Approx. 1000 

Traktor  Approx. 500 000 

Total övrig kostnad 525 000 

                                                 

IV Gustafsson C. Örebro svets. Telefon 17/5 - 17 
V Molin M. Ytbehandlingsavdelningen, LSV. Möte 27/4 - 17 
VI Strand Ö. Fortaxa security. E-post 9/5 - 17 
VII Holm O. Betongarbetare, NA-bygg. Telefon 15/5 - 17 



 

J. Keller  57 (66) 

6 Diskussion 

6.1 Tolkning av trafikkrav 

Eftersom traktorsläpet inte finns i verkligheten var det svårt att avgöra hur det skulle klassas. 

För att få en någorlunda klarhet i vad som skulle gälla kontaktades transportstyrelsen.  

6.1.1 Skatteklass & registrering 

Enligt Transportstyrelsen (Expertisavdelningen inom vägtrafik, 27/4–17) kommer traktorn 

tillhöra skatteklass 1 eftersom den inte kommer användas inom jord- eller skogsbruk utan av 

yrkestrafik på allmän väg. Detta innebär att släpvagnen måste registreras. För detta krävs ett 

identifieringsnummer och en ursprungskontroll, blanketter om detta finns på 

transportstyrelsens hemsida. Det krävs även en registreringsbesiktning, en sådan kan utföras 

hos exempelvis Inspecta eller SMP (Svensk Maskinprovning). Användningsområdet innebär 

även att traktorföraren måste ha C eller CE – behörighet. Figur 35 redogör hur denna tolkning 

gjordes [28]. 

 

 
Figur 35. Illustration – klargörande av skatteklass  



 

J. Keller  58 (66) 

6.1.2 Vikt & dimensioner 

Släpets bruttovikt vid transport av två hytter är beräknat till ca 5,6 ton och överskrider därmed 

inte det axeltryck som är tillåtet för bärighetsklass 1[32]. Släpvagnen är exakt så bred den får 

vara utan att varnings-bil krävs, den behöver dock förses med skyltar och markeringar som 

indikerar bred last [33]. 

6.2 Värdering av resultat 

6.2.1 Konceptet som helhet 

Det framtagna konceptet förenklar lastningsmomentet då ingen truck behövs. De anställda 

kan enkelt lasta hytterna manuellt genom att reglera släpvagnens höjd och rulla in hytterna i 

lastutrymmet. Den manuella lastningen medför såklart lite större påfrestningar för de 

anställda, jämfört med om lastningen skett med truck. Dessa påfrestningar anses dock vara 

relativt små och bör inte påverka arbetarnas hälsa. Tabell 21 visar hur väl det framtagna 

konceptet anses uppfylla resterande krav och önskemål som sattes upp för släpvagnen. 

Tabell 21. Utvärdering – resultat ställt mot krav och önskemål  

Resultat vs krav & önskemål 
1 Krav Uppfyllt Kommentar 

1,1 Lastutrymmet ska rymma två hytter Ja  

1,2 Släpet ska uppfylla samtliga trafikkrav Ja Trafikkraven har klargjorts för 

fortsatt arbete.  

1,3 Släpet ska ha tillräcklig hållfasthet Ja Grova beräkningar har gjorts 

men för vidareutveckling krävs 

fler & noggrannare analyser. 

1,4 Hytterna ska kunna säkras Ja  

1,5 Hytterna ska vara skyddade mot fukt vid 

förvaring 

Ja  

1,6 Först i först ur Ja  

1,7 Släpet ska vara korrosionsbeständigt Ja  

2 Önskemål Uppfyllt Kommentar 

2,1 Låg vikt Delvis Svårt med ett så stort släp.  

2,2 Smidig infästning av släpet på dragfordonet Ja  

2,3 Låg kostnad Oklart Det är upp till LSV att bedöma 

vad som är låg kostnad. 

2,4 Smidig lastsäkring Ja  

2,5 Tillåta lastning utan truck Ja  

2,6 Vara lättmanövrerat Delvis Svårt med ett så stort släp. 

Dock mer lättmanövrerat än 

om hjulen hade placerats bak. 
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Det var önskemålet om manuell lastning samt FIFU-kravet som hade störst inverkan på 

släpets konstruktion. Dessa spelade bland annat en stor roll när lastning från långsidan valdes. 

Om lastning istället hade skett från kortsidan hade släpet behövt utrustas med öppning, 

draganordning och alternativ belysning på båda sidor. Dessutom hade hjulen behövt placeras 

på utsidan av ramen för att kunna rulla hytterna genom släpet. Släpet hade därmed blivit så 

pass brett att en varnings-bil hade behövt eskortera transporten. Dessutom hade en mycket 

längre ramp behövts vid ytbehandlingen då byggvagnen hade rullats på längden istället för på 

bredden och risken att den skrapat i hade varit större. 

För att kunna reglera släpvagnens höjd var hjulupphängningen viktig. I och med att en 

hjulupphängning köpts in från en erfaren leverantör fås en väl fungerande lösning som 

dessutom har ett hydrauliskt bromssystem. Hjulupphängningen används på djurtransportsläp 

med en maximal tillåten last på 9 ton, vilket är mycket mer än vad detta släp beräknas väga 

[25].  

6.2.2 Beräkningar 

Med tanke på projektets omfattning anses resultaten från FEM-analyserna vara tillräckligt 

goda. En säkerhetsmarginal har byggts in i FEM-beräkningarna genom att använda 

punktlaster för hytternas och byggvagnarnas vikt. I själva verket uppstår dessa punktlaster på 

lastutrymmets golv som i sin tur breder ut lasten på samtliga golvprofiler i ramen. Genom att 

ändra till en utbredd last i analysen kunde säkerhetsmarginalen beräknas till 13Mpa. 

Dessutom kommer golv och påbyggnad agera förstyvande och göra hela konstruktionen mer 

stabil.  

De övriga beräkningarna anses också vara godtagbara, även om det finns några felkällor. 

Beräkningarna av svängvinkeln utgår från referenstraktorns bredd. I och med att LSV inte har 

någon traktor för tillfället är detta mått (A i figur 26) osäkert, det förmodas dock inte skilja allt 

för mycket mellan traktormodellerna.  

Beräkningarna för längden av rampen som hytterna ska rullas på utgår från dagens byggvagn. 

Byggvagnarna för de nya hytt-modellerna kommer visserligen ha samma CC-breddmått 

mellan hjulen (X i figur 27), däremot kan mark-höjden (Y i figur 27) skilja något. Hjulens 

CC-längdmått kan också skilja vilket medför att styrskenorna i golvet kan behöva förskjutas i 

någon riktning.  

Felmarginaler kan även finnas i släpets beräknade vikt och kostnader. Vikten kunde läsas av i 

CAD-modellen då alla delars densitet angivits. För de delar där ingen densitet hittades gjordes 

uppskattningar. Detta borde dock inte påverka vikten allt för mycket då delarna i fråga var 

små till storleken. Uppskattningar gjordes även för vissa av släpvagnens kostnader, vilket kan 

ge ett missvisande resultat. När företaget PLS – truck bodies (Åström R. 8/5–17) kontaktades 

erhölls ett ungefärligt pris för endast påbyggnaden till en 12m lång lastbilstrailer. Kostnaden 

uppskattades till ca 300 000 kr. Med detta i åtanke anses detta koncept ha en låg total-kostnad. 
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6.3 Fortsatt arbete 

Detta är endast är ett konceptförslag på hur företaget kan lösa problemet. Det är upp till LSV 

att avgöra vad som ska prioriteras och om konceptet ska användas eller inte. Om företaget 

prioriterar en smidig lastning av hytter anses detta koncept vara en bra lösning. Innan LSV 

gör denna prioritering rekommenderas att noggrannare hållfasthetsberäkningar utförs av en 

erfaren konstruktör. På grund av tids- och kunskapsbrist är de hållfasthetsberäkningar som 

genomförts endast utförda för statisk belastning. Dynamiska last-fall skulle behöva 

undersökas då utmattning kan vara en kritisk faktor. Även bromskrafterna som uppkommer i 

bromssystemet kan behöva beräknas och kontrolleras i samband med den utökade FEM-

analysen. Kostnadskalkylen bör också undersökas närmare då den innehåller vissa 

uppskattningar som kan avvika från de verkliga kostnaderna.  

Den manuella lastningen från långsidan förutsätter att LSV gjuter betongplattor utanför 

ugnarna som hytterna kan rullas ut på innan de rullas in i släpet eller ytbehandlingslokalen. 

Byggvagnarna är nämligen för breda för att rullas genom ugnen på bredden. För att undvika 

eventuella belastningsskador när hytterna lastas kan det vara lönsamt att införskaffa något 

hjälpmedel. Personer på LSV (Molin M. Ytbehandlingsavdelningen & Bromée J. 

Karossavdelningen, 27/4–17) förklarade att företaget tidigare testat motordrivna palldragare 

som skulle kunna vara ett lämpligt alternativ.  

En lämplig tillverkare av släpvagnen skulle kunna vara Lantbrukskonsult i Blekinge som 

hjulupphängningen har hämtats ifrån. De tillverkar höj- och sänkbara traktorvagnar och har 

erfarenhet inom området [25]. När Lantbrukskonsult (Jeppsson M. 18/5–17) kontaktades 

bekräftades det att det finns möjlighet att tillverka släpvagnar av olika behov och längder.  

6.4 Förslag till förändring 

Vissa kostnader skulle kunna minskas genom att dra ner på bekvämligheterna, t.ex. genom att 

välja en annan dörrlösning. Storleken på rulljalusierna medförde nämligen att de behövde 

vara motordrivna och fick därmed en hög kostnad. De största kostnaderna för det framtagna 

konceptet ansågs dock uppstå på grund av FIFU-kravet, önskemålet om manuell lastning samt 

att släpet skulle fungera som buffertzon. För att få en märkbar skillnad i kostnad skulle någon 

av dessa punkter behöva lösas på ett annat sätt eller bortses från helt och hållet.  

• FIFU-kravet skulle kunna lösas genom att avlägga en buffertyta för en hytt (12m2) vid 

karossverkstaden. På så sätt skulle hytterna kunna lastas i rätt ordning redan från 

början och släpet skulle få en enklare konstruktion.  

 

• För att stå emot fukt behövde släpets påbyggnad vara någorlunda isolerat. 

Materialvalet för väggar och tak föll därför på corapan, vilket stod för den största 

delen av materialkostnaderna. Det är möjligt att ett annat, billigare material kan 

användas till detta ändamål. 
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• För att hitta andra alternativ till manuell lastning skulle LSV kunna gå tillbaka till den 

morfologiska matrisen som presenterades i tabell 8 (avsnitt 4.2.1) och titta på en 

lösning med ett reglerbart hjälpmedel istället för ett reglerbart släp. En sådan lösning 

skulle kunna innebära att släpet utrustas med en bakgavellyft eller att ett externt 

lyftbord används för att lyfta hytterna till släpets nivå. Det skulle även kunna innefatta 

urgrävningar i marken så släpet automatiskt hamnar i samma höjd som den gjutna 

plattan. Det alternativet skulle dock vara opassande vid dagens ytbehandlingslayout 

där det är ont om plats. Dessutom kan det tyckas onödigt att bekosta en layout som 

inte kommer användas i framtiden. Kanske är det lönsamt att använda truck vid denna 

layout då den endast är tillfällig och låta manuell lastning ske vid den nya layouten.  

Ett annat alternativ är att fortsätta med dagens lösning. För att denna ska fungera som 

buffertzon skulle dock fler trailers behövas. De skulle även behöva utrustas med avfuktare. 

För att produktionstakten ska klaffa skulle det vara nödvändigt att införskaffa ytterligare 

truckar som endast används till detta ändamål.  

Om dessa förslag är ekonomiskt fördelaktiga eller inte låts vara osagt. Den undersökningen 

lämnas till LSV. 



 

J. Keller  62 (66) 

7 Slutsatser 

Detta projekt har levererat ett koncept på en transportlösning som uppfyller företagets krav 

och ett antal önskemål. Konceptet består av ett traktorsläp som erbjuder plats och lastsäkring 

till två hytter. Släpet kan regleras i höjd med hjälp av hydraulcylindrar vid hjulen samt en 

hydraul-styrd dragadapter i traktorns trepunktsfäste. På så sätt kan hytterna lastas manuellt 

och en tidskrävande process i form av truckanvändning elimineras. Hytterna är skyddade mot 

fukt och släpet kan därmed användas som buffertzon. Relevanta trafikkrav har klargjorts för 

fortsatt arbete. 

Konceptet har konstruerats med hjälp av enklare FEM-analyser och handberäkningar. Om en 

vidareutveckling ska ske rekommenderas att fler och noggrannare hållfasthetsberäkningar 

utförs för att garantera säkerheten. Dynamiska last-fall och risken för utmattning bör 

undersökas. Korrosionsbeständiga material har valts i så stor utsträckning som möjligt, de 

övriga komponenterna ytbehandlas för att skyddas mot rost. Släpvagnen är totalt 12m lång, 

4,5m hög och 3,1m bred och kommer därmed behöva utrustning som indikerar bred last. När 

släpet är fullastat beräknas det väga ca 5,6 ton. 

Kostnaderna för ett släp har beräknats till ca 320 000kr, sedan tillkommer övriga kostnader 

för exempelvis traktor. Det är upp till företaget att avgöra om denna lösning är ekonomiskt 

fördelaktig jämfört med den befintliga lösningen. 
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           Bilaga A 

 

Bilaga A: Bilder på hjulupphängning 

Följande bilder har erhållits och godkänts för publicering av Mats Jeppsson på 

Lantbrukskonsult i Blekinge. 

 

 

 



           Bilaga B 

 

Bilaga B: Ritning med intressanta mått  
 

 



  Bilaga C 

 

Bilaga C: Sprängskiss 
 

 


