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Sammanfattning
I en stor del av arbetsolyckor som anmäls är en truck inblandad. För att undvika att fotgängare blir
påkörda av industrifordon används ofta påkörningsskydd. På Volvo Group Truck Operations i Skövde
används idag påkörningsskydd i fabrikerna för att avgränsa fotgängare från fordonstrafiken. Volvos
påkörningsskydd är en helsvetsad stålkonstruktion som är fäst i betonggolvet med expanderbultar.
Dessa påkörningsskydd är byggda efter platsen de monteras på och är därför svåra att återanvända
och reparera. Volvo har efterfrågat en principkonstruktion av ett moduluppbyggt påkörningsskydd
för att underlätta framförallt återanvändning av dem. Hållfasthetsberäkningar utförs för att
säkerställa att kravspecifikationen uppfylls.
För att kunna utföra arbetet görs en litteraturstudie där befintliga lösningar, infästningsmetoder i
betong, beräkningsmetoder, säkerhetskrav och en produktutvecklingsmetod studeras. Observationer
och intervjuer genomförs för att ta fram en kravspecifikation. Observationer visade att vid en
kollision lossnar infästningen till golvet för att det befintliga påkörningsskyddet är för robust. Med
kravspecifikationen som bas utförs konceptgenerering. De framtagna koncepten utvärderas och
vidareutvecklas i flera omgångar parallellt med att kravspecifikationen förfinas. En moduluppbyggd
principkonstruktion med två olika infästningsalternativ presenteras. Tanken med principkonstruktionen är att det skall dimensioneras för att ge vika vid infästningens maxlast.
Hållfasthetsberäkningar, som utförts på de mest kritiska komponenterna, visar att det är svårt att
dimensionera påkörningsskyddet för att säkerställa att rätt del går sönder vid en påkörning. En
Failure Mode and Effects Analysis utförs för att identifiera eventuella brister på
principkonstruktionen och ta fram förslag på hur dessa kan åtgärdas.
Principkonstruktionen uppfyller de delar av kravspecifikationen som går att kontrollera i nuläget.
Dessa krav är att principkonstruktionen är moduluppbyggd, lätt att demontera, reparera och
återanvända, lätt att förvara och att den uppfyller säkerhetskraven.
Vidare arbete med hållfasthetsberäkningar på och dimensionering av principkonstruktionen
rekommenderas. För att säkerställa att kravspecifikationen är uppfylld och att påkörningsskyddet
beter sig som önskat vid en påkörning bör prototyper tillverkas.
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Abstract
In a large part of the industrial accidents different kinds of forklifts are involved. Collision protection
barriers are often used to prevent pedestrians from coming into direct contact with industrial
vehicles. The Volvo Group Truck Operations facility in Skövde uses such collision protection barriers
to separate pedestrians from industrial traffic. Volvo’s welded steel collision protection barriers are
constructed in place, depending on need, and are fastened to the concrete floor with expander bolts.
The barriers are, therefore, difficult to disassemble and reuse in other locations. Volvo has requested
the development of a conceptual design of a reusable and repairable modular collision protection
barrier. To ensure that the specifications for the product are fulfilled strength calculations are
performed.
In order to complete the work a literature survey is carried out where current collision protection
barriers, fastening methods for concrete, methods of calculations, safety demands and a product
developing process are examined. Interviews are conducted and on-site observations are made to
identify the necessary specifications. Observations showed that in a collision the expander bolts
often tear loose from the concrete floor due to the robustness of the current collision barriers. The
specifications are used to generate concepts. The developed concepts are evaluated and evolved in
an iterative process where the specifications are refined at each step. The result, a modular
conceptual design with two different alternatives to fasten it to the concrete floor, is presented. The
idea is that the conceptual design shall be sized to give way at the maximum load of the fastening
alternative.
Strength calculations, performed on the most critical components, shows that it is difficult to size the
collision protection barrier to guarantee that the intended component breaks in a collision. A Failure
Mode and Effects Analysis is conducted to identify any flaws in the conceptual design and
suggestions to address the flaws are made.
The conceptual design fulfils the specifications that are currently possible to evaluate. These
specifications are that the design is modular, easy to disassemble, repair and reuse, easy to store and
meets the safety demands.
Further work with strength calculations and sizing of the collision protection barrier is required. To
ensure that the specifications are fulfilled and that the collision protection barrier behaves as desired
in a collision it is recommended that prototypes be manufactured and tested.
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Intyg
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maskinteknik. Undertecknade intygar härmed att allt material i denna uppsats som inte är eget
arbete har redovisats med källangivelse. Uppsatsen innehåller inte heller material som
undertecknade redan tidigare fått tillgodoräknat sig inom sina akademiska studier.
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1 Introduktion
I industrier där det sker fordonstransporter finns en risk för att personal och utrustning blir påkörda
av ett fordon. Enligt Korta arbetsskadefakta (Arbetsmiljöverket, 2010) är det truckar som orsakar
flest anmälda arbetsolyckor. Mellan åren 2004 och 2008 ökade den här typen av olyckor med 10 %
och den största delen av olyckorna har skett i tillverkningsindustrin. Under den nämnda perioden har
åtta dödsolyckor med truck inblandad anmälts, där två av dessa orsakades av påkörning av truck. För
att undvika den här typen av olyckor i industrier skall det enligt Arbetsmiljöverkets
författningssamling (AFS 2006:5) finnas påkörningsskydd för att avgränsa fotgängare från
fordonstrafik på de platser där det är möjligt. Påkörningsskydden kan vara utformade på olika sätt
beroende på om de ska skydda personal, material eller utrustning.

1.1 Bakgrund
Powertrain Production, som är en del av Volvo Group Truck Operations, i Skövde är en
tillverkningsindustri där dieselmotorer till bl.a. lastbilar, båtar och arbetsfordon tillverkas. Hädanefter
kommer Powertrain Production att refereras till som Volvo. Tillverkningsprocessen inkluderar
gjutning, bearbetning och montering. Sammanlagt arbetar ca 2600 personer i fabrikerna i Skövde (AB
VOLVO, 2012). I en tillverkningsindustri av denna typ pågår materialtransporter och fordonsrörelser
vilket medför att personal och maskiner är utsatta för en påkörningsrisk av fordon inne i fabrikerna
och därför finns påkörningsskydd. I dagsläget finns uppmärkta röda, gula och gröna områden i
fabrikerna. I de röda områdena får endast fordon vistas, i de gula områdena får både fordon och
fotgängare vistas och i de gröna områdena får endast fotgängare vistas.

1.2 Problemformulering
Påkörningsskydden som finns på Volvo idag är anpassade efter platsen de monteras på och är
således svåra att återanvända på andra platser. De befintliga påkörningsskydden är mycket robusta,
vilket medför att vid påkörning lossnar infästningen till golvet, dvs. betongen spricker oftare än
påkörningsskyddet blir deformerat och förstört. Hållfastheten för infästningen i sprucken eller lagad
betong är inte lika hög som i osprucken betong (Mahrenholtz & Eligehausen, 2015). Detta medför att
påkörningsskyddet måste flyttas några decimeter för att möjliggöra ny infästning i golvet, vilket tar
tid och kostar pengar. Påkörningsskydden idag är uppbyggda av mestadels u-balkar och
fyrkantsprofiler som är hopsvetsade. Exempel på dessa finns i Figur 1.1 och Figur 1.2. I de fall de blir
deformerade istället för att lossna behöver ofta hela påkörningsskyddet bytas ut. Detta beror på att
hela konstruktionen blir skev och att det är svårt att bara byta ut en del.
Idag tillverkas påkörningsskydden av smidesverkstäder på Volvo. Det finns i nuläget inget underlag
för tillverkningen utan de tillverkas utifrån erfarenhet hos smederna. Enligt Appell1 medför detta att
påkörningsskydd tillverkade av vissa smeder inte uppfyller de interna säkerhetskraven. Bristen på
underlag kräver att smeden som tillverkar påkörningsskyddet har tillverkat det tidigare eller får hjälp
av en annan smed som har tillverkat det.

1

Christer Appell smed på Volvo, intervju den 20 februari 2015.
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Figur 1.1. Påkörningsskydd som skyddar
maskin/utrustning.

Figur 1.2. Påkörningsskydd som skyddar
personal/fotgängare.

1.3 Mål och syfte
Volvo efterfrågar en principkonstruktion för ett moduluppbyggt påkörningsskydd som uppfyller en
kravspecifikation som utformas efter kundens behov och krav. Principkonstruktionen skall bestå av
en 3D-modell. Påkörningsskyddet skall vara moduluppbyggt för att underlätta reparation samt göra
det lättare att återanvända för montering på andra platser. Påkörningsskyddet skall monteras på
golv. Beaktande skall tas till tillämpliga säkerhetskrav och bestämmelser, både interna och externa.
Påkörningsskyddet skall skydda avsett objekt mot påkörning av motviktstruck, skjutstativtruck,
ledstaplare, elbil och dylika fordonstyper. Hållfasthetsberäkningar skall finnas som underlag för att
påkörningsskyddet uppfyller kravspecifikationen. Tillverkning/montering av påkörningsskyddet skall
ske av nuvarande tillverkare på Volvo, men delar kan köpas in från extern leverantör. Önskvärt är om
påkörningsskyddet är lätt att rengöra.
Syftet är att spara framförallt tid och pengar genom att underlätta återanvändning av
påkörningsskydd samt möjliggöra snabbare reparationer med mindre materialåtgång. Om ett
underlag tas fram för hur påkörningsskyddet ska se ut kan tillverkningsprocessen standardiseras,
vilket gör det möjligt att anlita vilken tillverkare som helst.

1.4 Avgränsningar
Modellen behöver ej vara måttsatt. Tillverkningsritning tas fram om tid finnes, men är inget krav.
Hänsyn behöver ej tas till vikten på påkörningsskyddet dvs. materialets densitet är irrelevant.
Påkörningsskyddet skall skydda i första hand personal mot påkörning. Påkörningsskyddet behöver ej
vara intakt efter eventuell påkörning. Påkörningsskyddet skall utvecklas för att användas i
bearbetningsfabrikerna.
Prisförslag
behöver
ej
ges.
Hållfasthetsberäkningarna
är
överslagsberäkningar och kan ej ses som exakta pga. det avancerade belastningsfallet. Ifall
påkörningsskyddet kan konfigureras på flera sätt görs hållfasthetsberäkningarna på de mest kritiska
konfigurationerna.

1.5 Människa, teknik och samhälle
Trygghet på arbetsplatsen är viktigt för att personalen ska trivas och må bra. Genom användning av
påkörningsskydd på de arbetsplatser där fordonstrafik förekommer kan personalen skyddas och på
så sätt känna en trygghet. Att undvika olyckor ger en minskad kostnad för samhället när det gäller
behandling av eventuella skador. Påkörningsskydden skyddar även maskiner från påkörning vilket
minskar kostnader för reparationer och i värsta fall miljöskador.
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Genom att ta fram ett moduluppbyggt påkörningsskydd kan belastningen på miljön samt kostnader
för samhället minskas. Moduluppbyggda produkter gör det möjligt att reparera de delar som är
trasiga och samtidigt återanvända de delar som fortfarande fungerar. Detta minskar mängden avfall
och gör det möjligt att sortera bort delar som eventuellt innehåller skadliga ämnen. Produkter som är
moduluppbyggda kan enkelt anpassas efter vad de ska användas till genom att byta ut vissa delar
istället för att tillverka en helt ny produkt. Produkter som är uppbyggda på detta sätt gör att
kostnaderna för avfallshantering och nytillverkning minskar för samhället och företagen (Huang,
Liang, Chuang & Chang, 2012).
Enligt Chen (2001) behövs riktlinjer och konkreta metoder för att företag skall tillverka hållbart med
avseende på återanvändning av sina produkter och minskning av avfall. Detta arbete kan inspirera
fler tillverkare att ta fram moduluppbyggda produkter som minskar påverkan på miljön och sparar
resurser för företagen.

1.6 Översikt
En litteraturstudie genomförs för att skapa en förståelse över vilka steg som ingår i en
produktutvecklingsprocess och vad de olika stegen innehåller. Påkörningsskydd som finns på
marknaden och Volvos nuvarande påkörningsskydd undersöks. Eventuella interna och externa
säkerhetskrav undersöks för att kontrollera att principkonstruktionen uppfyller dessa. Metoder för
att fästa detaljer i betong undersöks för att utvärdera vilken metod som är mest lämplig. Underlag
för hållfasthetsberäkningar tas fram. Produktutvecklingsprocessen tillämpas för den produkt som
skall utvecklas och produkten utvärderas mot befintliga lösningar. Hållfasthetsberäkningar, som görs
analytiskt för hand, används för att säkerställa att kravspecifikationen uppfylls. En tydlig genomgång
av vad som görs redovisas och arbetet granskas sedan kritiskt för att finna eventuella styrkor och
svagheter, vad som kunde gjorts annorlunda samt rekommendationer för framtiden.

2 Faktaunderlag
Befintliga lösningar på Volvo och på marknaden studeras för att skapa en bild av utbudet av
påkörningsskydd. Olika infästningsmetoder i betong jämförs för att utvärdera och hitta den som
fungerar bäst med betongklassen och golvtjockleken som finns på Volvo idag. Metoder tas fram för
att kunna genomföra hållfasthetsberäkningarna. Interna och externa säkerhetskrav studeras för att
säkerställa att de uppfylls av det nya påkörningsskyddet.

2.1 Befintliga lösningar
De påkörningsskydd som finns i Volvos fabriker idag är konstruerade i stål men har olika utformning
beroende på plats och vad de ska skydda. På vissa platser används bockad plåt, se Figur 2.1. Vanligast
är hopsvetsade balkar, fästa i betonggolvet, som kan kompletteras med ett skyddsräcke där gående
skall avgränsas från fordon, se Figur 2.2.
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Figur 2.1. Påkörningsskydd tillverkat i bockad plåt.
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Figur 2.2. Den vanligaste typen av påkörningsskydd för att
skydda personal och maskiner.

På marknaden finns en rad olika påkörningsskydd som är framtagna för att skydda mot
industrifordon. Vanligt är påkörningsskydd som är tillverkat i ett enda stycke och som består av
konstruktionsstål. Dessa påkörningsskydd är funktionsmässigt väldigt lika de som finns i Volvos
fabriker men kan ha lite olika utseenden.
Moduluppbyggda påkörningsskydd finns också på marknaden. Dessa finns i olika längder för att
kunna anpassas till den plats påkörningsskyddet skall sitta på. Vanligt är att dessa påkörningsskydd är
tillverkade i stål, men även trä och olika plaster förekommer. I Figur 2.3 och Figur 2.4 visas exempel
på moduluppbyggda påkörningsskydd tillverkade av plast (Collinder AB, u.å.) respektive stål och trä
(ÖLM AB, u.å.).

Figur 2.3. Moduluppbyggt påkörningsskydd i plast
(Collinder AB, u.å.).

Figur 2.4. Påkörningsskydd uppbyggt av trä- och
stålmoduler (ÖLM AB, u.å.).

En annan typ av påkörningsskydd som hittas på marknaden är tillverkat av vinkeljärn (ÖLM AB, u.å.),
se den gula detaljen i Figur 2.5, där truckens underrede vid en kollision glider upp på skyddet och
trucken bromsas. Detta påkörningsskydd är anpassat efter truckarnas avstånd från golv till
underrede. Vanligt för påkörningsskydd är att de monteras direkt i golvet med expanderbult och att
skyddsräcken monteras där gående ska avgränsas från fordonstrafik.
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Figur 2.5. Påkörningsskydd som är tillverkat av vinkeljärn (ÖLM AB, u.å.).

En lösning som inte är ett påkörningsskydd av den typ som tidigare beskrivits är en sensor som sätts
upp där trucktrafik förekommer. Sensorn känner av föremål som är inom ett avstånd på tio meter
och indikerar detta genom blinkande ljus. Indikationen ska då varna fotgängare för truckar och
tvärtom (ÖLM AB, u.å.).

2.2 Infästning i betong
För att fästa påkörningsskyddet i golvet finns ett antal olika infästningsmetoder. De olika metoderna
har för- och nackdelar när det gäller t.ex. montering, hållfasthet och demontering. Genom intervju
med tillverkaren och en sökning av utbudet på marknaden valdes fyra olika metoder ut som
intressanta. Enligt Andersson2 är betongklassen och golvtjockleken som sämst C20/25 respektive 100
mm inne i bearbetningsfabrikerna på Volvo. Betongklassen C20/25 innebär en tryckhållfasthet på 28
MPa (SIS, 2008).
2.2.1 Slagankare EDA
Slagankaret EDA från Essve är en hylsa med invändig gänga som fästs i betonggolv och möjliggör
fastskruvning med en metrisk maskinskruv (ESSVE, 2015). Efter gängan är hålet i hylsan koniskt och
hylsan är även slitsad, se Figur 2.6. Vid montering borras ett hål i betongen varpå hylsan monteras i
hålet. Efter detta slås en kil ner i det koniska hålet vilket får den slitsade delen att expandera ut i
betongen och låsa fast hylsan. Hylsan är gjord i stål. Metoden medför att demontering möjliggörs
lättare och allt som är kvar efter demontering är ett gängat hål i betongen.

Figur 2.6. Ett slagankare EDA (ESSVE, 2015).

Figur 2.7. Expanderbulten Golden Anchor (ESSVE, 2015).

2.2.2 Golden Anchor
Golden Anchor är en expanderbult som används för att fästa detaljer i betong (ESSVE, 2015). Den
består av en skruv i stål som i ena änden är gängad och i andra änden konisk, se Figur 2.7. Vid konan
är en metallhylsa monterad. Vid montering borras ett hål i golvet varpå expanderbulten slås ner i

2

Jan-Eje Andersson Västsvenska Byggkonsult AB, e-post den 9 april 2015.
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hålet till föreskrivet djup. Vid åtdragning av mutter förs expanderbulten uppåt vilket medför att
hylsan drages ner över konan och expanderar ut i betongen. Golden Anchor tillverkas av kolstål med
hållfasthetsklass 5.8. En nackdel med denna är att vid demontering sticker skruven fortfarande upp
ur betongen och måste kapas av eller slås ner helt i hålet, då det är väldigt svårt att dra ur
expanderbulten.
2.2.3 Superplus
Superplus är en typ av expanderbult, men istället för bara en hylsa som pressas över en kona vid
åtdragning av skruv har denna expanderbult även ankare som sticker ut och griper tag i betongen
(ESSVE, 2015), se Figur 2.8. Detta medför kraftigare förankring i betongen än vad en expanderbult av
typen Golden Anchor klarar av. Superplus tillverkas i stål med hållfasthetsklass 8.8. Montering sker
genom att ett hål borras i golvet varpå expanderbulten trycks eller slås ner i hålet. Vid åtdragning
dras hylsan ner över konan samtidigt som ankarna går ut och låser fast expanderbulten i betongen.
Denna metod lider av samma demonteringsproblem som expanderbult av typen Golden Anchor, dvs.
att vid demontering sticker en del av skruven upp ur betongen och den är svår att ta bort.

Figur 2.8. Expanderbulten Superplus (ESSVE, 2015).

Figur 2.9. En betongbult (ESSVE, 2015).

2.2.4 Betongbult
Betongbulten är en skruv med grova gängor avsedd att skruvas ner i ett borrat hål i betong (ESSVE,
2015), se Figur 2.9. Vid montering borras ett hål i golvet varpå skruven skruvas ner i hålet.
Fästmetoden är snabb och enkel, men klarar inte samma last som de andra fästmetoderna.
Betongbulten är tillverkad i stål. En fördel med denna metod är att det är lätt att demontera
betongbulten vid behov och det enda kvarstående är ett hål i betongen.
2.2.5 Lastförmåga
En jämförelse av lastförmåga mellan de olika metoderna, i enlighet med Eurokod och med
betongklass ≥ C20/25, ges i Tabell 2.1 (ESSVE, 2015). Det skall observeras att värdena för
lastförmågorna innehåller en säkerhetsfaktor. Detta innebär att infästningsmetoderna i verkligheten
håller för större last. I dagsläget används M12 för att montera påkörningsskydden och därför jämförs
i första hand lastförmågan för storlekarna M12 och M16. Det är tydligt att de olika metoderna har
väldigt olika drag- och tvärlastförmåga.
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Tabell 2.1. Lastförmåga hos olika betonginfästningar.

Metod

Dimension

Draglast
[kN]

Tvärlast
[kN]

Slagankare EDA

M12

9,8

6,4

Slagankare EDA

M16

16,1

15,0

Golden Anchor

M12 med 80 mm effektivt monteringsdjup

20,0

16,9

Golden Anchor

M16 med 95 mm effektivt monteringsdjup

26,7

31,4

Superplus

M12 med 80 mm effektivt monteringsdjup

24,1

24,1

Superplus

M12 med 150 mm effektivt monteringsdjup

61,7

61,7

Superplus

M16 med 150 mm effektivt monteringsdjup

61,7

61,7

Betongbult

12,5 mm med 70 mm effektivt monteringsdjup

9,9

5,7

Betongbult

16,5 mm med 80 mm effektivt monteringsdjup

17,2

Saknas

2.3 Beräkningsunderlag
För att kontrollera hållfastheten i påkörningsskyddet görs beräkningar för hand. För att underlätta
beräkningarna söks metoder som beskriver hur beräkningarna skall utföras i olika fall som är
relevanta.
2.3.1 Ekvivalent statisk last vid påkörning
För att underlätta hållfasthetsberäkningar vid en kollision kan en dynamisk last räknas om till en
statisk last. Det finns olika metoder för att översätta dynamiska laster där en av dessa beskrivs enligt
SS-EN 1991-1-1 (SIS, 2011). I standarden beskrivs hur stor kraft som kan upptas av en barriär, i ett
parkeringsutrymme, när den blir påkörd av ett fordon. Kraften, 𝐹, som ska upptas är horisontell och
verkar vinkelrätt mot barriären. Kraften som verkar på barriären är jämnt fördelad över en yta
motsvarande den yta på fordonet som kolliderar med barriären. Kraften anges i Newton och
beräknas enligt
𝑚𝑣 2
𝑐 +𝛿𝑏 )

𝐹 = 2(𝛿

(2.1)

där 𝑚 är fordonets bruttomassa i kg, 𝑣 är fordonets hastighet i m/s vinkelrätt mot barriären, 𝛿𝑐 är
fordonets deformation under kollisionen i m och 𝛿𝑏 är barriärens deformation under kollisionen i m.
2.3.2 Svetshållfasthet
Enligt SS-EN 1993-1-8 (SIS, 2008) kan hållfastheten för kälsvetsar bestämmas genom att svetsfogen
snittas längs med svetslängden 𝐿 och längs med 𝑎-måttet, se Figur 2.10 och Figur 2.11. Arean på
snittet, markerat med rött i figurerna, är den minsta spänningsupptagande arean längs svetsfogen.
Spänningarna i figuren är 𝜎⊥ , normalspänningen vinkelrätt mot 𝑎-måttet, 𝜎∥ , normalspänningen
parallell med längdaxeln i svetsfogen, 𝜏⊥ , skjuvspänningen (i svetsareans plan) vinkelrätt mot
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svetsfogens längdaxel, och 𝜏∥ , skjuvspänningen (i svetsareans plan) parallellt med svetsfogens
längdaxel.

Figur 2.10. Två plåtar monterade vinkelrätt mot varandra
med en kälsvets (SIS, 2008).

Figur 2.11. Friläggning av kälsvets som snittats längs med amåttet (SIS, 2008).

Vid beräkning av hållfastheten kan enligt SS-EN 1993-1-8 (SIS, 2008) normalspänningen 𝜎∥
försummas och hållfastheten för svetsfogen beräknas genom
√(𝜎⊥2 + 3(𝜏⊥2 + τ2∥ )) ≤

𝑓𝑢
𝛽𝑤 𝛾𝑚2

(2.2)

där 𝑓𝑢 är den nominella brottgränsen för det svagaste material i svetsfogen, 𝛽𝑤 är en
materialkonstant för konstruktionsstål som återfinns i SS-EN 1993-1-8 (SIS, 2008) och 𝛾𝑚2 är en
säkerhetsfaktor som beror på applikationen. För att garantera svetsfogens bärförmåga krävs att ett
kriterium är uppfyllt enligt
𝜎⊥ ≤ 0,9

𝑓𝑢
𝛾𝑚2

(2.3)

2.3.3 Infästning i betong
En platta kan fästas i betong med hjälp av expanderbultar. Om fästhålens diameter är inom ett visst
mått i förhållande till expanderbultarnas diameter kan enligt ETAG 001 (EOTA, 2010) en pålagd
tvärkraft anses fördela sig jämt mellan alla expanderbultar i skruvförbandet.
I de fall belastningen på infästningen till betongen är en kombination av drag- och tvärlast skall enligt
EOTA (2010) villkoren
𝛽𝑁 ≤ 1

(2.4)

𝛽𝑉 ≤ 1

(2.5)

𝛽𝑁 + 𝛽𝑉 ≤ 1,2

(2.6)

vara uppfyllda. 𝛽𝑁 och 𝛽𝑉 är
𝛽𝑁 = 𝑉

𝑉
𝑡𝑖𝑙𝑙

𝐻

𝛽𝑉 = 𝐻

𝑡𝑖𝑙𝑙
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där 𝑉 är draglasten, 𝑉𝑡𝑖𝑙𝑙 är maximalt tillåten draglast för vald infästningsmetod, 𝐻 är tvärlasten och
𝐻𝑡𝑖𝑙𝑙 är maximalt tillåten tvärlast för vald infästningsmetod.

2.4 Säkerhetskrav
Det finns inte några direkta säkerhetskrav när det gäller just påkörningsskydd men i
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2006:5) står det skrivet att påkörningsskydd som
avgränsar fotgängare från trucktrafik skall finnas på de platser det är möjligt. Enligt
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1990:12) skall höjden på skyddsräcken vara ca 1 m när
en fallrisk förekommer.
Enligt Appell3 har dagens skyddsräcken på Volvo en höjd på 1100 mm vilket också är ett internt krav
för framtida skyddsräcken. Interna krav finns också när det gäller mått som påverkar personalens
säkerhet. Höjdmåtten på den nedre delen av påkörningsskyddet skall vara anpassat efter ståplattan
på en ledstaplare, se Figur 2.12, för att undvika att förarens ben kommer i kläm.

Figur 2.12. Ståplattan på en ledstaplare, här markerad med en röd cirkel.

3 Produktutvecklingsmetod
För att utveckla en produkt krävs en systematisk metod för att resultatet skall bli bra. En stor del i
utvecklingsprocessen är att samla in information från olika källor att ha som underlag för de beslut
som fattas. Detta sker genom t.ex. observationer och intervjuer. För att strukturera utvärderingen av
den insamlade informationen samt koncepten används här verktygen Quality Function Deployment
(QFD) och Concept scoring. Efter att de bästa koncepten valts ut vidareutvecklas de för att senare

3

Christer Appell smed på Volvo, intervju den 20 februari 2015.
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konkretiseras. Kravspecifikationen används för att säkerställa att kundernas krav uppfylls. Analytiska
beräkningar görs för hand för att uppskatta konstruktionens hållfasthet.
En produktutvecklingsprocess kan delas in i ett antal olika delar som behandlar allt från att hitta en
möjlig produkt till att tillverkningen börjar. Enligt Ulrich & Eppinger (2012) kan den se ut som följer:






Identifiera en möjlighet.
Identifiera kundkrav och översätta dem till en kravspecifikation med hjälp av observationer
och intervjuer.
Konceptgenerering med hjälp av kreativa metoder.
Konceptutvärdering.
Vidareutveckling av bästa konceptet.

3.1 Identifiera en möjlighet
Första steget i en produktutvecklingsprocess är att identifiera en möjlighet för en produkt.
Möjligheten kan vara en vidareutveckling av en befintlig produkt eller att ta fram en helt ny
produkttyp som inte finns på marknaden. Vidareutveckling av en befintlig produkt anses vara en
säkrare typ av produktutveckling än en helt ny produkttyp och det är lättare att identifiera ett behov
av en uppgraderad befintlig produkt än en ny produkttyp som kunder kanske inte ens vet att de
behöver än (Ulrich & Eppinger, 2012).

3.2 Identifiera kundkrav
Efter att beslut tagits om vilken sorts produkt som skall utvecklas är det viktigt att identifiera vilka
krav kunden har på produkten och hur viktiga de olika kraven är. Detta kan ske genom intervjuer
med användare och andra intressenter men även genom observationer av användarna.
Observationer kan ge insikter om kunders krav som kunderna själva inte uppfattar och således inte
kan delge vid intervjuer (Ulrich & Eppinger, 2012).
3.2.1 Observationer och intervjuer
Observationer av en händelse eller ett beteende är en metod som kan användas för att ta reda på
krav och behov hos kunder. Observationer ger generellt en ärligare bild av situationer än vad ett
samtal gör. Anledningen till detta är dels att människans minne kan svika och dels på att människor
ofta ger en förfinad bild av sig själva som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. För att få en
så ärlig bild som möjligt kan det vara bra om den som blir observerad inte är medveten om det. Att
tänka på är dock att den som observeras bör, av etiska skäl, informeras om observationen. En stor
fördel med observationer är att latenta behov kan upptäckas hos kunderna (Christensen, Engdahl,
Grääs & Haglund, 2010). Ett problem med observationer är att observatören kan tolka alla
beteenden fritt vilket kan påverka resultatet. Det kan också komma upp frågor under observationen
som är svåra att få svar på under tiden. En kompletterande intervju kan dock lösa detta problem.
I Marknadsundersökning: En handbok (Christensen, et al., 2010) beskrivs flera olika typer av
intervjuer beroende på hur situationen ser ut. Oavsett vilken typ av intervju som används är det
viktigt att vara väl förberedd för att få ett så bra resultat som möjligt. Vid intervjuer finns en risk att
den som intervjuas inte ger ärliga svar på frågorna men det finns sätt att minimera den risken.
Genom att använda rätt tonfall, välja lämplig klädsel och lämplig plats för intervjun kan den som
intervjuas känna ett förtroende för moderatorn och på så sätt ge ärligare svar. För att få ut så mycket
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information som möjligt och för att hitta latenta behov är det bra att observera kroppsspråket hos
den som intervjuas samtidigt som frågorna ställs.

3.3 Kravspecifikation
För att kunna använda kundernas krav för att utveckla en produkt måste dessa krav översättas till
mätbara krav (Ulrich & Eppinger, 2012). Genom att hitta minst ett mätbart värde för varje kundkrav
fås en lista som sedan används till att generera koncept, dimensionera produkten, osv. Ett kundkrav
kan t.ex. vara att produkten skall vara hållbar och då kan motsvarande mätbara krav bli att maximal
spänning i produkten får vara halva sträckgränsen. De mätbara kraven sammanställs till en
kravspecifikation.

3.4 Konceptgenerering
När kravspecifikationen är upprättad sker konceptgenereringen. Det finns en mängd metoder för
konceptgenerering. Enligt Shah, Vargas-Hernandez, Summers & Kulkarni (2001) är metoderna Csketch, 6-3-5 och brainstorming metoder som ger koncept och idéer med en stor variationsbredd.
Enligt Shah, et al. (2001) är C-sketch den metod som genererar koncept och idéer med högsta
kvalitet, nyskapande och variationsgrad. Det skall noteras att 6-3-5 i Shahs jämförelse ej använder
skissande på papper för att kommunicera idéerna utan endast text. I de fall 6-3-5 använder skissande
på papper istället är den lik C-sketch men ger många koncept snarare än få kvalitativa.
Enligt Yang (2009) erhålls ett bättre resultat genom att tidigt i konceptgenereringsprocessen börja
måttsätta och konkretisera koncepten. Det ges då mer tid till en iterativ process där koncepten kan
utvärderas och förbättras.
3.4.1 C-sketch
C-sketch är en metod som fokuserar på att få fram ett fåtal koncept men med bättre kvalitet,
nyskapande och variationsbredd (Shah, et al., 2001). Metoden går ut på att ett antal personer under
en begränsad tid, oftast mellan 5-10 minuter, skissar ner ett koncept var på papper. Under tiden
metoden pågår får personerna som deltar ej prata med varandra utan all kommunikation skall ske
genom skisserna. När tiden är ute skickas skisserna vidare till nästa person. Personerna får nu lägga
till, modifiera eller ta bort delar av den nya skiss de fått. På detta sätt fortsätter det tills alla personer
jobbat med alla skisser en gång var. Hur metoden går till ses i Figur 3.1. Observera att endast
skisserna från person A och B är med i bilden, medan det i verkligheten är en skiss från varje person.
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Figur 3.1. Flödet över C-sketch (Shah, et al., 2001).

3.4.2 6-3-5-metoden
6-3-5-metoden är en typ av konceptgenerering som går ut på att ta fram många olika idéer på en
mycket kort tid. Det går till så att en grupp på sex personer sitter ner tillsammans och för ner sina
idéer på papper. Under fem minuters tid ska alla deltagare föra ner tre idéer var och sedan skicka
papperet vidare till nästa person i gruppen. Proceduren upprepas på samma sätt som tidigare med
skillnaden att alla nu får inspiration från det som tidigare deltagare har fört ner på sitt papper
(Österlin, 2010).

3.5 Konceptutvärdering
Efter att en mängd koncept erhållits måste ett urval ske. En grovsållning av koncepten kan göras med
hjälp av PNI (Positivt, Negativt, Intressant). PNI går ut på att skriva ner positiva, negativa och
intressanta egenskaper hos respektive koncept och därefter välja ut de bästa att vidareutveckla eller
att använda som inspiration (Österlin, 2010). Ett sätt att utvärdera koncepten mer strukturerat och
ingående är att använda sig av QFD (Quality Function Deployment), eller HoQ (House of Quality) som
den också kallas (Govers, 1996). Ett annat sätt att utvärdera koncepten mer ingående än PNI, fast
mer subjektivt än QFD, är att använda sig av Concept scoring (Ulrich & Eppinger, 2012).
3.5.1 QFD
QFD används för att skapa ett strukturerat beslutsunderlag istället för att använda intuition. Det är
möjligt att se vilka egenskaper som det måste kompromissas mellan och vilka som är mest värdefulla
att prioritera av dessa. Metoden arbetar med kundernas krav som blivit översatta till en
kravspecifikation och samspelet mellan dessa. Varje kundkrav motsvaras av minst ett sätt att lösa
det. Sättet att lösa det på ska helst vara mätbart, varpå gränser kan sättas ut för när värdet är
godkänt. Mätbara mål ger en möjlighet till att analysera och optimera produkten (Govers, 1996).
Det är viktigt att kravspecifikationen är tillräckligt detaljerad så att det går att bedöma hur viktigt
varje krav är för kunderna. Kundkraven prioriteras efter hur viktiga de är för kunden där ett kundkrav
med prioritet 5 är viktigast och ett kundkrav med prioritet 1 är minst viktigt. Efter detta används 9-31-metoden för att bestämma hur väl de mätbara kraven i kravspecifikationen uppfyller kundkraven.
Siffrorna 9, 3 och 1 beskriver hur väl de mätbara kraven löser kundkraven där 9 löser det mycket väl,
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Mätbart krav 5

3
9
9

Mätbart krav 4

9
1

Mätbartkrav 3

Mätbart krav 2

Kundkrav Prioritet
Kundkrav 1
5
Kundkrav 2
3
Kundkrav 3
5
Kundkrav 4
2
Kundkrav 5
1
Kravvikt

Mätbart krav 1

3 löser det och 1 hjälper till att lösa det. Kravvikten tas fram genom att multiplicera prioriteten för
kundkraven med siffrorna från 9-3-1-metoden och sedan summera dessa för varje mätbart krav, se
Figur 3.2. Kravvikten är ett mått på hur viktigt ett mätbart krav är för att uppfylla många eller viktiga
kundkrav.

1
9

1
1

3
9
1 9
3 1
55 96 45 26 9

Figur 3.2. Grunden till en QFD-matris.

För att ytterligare bestämma vilka delar av kravspecifikationen som skall fokuseras på, jämförs alla
krav i kravspecifikationen mot varandra och det tydliggörs ifall de är i konflikt med varandra eller
inte. Det är viktigt att ta detta i beaktande när de olika kundkraven som skall lösas prioriteras och
även vilka delar av kravspecifikationen som skall prioriteras (Govers, 1996).
3.5.2 Concept scoring
Concept scoring går ut på att alla krav viktas beroende på hur viktiga de är. Kraven ges en
procentandel av hur viktiga de är och summan av procentandelarna skall vara 100 %. Efter detta
jämförs koncepten med hur väl de uppfyller kraven i förhållande till varandra. Ett koncept som
uppfyller ett krav väl får fem poäng medan ett krav som uppfyller kravet dåligt får ett poäng. Ofta
anges ett koncept per krav som referens och ges tre poäng. De andra koncepten bedöms sedan
utifrån referenskonceptet. Efter att poängen satts ut multipliceras den med vikten för kravet och på
så sätt erhålls den viktade poängen. De viktade poängen summeras för varje koncept och det med
högst summa viktade poäng är det som väljs för vidareutveckling (Ulrich & Eppinger, 2012). Ett
exempel på metoden kan ses i Figur 3.3, där koncept C har fått flest poäng.

Krav
Krav 1
Krav 2
Krav 3
Krav 4
Krav 5
Summa

Vikt
10%
15%
15%
40%
20%
100%

Koncept A
Poäng Viktad poäng
3
0,3
4
0,6
2
0,3
3
1,2
3
0,6
3

Koncept B
Poäng Viktad poäng
4
0,4
3
0,45
2
0,3
1
0,4
2
0,4
1,95

Koncept C
Poäng Viktad poäng
4
0,4
5
0,75
3
0,45
5
2
3
0,6
4,2

Figur 3.3. Exempel på utvärderingsmatrisen som används i Concept scoring.

3.6 Vidareutveckling
Efter att koncepten utvärderats väljs det eller de bästa koncepten ut för vidareutveckling. Denna
process är iterativ med avseende på att koncepten utvärderas och vidareutvecklas till nya koncept
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samtidigt som kravspecifikationen förfinas. Kravspecifikationen blir mer detaljerad allt eftersom
kundkravens innebörd blir tydligare. Detta ger möjligheten till en mer kundkravsinriktad
vidareutveckling av koncepten. Det är även viktigt att fortsätta att jämföra med tidigare koncept som
var lovande och intressanta men ändå valdes bort för att se ifall nya idéer kan förbättra dessa
koncept.
För att lättare jämföra och visualisera koncepten kan med fördel CAD (Computer-Aided Design)
användas. En 3D-modell kan ofta ersätta en prototyp vilket sparar både tid och pengar. För att
identifiera risker och problem görs en konsekvensanalys med hjälp av FMEA (Failure Mode and
Effects Analysis).
3.6.1 FMEA
För att analysera vilka brister en produkt har samt att åtgärda dessa kan FMEA användas. FMEA är en
subjektiv bedömningsmetod som används för att fastställa de fel som kan uppstå, hur stor risk det är
att de uppstår, vad konsekvenserna blir och hur stor chansen är att felen upptäcks i tid (Johannesson,
Persson & Pettersson, 2013). Denna bedömning görs för varje enskild komponent hos produkten och
en poängskala används för att bestämma ett risktal, RPN (risk priority number). För att göra denna
bedömning används en tabell med rubrikerna nedan.
Komponent – benämning på komponenten som bedöms
Funktion – förklaring av vad komponenten har för funktion
Felmöjlighet – vilken felhändelse är möjlig hos komponenten?
Feleffekt – vad händer om felhändelsen inträffar?
Felorsak – vad orsakar att felhändelsen inträffar?
Felsannolikhet – hur stor är sannolikheten att felet inträffar?
Allvarlighetsgrad – hur allvarligt är det om felet inträffar?
Sannolikhet att felet EJ upptäcks – hur stor är sannolikheten att felet ej upptäcks?
RPN – risktal för respektive felhändelse
Åtgärd – vilka åtgärder kan vidtas för att undvika felet?
Kategorierna felsannolikhet, allvarlighetsgrad och sannolikhet att felet EJ upptäcks poängsätts med
hjälp av poängskalor enligt Tabell 3.1 och RPN tas fram genom att multiplicera poängen för
respektive felhändelse. RPN visar vilken/vilka felhändelser som är mest kritiska och utifrån detta
beskrivs vilka åtgärder som krävs samt vem som skall utföra dessa åtgärder.
Tabell 3.1. Poängskalor för respektive kategori och vad de motsvarar (Johannesson, et al., 2013).

Felsannolikhet
1 = mycket liten sannolikhet

4 = viss sannolikhet

10 = hög sannolikhet

Emil Bergman
Anna Wikström

Allvarlighetsgrad
1 = försumbar inverkan på
funktionen
4-6 = relativt allvarliga fel,
försämrad funktion, felet är
tydlig för användaren
10 = mycket allvarliga fel som
påverkar personsäkerheten
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Sannolikhet att EJ upptäcka
felet
1 = felet upptäcks förmodligen

4-6 = felet kanske upptäcks
10 = felet är mycket
svårupptäckt och
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uppmärksammas förmodligen
inte

4 Genomförande
Arbetet genomfördes enligt flödesmodellen i Figur 4.1. Identifiering av möjlighet gjordes av
uppdragsgivaren på Volvo. Uppdraget var att utveckla påkörningsskydd som underlättar
återanvändning och reparation av dem. Kundkraven för det nya påkörningsskyddet identifierades
med hjälp av intervjuer och observationer med relevanta intressenter, dvs. uppdragsgivare,
tillverkare, operatör och truckförare. En grundläggande kravspecifikation upprättades utifrån
kundkraven och användes som riktmedel i den kommande konceptgenereringen. Initialt
genomfördes konceptgenerering med hjälp av C-sketch och en variant av 6-3-5-metoden. Koncepten
utvärderades med kravspecifikationen som bas och de bästa koncepten vidareutvecklades. De
vidareutvecklade koncepten jämfördes med kravspecifikationen löpande och både koncepten och
kravspecifikationen uppdaterades och förfinades med tiden i en iterativ process. De bästa koncepten
analyserades med hjälp av analytiska beräkningar för hand för att säkerställa att den slutgiltiga
kravspecifikationen var uppfylld.

Figur 4.1. Flödesschema över produktutvecklingsprocessen som används.

4.1 Identifiera kundkrav
Observationer och intervjuer genomfördes för att skapa en bättre bild av problemet, identifiera
kundkrav och få konkreta mätvärden till kravspecifikationen. Till en början användes observationer
för att skapa en grundläggande förståelse om problemet. Det var operatörer och truckförare på
Volvo som observerades, men stor tid lades även på observationer av befintliga påkörningsskydd i
Emil Bergman
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bearbetningsfabrikerna, dvs. A- och E-fabrikerna. Det observerades även vilka typer av truckar som
används i fabrikerna.
Efter att en grundläggande förståelse erhållits och en bas till kravspecifikationen skapats
genomfördes en personlig intervju med Karl-Johan Ericsson, chef över smidesverkstäderna inne på
Volvo, samt Christer Appell, samordnare för en av smidesverkstäderna. Målet var att få bättre
kunskap om de befintliga påkörningsskydden och att skapa ett tydligare underlag för
kravspecifikationen med hjälp av frågor som uppstått under tidigare observationer, men även för att
förtydliga problemformuleringen. Frågorna som var förberedda kan ses i listan nedanför. Följdfrågor
och diskussioner uppstod som gav svar på mer än de frågor som var förberedda.








Finns det någon min/max-längd på påkörningsskydden?
Vilka fästmetoder används för att fästa påkörningsskydden i golvet?
Är hållfastheten beräknad idag?
Vilket material används?
Finns det ritningar på de befintliga påkörningsskydden?
Hur tillverkas de idag?
Vilka tillverkningsmetoder finns tillgängliga på Volvos smidesverkstäder?

Observationerna och intervjuerna resulterade i följande preliminära kundkrav:












Skall vara enkel att återanvända och reparera
Skall gå att anpassa efter monteringsplats
Skall vara lätt att förvara
Skall vara lätt att transportera
Skall tillverkas av konstruktionsstål
Skall skydda mot påkörning
Ledstaplarens förare skall ej kunna klämma benen vid påkörning
Skall skydda/avgränsa fotgängare från trucktrafik
Skall monteras på golv
Skall vara lätt att rengöra
Skall tillverkas på Volvo

4.2 Iterativ utvecklingsprocess
Med hjälp av kundkraven togs en grundläggande kravspecifikation fram. Kravspecifikationen
reviderades under utvecklingsarbetet allt eftersom kunskapen om kundkraven växte och
förändrades. Nya krav tillkom samtidigt som vissa befintliga krav visade sig vara onödiga eller
irrelevanta. Den slutgiltiga kravspecifikationen togs fram i samråd med uppdragsgivare och
handledare på Volvo och sammanställdes i QFD-matrisen, se Figur 4.2. Där ses att det viktigaste
mätbara kravet är att påkörningsskyddet är moduluppbyggt. Även kraven att högt skyddsräcke finns
samt att det finns skydd nära golvet för att förhindra att ståplattan på ledstaplare åker emellan är
viktiga.
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9
9
9
9
9

Skyddet går sönder vid infästningens maxlast

Skall gå att dammsuga med standardmunstycke

Skyddsräcke minst 1100 mm högt

Motverka inkörning från 10-160 mm från golv

Max tillåten deformation (förhindrar att t.ex. elskåp
blir påkörda innan skyddet uppfyllt sin funktion)

Förblir elastisk vid en last på 2000 N
(påkörningsskyddet används som stopp)

Delarna får plats i en Volvo-pall (1220 x 880 mm)

Kundkrav
Enkel att återanvända
Enkel att reparera
Skall gå att anpassa efter monteringsplats
Lätt att förvara
Lätt att transportera
Skydda mot påkörning
Ledstaplarens ståplatta får ej åka emellan
Avgränsa fotgängare
Lätt att rengöra
Infästningen skall hålla
Kravvikt

Skall gå att montera i olika vinklar (modul-modul)

Prioritet
4
4
4
3
2
5
5
5
1
4

Moduluppbyggd och Demonterbar (modul-modul)

Mätbara krav

3
3
9
9
9
1

9

9

3
9

3
9
9

153 53 45

45

45

60 60 9

9
48

Figur 4.2. Den slutgiltiga kravspecifikationen.

4.2.1 Initial konceptgenerering och utvärdering
Först användes C-sketch med fem deltagare där dessa endast fick informationen att personal skulle
skyddas av ett påkörningsskydd som monteras i industrimiljö, detta för att en stor variationsbredd
skulle erhållas. Tiden för skissandet var två minuter. Resultatet var fem skisser som arbetats på i
sammanlagt tio minuter var.
En variant av 6-3-5-metoden användes där fyra deltagare deltog istället för fem. Anledningen till att
denna metod användes var för att många koncept skulle erhållas. Dessa deltagare fick samma
information som de som deltog i C-sketch. Istället för tre idéer per deltagare togs två idéer per
deltagare fram första varvet. Under andra varvet togs en idé till per deltagare fram. Detta
genererade tolv koncept.
Fler koncept togs fram genom att författarna till projektets rapport och närstående till dem på egen
hand genererade koncept med kravspecifikationen som bas. Detta konceptgenererande följde ingen
metod eller mall.
Koncepten numrerades och namngavs där liknande koncept sorterades in under samma nummer och
namn. Totalt blev det 26 olika koncept, se bilaga 3. Dessa koncept utvärderades med hjälp av PNImetoden för att göra en snabb grovsållning. Koncepten kategoriserades inom kategorierna
vidareutvecklas, inspiration och skrotas. Fyra koncept placerades i kategorin vidareutvecklas och tio
koncept i kategorin inspiration. Resten av koncepten placerades i skrotas. De fyra koncepten som
vidareutvecklades visas i Figur 4.3, Figur 4.4, Figur 4.5 och Figur 4.6. För att hjälpa till i
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vidareutveckling monterades koncepten i kategorin inspiration i ett kollage, se Figur 4.7, för att
lättare få en överblick över dem.

Figur 4.3. Konceptet T-balk.

Figur 4.4. Konceptet Brytbulten.

Figur 4.5. Konceptet Röret.

Figur 4.6. Konceptet Modulen.
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Figur 4.7. Koncepten som användes som inspiration.

Vidareutvecklingen av koncepten resulterade i tre nya koncept. För att underlätta utvärderingen av
de tre koncepten skapades 3D-modeller i Inventor (Autodesk, 2013). Modellerna är endast till för att
visuellt utvärdera koncepten och ingen hänsyn togs till hållfastheten i detta skede.
4.2.2 Vidareutveckling av Röret
Tanken med Röret är att en bottenplatta, se Figur 4.8, fästs i golvet med skruvförband. I
bottenplattan finns hål vilka möjliggör montering av rör, se Figur 4.9. Dessa rör är tänkta att vid
påkörning ta upp lasten och deformeras innan infästningen går sönder. Dessa deformerade rör kan
senare lätt bytas ut mot nya rör. I de fall skyddsräcke behövs för att avgränsa fotgängare från
trucktrafiken kan ett räcke monteras som passar i de två yttersta hålen på bottenplattan.
Bottenplattan är tänkt att tillverkas i olika längder, t.ex. 0,5 m och 1 m. Att bottenplattan har
rundande hörn möjliggör montering i valfri vinkel av två bottenplattor nära varandra.
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Figur 4.8. Bottenplatta med plats för montering av rör.

Figur 4.9. Bottenplatta med rör monterade.

4.2.3 Vidareutveckling av T-balken
T-balken utvecklades till att bestå av en bottenplatta med ett rör monterat på. Utanpå röret kan en
hållare för en plåt monteras. I Figur 4.10 visas plåten längst upp, hållarna i mitten och
bottenplattorna längst ner. Hållarna kommer i olika varianter för att tillåta olika monteringsvinklar.
Inuti röret på bottenplattorna kan en stolpe monteras. Stolpen är tänkt att användas som fästpunkt
för vajer eller kätting som agerar skyddsräcke och avgränsar fotgängare från trucktrafiken. Mellan två
bottenplattor monteras en plåt i hållarna, se Figur 4.11. Vid påkörning är plåten tänkt att ta upp
lasten och plasticera innan infästningen går sönder. Plåten är lätt att byta ut vid behov. Plåten finns i
flera längder.

Figur 4.11. Plåt och plåthållare monterade på
bottenplattorna.

Figur 4.10. En exploderad vy av T-balken.

4.2.4 Vidareutveckling av Modulen
Basen på Modulen är en bottenplatta där en fyrkantsprofil, med öron på var sida, är fastsvetsad.
Mellan två bottenplattor monteras en plåt eller en balk som fästs i öronen med en brytskruv, se Figur
4.12 och Figur 4.13. Detta gör att mellanstycket sitter fast som i ett gångjärn i varje bottenplatta. Vid
påkörning är brytskruven tänkt att gå av innan infästningen ger vika. Mellanstycket är tänkt att
tillverkas i varierande längder alternativt i justerbar längd. I fyrkantsprofilen är det tänkt att en stolpe
kan monteras. Stolpen är fästpunkt för vajer eller kätting som fungerar som skyddsräcke.
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Figur 4.12. Plåt monterad mellan två fyrkantsprofiler.

Figur 4.13. Brytskruv som används för att montera plåten.

4.2.5 Utvärdering och vidareutveckling
Bilder av Röret, T-balken och Modulen delades ut till konstruktörerna på Volvo för att få åsikter och
kommentarer, se Tabell 4.1.
Tabell 4.1. Kommentarer från Volvos konstruktörer.

Modulen

Röret

T-balken

 Krånglig konstruktion
 Viktigt att mått stämmer bra
 Många delar
 Vid påkörning kan balken
”flyga iväg”

 Få delar
 Lätt att tillverka
 Rören måste sättas fast på
något sätt
 Går åt många meter material
med alla rör

 Smart att kunna byta ut delar
 Inte noga med mått, lättare
att tillverka
 Få delar

Utifrån dessa kommentarer användes det bästa från de tre koncepten för att ta fram ett nytt koncept
med tre olika alternativ på infästningen till betongen. Konceptet består av en rektangulär stålbalk
som monteras på stålrör, se Figur 4.14 och Figur 4.15. På stålrören skall en vajer eller kätting kunna
monteras för att avgränsa fotgängare från fordonstrafiken.

Figur 4.14. Rektangulär stålbalk som monteras mellan rör.

Figur 4.15. Två stålbalkar monterade på ett rör.

En av infästningarna fungerar genom att röret förs ner direkt i ett hål i golvet. Med denna infästning
är tanken att röret ska vara den del som går sönder först och då kan lyftas upp och bytas ut. En
annan variant fungerar genom att en bottenplatta monteras i golvet. På bottenplattan svetsas fyra
plattjärn fast som skall agera hållare för röret, se Figur 4.16. För att röret skall hållas på plats används
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en skruv som monteras i hålen på plattjärnen. Tanken med detta koncept är att plattjärnen skall
dimensioneras så att de ger vika först för att undvika att infästningen går sönder eller slits upp ur
betongen. En annan variant fungerar genom att ett plattjärn svetsas fast på bottenplattan och röret
träs på plattjärnet och monteras med hjälp av en skruv, se Figur 4.17. Även här är tanken att det skall
gå att styra vilken del som ger vika först för att infästningen skall hålla. De tre infästningsmetoderna
refereras hädanefter till som Koncept 1, Koncept 2 respektive Koncept 3.

Figur 4.16. Bottenplatta med plats för ett rör, Koncept 2.

Figur 4.17. Bottenplatta med plats för ett rör, Koncept 3.

4.2.6 QFD och Concept scoring
Det senast framtagna konceptet med de tre olika infästningarna utvärderades tillsammans med
Volvos befintliga skydd, träskyddet och ON^OFF från Ölm och Flex Impact från Collinder. De
utvärderades med hjälp av QFD. Resultatet blev att Volvos befintliga skydd och ON^OFF kunde väljas
bort medan det inte gick att skilja övriga koncept åt eftersom de fick samma poäng. Ytterligare en
utvärdering genomfördes med hjälp av Concept scoring. Totalt utförde sex personer momentet varav
två var författarna till rapporten, två var konstruktörer på Volvo och två var
maskiningenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde. Medelvärdet av de totala viktade poängen för
varje koncept räknades fram och jämfördes. De två koncept med högst poäng valdes ut för
vidareutveckling. Medelvärdespoängen för varje koncept kan ses i Tabell 4.2. De kompletta
utvärderingsmatriserna från QFD och Concept scoring finns i bilaga 4.
Tabell 4.2. Medelvärdespoängen från Concept scoring-metoden.

Medelvärdespoäng:
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Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Flex Impact

Ölm trä

3,644

3,404

3,371

3,123

3,123
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4.3 Slutgiltigt koncept
Det slutgiltiga konceptet visas i Figur 4.18. Det består av räckesstolpar, balkar och två olika alternativ
för att fästa påkörningsskyddet i betonggolvet. De olika alternativen kallas bottenplatta respektive
hål i golvet. Infästningsalternativet bottenplatta visas i Figur 4.19 där alla delar är tillverkade i
konstruktionsstål. Fyrkantsprofilen på bottenplatta svetsas fast och hålen i bottenplattan används för
att fästa påkörningsskyddet i golvet. Röret som monteras i fyrkantsprofilen är fastskruvat för att
enkelt kunna bytas ut. I Figur 4.20 visas infästningsalternativet hål i golvet där röret som går ner i
golvet är tillverkat av konstruktionsstål och det genomskinliga röret är en del av räckesstolpen. Ett
snitt har lagts i figuren för att visa hur röret går ner i betongen. Materialet i räckesstolparna är tänkt
att vara en typ av plast som tillåter att den böjs utan att gå sönder ifall den blir påkörd, men ändå
tillåter visst stöd ifall personer lutar sig mot dem. Räckesstolparnas funktion är i första hand att hålla
en kedja för att förhindra att människor passerar påkörningsskyddet.

Figur 4.18. Det slutgiltiga konceptet visas här med infästningsalternativet bottenplatta.
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Figur 4.19. Infästningsalternativet bottenplatta som
skruvas fast i golvet.

Figur 4.20. Infästningsalternativet hål i golvet.

Tanken med bottenplatta är att vid en påkörning skall antingen svetsfogen eller röret ge vika innan
infästningen. Med hål i golvet är tanken att röret som monteras i golvet skall ge vika innan betongen
går sönder. Balkarna som används är rektangulära hålprofiler, med öron monterade i ändarna, som
endast är tänkta att överföra kraften vid en påkörning till infästningarna. Balken skall vara så stark att
ingen permanent deformation sker.

4.4 Hållfasthetsberäkningar
Beräkningar genomfördes på det slutgiltiga konceptet för att uppskatta om hållfastheten var
tillräckligt låg för de delar som skall ge vika först. Storleken på kraften som uppstår då skyddet
används som stopp uppskattades för att göra en bedömning huruvida den behövdes ta i beaktande
eller ej. Ingen slutgiltig infästningsmetod valdes. För beräkningarna användes värdena för Golden
Anchor med storleken M12.
4.4.1 Beräkningar för alternativet bottenplatta
Den maximalt tillåtna lasten som infästningen tål bestämdes genom att bottenplatta frilades enligt
Figur 4.21. Den nya infästningen har liknande utformning som de befintliga påkörningsskydden på
Volvo. Ett antagande görs således att det nya påkörningsskyddet ger ett minst lika bra skydd
eftersom infästningen är den svaga punkten. Figuren visar en förenklad modell av bottenplatta. Röret
har höjden 0,2 m, avståndet från kanten på bottenplatta till centrum på skruvhål är 𝑙1 = 25 mm och
avståndet mellan punkt A och B är 𝑙2 = 150 mm. Kraften 𝐹 appliceras på en höjd ℎ från golvet. Att
normalkraften 𝑉𝑜 från golvet inte är utbredd över hela ytan i Figur 4.21 beror på att vid en kollision
kommer bottenplattan att lätta från golvet och rotera kring punkten O. Ett konservativt antagande
gjordes att skruven i punkt B tar upp all draglast och därför finns ingen vertikal reaktionskraft från
skruven i punkt A. Tyngden på bottenplatta samt friktionskraften mellan bottenplatta och golvet
försummas för att underlätta beräkningarna. Används antagandet att endast en skruv tar upp all
draglast samtidigt som friktionskraften försummas innebär det att infästningen till betongen tål mer i
verkligheten än vad beräkningarna visar.
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Figur 4.21. Friläggning av bottenplatta.

Jämvikt för bottenplatta ger
→: 𝐻𝐴 + 𝐻𝐵 − 𝐹 = 0

(4.1)

↑: 𝑉𝑂 − 𝑉𝐵 = 0

(4.2)

⃔
𝑂: 𝐹ℎ − 𝑉𝐵 (𝑙1 + 𝑙2 ) = 0

(4.3)

där 𝐻𝐴 , 𝐻𝐵 och 𝑉𝐵 är reaktionskrafter från skruvarna som fästs i betongen. Enligt EOTA (2010) antas
tvärkraften fördelas jämt mellan skruvarna, dvs. 𝐻𝐴 = 𝐻𝐵 . Ekv. (4.1) och (4.3) i kombination med
villkoren i ekv. (2.4), (2.5), (2.6), (2.7) och (2.8) ger tre olika ekvationer för maximalt tillåten last.
Dessa ekvationer är
𝐹1 =

𝑉𝐵,𝑡𝑖𝑙𝑙 (𝑙1 +𝑙2 )

(4.4)

ℎ

𝐹2 = 2𝐻𝐴,𝑡𝑖𝑙𝑙
2𝐻𝐴,𝑡𝑖𝑙𝑙 +𝑉𝐵,𝑡𝑖𝑙𝑙 (𝑙1 +𝑙2 )

𝐹3 = 1,2 (

1+ℎ

(4.5)
)

(4.6)

där 𝐹1 fås av villkoret för maximalt tillåten draglast, 𝐹2 fås av villkoret för maximalt tillåten tvärlast
och 𝐹3 fås av villkoret för maximalt tillåten kombinerad drag- och tvärlast. Beräkningarna utfördes
med data för expanderbulten Golden Anchor med storleken M12, dvs. den typ av skruv som används
idag. Då är 𝑉𝐵,𝑡𝑖𝑙𝑙 = 20 kN och 𝐻𝐴,𝑡𝑖𝑙𝑙 = 16,9 kN enligt Tabell 2.1. Hur 𝐹1 , 𝐹2 och 𝐹3 varierar med
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höjden ℎ visas i Figur 4.22. För att infästningen skall hålla oavsett var kraften appliceras används den
lägst tillåtna maxlasten från Figur 4.22 för ℎ = 0 till ℎ = 0,2 m. Detta ger maxlasten 𝐹𝑚𝑎𝑥 enligt Figur
4.23. Den största tillåtna lasten är 33,8 kN och gäller då kraften appliceras från ℎ = 0 m till ℎ ≈ 0.1
m. Den lägst tillåtna maxlasten är 17,5 kN och gäller då kraften appliceras vid ℎ = 0,2 m.

Figur 4.22. Tillåten maxlast enligt de olika villkoren.

Figur 4.23. Tillåten maxlast som funktion av höjden h.
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För att beräkna svetslängden 𝐿 för att svetsfogen skall ge vika innan infästningen snittades
svetsfogen längs med a-måttet, se Figur 4.24. Snittet är i figuren markerat i rött. En friläggning
gjordes och normal- och skjuvspänningen på snittytan ansattes, se Figur 4.25.

Figur 4.24. Svetsfogens placering och snittet markerat i rött.
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Figur 4.25. Friläggning där svetsfogen är snittad.

Jämvikt för bottenplatta med svetsfogen snittad ger
↑:𝑁+
→:

𝜏⊥ 𝑎𝐿
√2

𝜏⊥ 𝑎𝐿
√2

+

−

𝜎 ⊥ 𝑎𝐿
√2

𝜎⊥ 𝑎𝐿
√2

=0

(4.7)

− 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 0

(4.8)

⃔
𝐵: 𝑁𝑑 − 𝐹𝑚𝑎𝑥 ℎ = 0

(4.9)

Ekv. (4.7), (4.8) och (4.9) i kombination med kriteriet i ekv. (2.2) ger att maximalt tillåten längd på
svetsfogen är
𝐿=

𝛽𝑤 𝛾𝑚2 𝐹𝑚𝑎𝑥
√(𝑑
√2𝑎𝑑𝑓𝑢

+ ℎ)2 + 3(𝑑 − ℎ)2

(4.10)

för att svetsfogen skall ge vika innan infästningen till betongen. Observera att 𝐹𝑚𝑎𝑥 varierar med
höjden ℎ enligt Figur 4.23. Vid beräkningar av längden på svetsfogen användes data enligt Tabell 4.3,
vilket är ett exempel på dimensionering av bottenplatta. Materialparametrarna 𝑓𝑢 och 𝛽𝑤 gäller för
konstruktionsstål av typen S235 JR (Björk, 2013; SIS, 2008). Säkerhetsfaktorn 𝛾𝑚2 sattes till 1
eftersom en säkerhetsfaktor redan finns med i den maximalt tillåtna drag- och tvärlasten för
expanderbulten. Optimal längd på svetsfogen visas i Figur 4.26 och varierar beroende på var 𝐹𝑚𝑎𝑥
appliceras. Det går att utläsa ur figuren att svetsfogens längd får vara som störst 𝐿 ≈ 30 mm för att
garantera att den ger vika innan infästningen till betongen.
Tabell 4.3. Värdena som används vid beräkning av svetslängden.

Variabel

𝒂

𝒅

𝒉

𝒇𝒖

𝜷𝒘

𝜸𝒎𝟐

Värde

3 𝑚𝑚

100 𝑚𝑚

200 𝑚𝑚

360 𝑀𝑃𝑎

0,8

1
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Figur 4.26. Optimal längd på svetsfogen som funktion av höjden h.

Ekv. (4.7), (4.8) och (4.9) ger att
𝜎⊥ =

𝐹𝑚𝑎𝑥 (𝑑+ℎ)

√2𝑎𝐿𝑑

(4.11)

Villkoret i ekv. (2.3) i kombination med ekv. (4.11) undersöktes med en längd 𝐿 = 30 mm
respektive 𝐿 = 50 mm, se Figur 4.27. För att svetsfogen skall hålla för given belastning skall
normalspänningen 𝜎⊥ ligga under villkorsgränsen enligt ekv. (2.3), dvs. ca 325 MPa i detta
fall. Figuren visar tydligt att en svetsfog med längden 30 mm inte uppfyller villkoret i ekv.
(2.3). Är svetsfogen istället 50 mm lång uppfylls villkoret, men svetsfogen blir för stark med
avseende på att infästningen till betongen skall hålla.

Figur 4.27. Undersökning av svetsvillkor enligt ekv. (2.3).
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4.4.2 Beräkningar för alternativet hål i golvet
Beräkningar utfördes på infästningsalternativet hål i golvet. De två fall som är mest kritiska är när
röret blir påkört längst upp respektive längst ner. Därför studerades dessa fall för att dimensionera
röret så att det ger vika innan betongen går sönder. I båda fallen uppskattades en maxlast, 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 , med
hänsyn till betongens tryckhållfasthet 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 28 𝑀𝑃𝑎 (SIS, 2008). Med maxlasten bestämd kan röret
dimensioneras för att uppnå en önskad spänning vid den lasten. I båda fallen försummades rörets
massa och rörets ytterdiameter sattes till ∅𝑦 = 55 𝑚𝑚.
I fall 1 körs röret på längst upp och en friläggning kan ses i Figur 4.28, där 𝑄 är en reaktionskraft som
antas vara jämnt fördelad över en yta 𝐴1 och reaktionsmomentet som uppstår är ersatt av ett
kraftpar 𝑅. Normalspänningen antogs vara jämnt fördelat över den krökta ytan och uppskattades
genom att reaktionskraften 𝑄 fördelades jämt över den projicerade ytan 𝐴1 = ∅𝑦 ℎ2, se Figur 4.29,
där ∅𝑦 är rörets ytterdiameter och ℎ2 är djupet på hålet som röret är monterat i. Den yta som ansågs
vara mest kritisk för betongen var 𝐴2 =

𝐴1
,
2

dvs. den yta där 𝑄 och 𝑅 verkar åt samma håll, se den

röda ytan i Figur 4.28. På den undre halvan av hålet verkar 𝑄 och 𝑅 åt motsatt håll och motverkar
således varandras inverkan på betongen.

Figur 4.28. Friläggning av rör monterat i hål i betonggolv.
Den kritiska ytan är utmärkt i rött.

Figur 4.29. Den projicerade ytan på betongen.

Horisontell och vertikal jämvikt i Figur 4.28 ger direkt att 𝑁 = 0 och 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑄. Momentjämvikt i Figur
4.28 ger
ℎ
ℎ
𝑂⃕: 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 (ℎ1 + 22 ) − 2𝑅 42 = 0

(4.13)

Eftersom betongens tryckhållfasthet är den begränsade faktorn och används för att bestämma 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙
fås
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 =
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där den totala kraften som verkar på betongens kritiska yta är 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑄
2

+𝑅 =

𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙
2

+ 𝑅. Med

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 28 MPa, ℎ1 = 0,2 m, ℎ2 = 0,1 m och ytterdiametern ∅𝑦 = 55 mm tillsammans med ekv.
(4.13) och (4.14) blir den maximala kraften 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 = 16,7 kN. I fall 2 blir röret påkört längst ner vid
golvet och ekv. (4.13) användes tillsammans med att ℎ1 = 0 vilket gav att 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑅. Ett nytt värde på
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 erhölls och insättning i ekv. (4.14) gav i detta fall att 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 = 51 kN.
Med hjälp av dessa krafter kan rörets innerdiameter ∅𝑖 dimensioneras med avseende på att t.ex.
brottgränsen skall uppnås. Effektivspänningen enligt von Mises beräknades med
𝜎𝑒𝑓𝑓 = √𝜎 2 + 3𝜏 2
𝑀

𝜎 = 𝑊𝑏

𝑏

𝜏=

𝑇𝑆𝐴∗
𝐼𝑏

𝑀𝑏 = 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 ℎ1

(4.15)
(4.16)
(4.17)
(4.18)

där 𝜎 är normalspänningen från böjmomentet. Böjskjuvspänningen 𝜏 beräknas enligt Jourawski i ekv.
(4.17), där 𝑇 är tvärkraften, 𝑆𝐴∗ är det statiska momentet för arean 𝐴∗ , 𝐼 är yttröghetsmomentet för
tvärsnittsarean och 𝑏 är den spänningsupptagande bredden, se Figur 4.30. Normalspänningen 𝜎
beräknades med ekv. (4.16) där 𝑀𝑏 är böjmomentet och 𝑊𝑏 är böjmotståndet (Sundström, 2010).
Beräkningar av effektivspänningen enligt ekv. (4.15) för olika innerdiametrar utfördes för fall 1 och 2,
se Tabell 4.4. I fall 1 är 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 = 16,7 kN och ℎ1 = 0,2 m. I fall 2 är 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 = 51,0 kN och ℎ1 = 0. Den
maximala skjuvspänningen uppstår i punkt Y och den maximala normalspänningen i punkt X i Figur
4.30. I fall 1 uppstår den kritiska spänningen i punkt X. I fall 2 är normalspänningen noll eftersom
ℎ1 = 0 vilket medför att den högsta effektivspänningen uppstår i punkt Y.

Figur 4.30. Tvärsnitt på röret med pålagd tvärkraft T.

Emil Bergman
Anna Wikström

31

23 juni 2015

Högskolan i Skövde

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Tabell 4.4. Effektivspänningen i de kritiska punkterna i fall 1 och 2 med varierande innerdiameter.

𝑭𝒕𝒊𝒍𝒍 [kN]

Fall 1

16,7

Fall 2

51,0

∅𝒊 [mm]

𝝈 [MPa]

𝝉 [MPa]

43
45
47
49
43
45
47
49

326
370
438
553
0
0
0
0

33
42
52
68
109
129
158
208

𝝈𝒆𝒇𝒇 i punkt X
[MPa]
326
370
438
553
0
0
0
0

𝝈𝒆𝒇𝒇 i punkt Y
[MPa]
62
73
90
118
189
223
275
360

Från Tabell 4.4 kan ses att en högre effektivspänning uppnås när kraften appliceras längst upp på
röret. Om t.ex. en spänning på 360 MPa önskas krävs i fall 2 en innerdiameter på 49 mm. Med
samma innerdiameter i fall 1 uppnås en effektivspänning på 553 MPa. Det innebär att röret inte
kommer kunna motstå en kraft på 16,7 kN i fall 1. Det går alltså inte att dimensionera röret för att
det skall bli optimalt i båda fallen.
4.4.3 Ekvivalent statisk last
Ett krav är att påkörningsskydden skall kunna användas som stopp utan att kvarstående
deformationer erhålls. Att påkörningsskyddet används som stopp betyder att truckföraren kör mot
påkörningsskyddet tills lasten tar emot påkörningsskyddet varpå lasten ställs ner på golvet. För att
säkerställa att kravet uppfylls gjordes en uppskattning av truckens hastighet vid kollision med
påkörningsskyddet. Vid observationer i fabrikerna uppskattades truckens hastighet till 𝑣 = 0,05 m/s.
Den tyngsta trucken som används i fabrikerna har massan 𝑚 = 8000 kg, vilken användes för att
beräkna kraften från kollisionen. Trucken antas vara stel, dvs. deformationen, 𝛿𝑐 = 0. Genom att
observera påkörningsskydd som blivit påkörda uppskattades deformationen till 𝛿𝑏 = 0,005 m. Dessa
värden ger tillsammans med ekv. (2.1) att 𝐹 = 2000 N när påkörningsskyddet används som stopp.
Denna kraft är betydligt lägre än de krafter som används för att dimensionera påkörningsskyddet,
varför den ej tas i beaktande.

4.5 FMEA
För att identifiera möjliga fel och dess konsekvenser utfördes en FMEA på principkonstruktionens
komponenter. Det fullständiga resultatet i tabellform kan ses i bilaga 5. Från resultatet framgick att
det mest kritiska felet som kan uppstå är att påkörningsskyddet är underdimensionerat. Om
påkörningsskyddet är underdimensionerat kan det slitas loss och ge allvarliga skador på personalen
som följd. I detta skede är åtgärden att bygga en prototyp för att testa hur påkörningsskyddet beter
sig vid kollisioner.

5 Resultat
Principkonstruktionen som togs fram är moduluppbyggd och en 3D-modell kan ses i Figur 5.1.
Principkonstruktionen består av balkar, räckesstolpar och två olika alternativ för att fästa
påkörningsskyddet i betonggolvet. Räckesstolparna och balkarna visas i Figur 5.2 och Figur 5.3.
Emil Bergman
Anna Wikström

32

23 juni 2015

Högskolan i Skövde

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Räckesstolparna är tillverkade i plast och är tänkta att böjas vid eventuell påkörning istället för att gå
sönder. Räckesstolpen har ett rör i botten för att fästa räckesstolpen i antingen bottenplatta eller hål
i golvet. I andra änden har räckesstolpen en ögla för att fästa en kedja som avgränsar fotgängare från
trucktrafik. Den skall inte att ta upp lasten från en kollision. Övriga delar är tillverkade i
konstruktionsstål av kvalitet som väljs utifrån vilken infästningsmetod som används. En infästning
som tål mer tillåter material med högre brottgräns. Alla mått i föreslagen konstruktion baseras inte
på beräkningar utan vissa är endast ansatta vid skapandet av 3D-modellerna. De delar med mått som
inte beräknats bör överdimensioneras eftersom dessa delar inte är tänkta att ge vika vid en kollision.

Figur 5.1. Den färdiga principkonstruktionen. I figuren visas infästningsalternativet bottenplatta.

Räckesstolparna är ca 900 mm höga, vilket ger en totalhöjd från golv på ca 1100 mm. Balkarna och
öronen på balkarna dimensioneras beroende på längden på balkarna så att de inte går sönder vid
påkörning innan svetsfogar eller rör ger vika. I Figur 5.1 är balken ca 1250 mm lång inklusive öron.
Öronen är tillverkade av 6 mm plattjärn som bockas. Balken är en rektangulär hålprofil med måtten
200 x 80 x 6 mm.
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Figur 5.2. Räckesstolpe.

Figur 5.3. Balk med öron.

Bottenplatta och hål i golvet visas i Figur 5.4 respektive Figur 5.5. Fyrkantsprofilen på bottenplatta är
65 x 65 x 5 mm och röret som är monterat i fyrkantsprofilen är ∅55 𝑥 3 mm. Det rör som används till
hål i golvet dimensioneras enligt beräkningarna under kapitlet 4.4.3.

Figur 5.4. Infästningsalternativet bottenplatta som skruvas
fast i golvet.

Figur 5.5. Hål i golvet i snittad vy för att se hur röret går
ner i betongen.

Principkonstruktionen är moduluppbyggd för att underlätta reparationer och återanvändning. För
bottenplatta är det tänkt att vid en eventuell påkörning lossnar fyrkantsprofilen från plattan som är
fäst i betongen innan infästningen till betongen går sönder. Även röret som är monterat i
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fyrkantsprofilen är tänkt att ge vika innan infästningen till betongen går sönder. Med hål i golvet är
det tänkt att röret som är monterat i betongen ger vika innan betongen spricker vid en eventuell
påkörning. I båda fallen är balken endast tänkt att förmedla kraften till dessa svaga punkter i
konstruktionen medan balken förblir intakt. Öronen på balken är fastskruvade, vilket möjliggör byte
av dessa i de fall de blir deformerade.
Principkonstruktionen utvärderades mot kravspecifikationen. För att avgöra måluppfyllnaden av de
krav som behandlar hållfastheten krävs ytterligare beräkningar och eventuellt prototyper. De krav
som gick att utvärdera uppfylldes och dessa var:







Moduluppbyggd och demonterbar
Skall gå att montera i olika vinklar
Delarna får plats i en Volvo-pall
Motverka inkörning från 10-160 mm från golv
Skyddsräcke minst 1100 mm högt
Skall gå att dammsuga med standardmunstycke

Säkerhetskrav som identifierats under litteraturstudien är uppfyllda, eftersom principkonstruktionen
är tillräckligt hög för att förhindra fotgängare och ståplattor på ledstaplare från att passera. Enligt
förenklade hållfasthetsberäkningar klarar principkonstruktionen att stå emot en lika stor kraft som
de befintliga påkörningsskydden på Volvo. Stora delar av principkonstruktionen kan tillverkas av
nuvarande tillverkare på Volvo, medan räckesstolparna och kedja behöver köpas in.

6 Diskussion
De olika delarna i projektet analyserades för att identifiera vilka delar som kunde gjorts bättre och
vilka de eventuella felkällorna är. Analysen följer samma upplägg som rapporten.

6.1 Arbetets upplägg
Vid uppstarten av projektet påbörjades en litteraturstudie eftersom en tidig deadline bestod i att
lämna in litteraturstudie- och metodkapitlet i rapporten. Detta medförde att mycket tid lades på att
hitta artiklar tidigt och att undersökningen av själva problemet blev uppskjuten. Detta gjorde att
arbetet mer eller mindre anpassades efter de artiklar som hittades. När observationer sedan gjordes
i fabrikerna upptäcktes att problemet inte var det som från början hade sagts. Ett stort problem som
upptäcktes var att infästningen i betongen är svagare än själva påkörningsskyddet. Detta gjorde att
tid fick läggas på litteraturstudie senare under arbetet och mindre tid än planerat kunde läggas på
konceptutvärdering och vidareutveckling av koncepten.

6.2 Intervjuer och observationer
När intervju med tillverkare skulle ske hade frågor förberetts och en bild skapats över vad som var
målet med intervjun. Planen var att en intervjuare skulle ställa frågor medan den andra intervjuaren
antecknade svaren. När väl intervjun ägde rum blev den väldigt ostrukturerad pga. att fler personer
var med och pratade. Detta resulterade i att personen som intervjuade tillverkaren själv fick
anteckna svaren och ställa följdfrågor medan den andra intervjuaren blev distraherad av de
ytterligare personerna som befann sig i lokalen. Hade intervjun gjorts om hade tydligare krav ställts
på att endast intervjuarna och tillverkaren befann sig i lokalen för att på så sätt hålla sig till den
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intervjumetod som valts ut. Detta kanske hade givit bättre svar och en utförligare och tydligare
kravspecifikation att jobba med tidigare i arbetet.
I bearbetningsfabrikerna, vilka var de lokaler uppdragsgivaren ville att arbetet skulle fokusera på, var
det begränsat med trucktrafik. Detta gjorde det svårt att genom observationer skapa en bild av hur
trucktrafiken såg ut. Däremot gjordes observationer av påkörningsskydd som blivit skadade av
påkörning. Det gick tydligt att se att de flesta påkörningar på påkörningsskydd sker när trucken skall
vända och inte när den kör rakt fram. Det hade varit fördelaktigt att besöka fler fabriker med mer
aktiv trucktrafik för att få en bättre bild av hur truckarna körs.

6.3 Konceptgenerering
Fler grupper av människor med mer varierande bakgrund att be om hjälp med konceptgenerering
hade varit ett bra sätt att få en större variationsbredd på de koncept som initialt togs fram. Att även
nyttja samma grupper av människor senare under arbetets gång för ytterligare konceptutvärdering
hade kanske hjälpt att generera bättre vidareutvecklingar.
Med metoden C-sketch hade det varit bra om deltagarna fått mer information om
kravspecifikationen för att få lite mer specifika idéer. Mer tid för att föra ner idéerna på papper hade
troligen givit koncept med högre kvalitet tidigare under arbetet. Användning av 6-3-5-metoden
genererade många koncept på en kort tid, men även här hade det varit bra om deltagarna fått mer
information om vad målet med principkonstruktionen var.

6.4 Konceptutvärdering
När konceptutvärderingen planerades valdes QFD för att uppnå en strukturerad utvärdering utan att
egna åsikter påverkade resultatet. Eftersom konceptgenereringen hade gjorts med
kravspecifikationen som grund visade det sig att samtliga koncept redan uppfyllde alla punkter som
ingick i QFD-matrisen. Resultaten från denna utvärdering visade endast att vissa befintliga
påkörningsskydd var sämre men gav ingen vinnare. För att kunna göra en jämförelse mellan de
koncept och befintliga påkörningsskydd som fått lika många poäng krävdes en mer subjektiv
utvärderingsmetod. Concept scoring blev den metod som användes för att skilja på de olika
koncepten. De som medverkade i utvärderingen var personer som inte hade någon tidigare
erfarenhet av Concept scoring och behövde få metoden förklarad. Detta gjorde att missförstånd
uppstod och att det blev lite fel med poängsättningen. Resultatet av utvärderingen är därför endast
en fingervisning och vidare utvärdering behövs när koncepten är mer utvecklade.
Då målet var att ta fram en principkonstruktion har lite tid lagts på att undersöka lämpliga material
och fokus låg på funktionen hos principkonstruktionen. Det bedömdes göra projektet för stort att gå
igenom och utvärdera olika material, men det hade kunnat ge intressanta idéer att göra det. Både
Flex Impact och Ölm Trä är tillverkade i andra material än konstruktionsstål, men utvärderingen av
dessa påkörningsskydd har varit högst subjektiv då begränsad data på hur de beter sig vid en kollision
funnits. En mer ingående jämförelse där pris och material mellan olika påkörningsskydd görs hade
kanske visat att ett annat material eller en annan konstruktion hade varit effektivare.
De påkörningsskydd som finns på marknaden valdes bort pga. vissa brister. Hos Flex Impact var
bristen att det var skräddarsytt efter platsen det monteras på, vilket försvårar återanvändning.
Påkörningsskyddet Ölm Trä hade en svag punkt i infästningen till golvet då det är stor risk att den går
sönder vid en påkörning. Det kan i nuläget inte garanteras att infästningen håller för
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principkonstruktionen som tagits fram. Det skall observeras att principkonstruktionen som tagits
fram blev högst värderad i utvärderingarna pga. stort fokus på att infästningen till betongen skall
hålla vid en påkörning. Det var också av den anledningen som marknadens lösningar valdes bort.

6.5 Betongtjocklek och klass
Betongens tjocklek varierar mellan 100-200 mm i fabrikerna. Även betongklassen varierar över olika
delar av golvet vilket gör det svårt att veta hållfastheten på specifika ställen. När de olika
infästningsmetoderna för betong jämfördes visade det sig att expanderbulten Superplus klarade tre
gånger så stor drag- och tvärlast som den nuvarande expanderbulten. Superplus kräver ett effektivt
monteringsdjup på 150 mm vilket inte kan garanteras överallt i fabrikerna. För att vara på den säkra
sidan valdes vid beräkningarna därför Golden Anchor M12, som har ett effektivt monteringsdjup på
80 mm. Om tid hade lagts på att studera ritningar över fabrikerna hade det kanske visat sig att en
starkare infästningsmetod var möjlig att använda. Det skall även tas i beaktande att
infästningsmetoderna Slagankare EDA och betongbult tillåter demontering där ingenting kvarstår
som sticker upp ovanför golvytan. Dessa infästningsmetoder klarar dock en lägre last, vilket innebär
ett vekare påkörningsskydd fast med bättre demonteringsmöjligheter.

6.6 FMEA
Genom att utföra en FMEA på principkonstruktionen identifierades vissa säkerhetsbrister. Tanken
med påkörningsskyddet är att det skall ge vika innan infästningen. Detta ger bieffekten att om en
ändstolpe körs på och går sönder som planerat kan den yttersta balken rotera och skada personal.
Ett alternativ för att undvika detta är att fyrkantsprofilen på bottenplattan helsvetsas. Detta ger
effekten att om fyrkantsprofilen blir påkörd kommer infästningen att gå sönder men risken att
balken kan rotera fritt undviks. Risken att fyrkantsprofilen träffas vid en eventuell påkörning är liten
vilket också medför en liten risk för att infästningen går sönder, men säkerheten ökar markant. Ett
alternativ till att fyrkantsprofilen helsvetsas kan vara att montera ett mothåll som fångar upp balken
om den lossnar. Det krävs dock vidare arbete för att utreda detta.
Med FMEA visades även att hållfasthetsberäkningarna är en viktig del för att kunna garantera att
påkörningsskyddet beter sig som det skall. Även om hållfasthetsberäkningarna är tillförlitliga kan
påkörningsskyddet bli felbyggt och då hjälper inte tillförlitliga beräkningar. För att undvika dessa fel
hade prototyper hjälpt.

6.7 Hållfasthetsberäkningar
Beräkningarna som utfördes är mycket förenklade eftersom det dynamiska lastfall då en truck
kolliderar med ett påkörningsskydd är komplicerat. Noggrannare beräkningar hade krävt en
dynamisk analys med plastiska deformationer. De flesta förenklingar som gjorts är konservativa och
innebär att infästningen till betongen tål mer än vad som beräknats. Förenklingarna som gjordes var
på bekostnad på beräkningarnas noggrannhet och detta utgör en stor osäkerhetskälla. Dock kan det
undersökas vilken del av principkonstruktionen som ger vika först beroende på förhållandet mellan
dimensionerna hos de olika delarna. På grund av osäkerheten i beräkningarna hade det varit bra att
bygga prototyper och utföra experiment för att se hur påkörningsskydden beter sig vid t.ex. olika
påkörningshastigheter, påkörningsvinklar och truckstorlekar. Prototyper hade varit ett sätt att
verifiera att påkörningsskyddet som utvecklades beter sig som det är tänkt och att
kravspecifikationen är uppfylld. Dessa experiment hade även varit intressanta för att bestämma hur
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betongen beter sig vid användandet av olika infästningsalternativ och säkerställa att det är så lätt att
reparera och återanvända koncepten som det är tänkt.
Hållfasthetsberäkningarna för svetsfogarna uppfyllde inte alla villkor som ges i Eurokod 3 (SIS, 2008).
Problemet uppstår eftersom det krävs olika lång svetsfog beroende på var påkörningsskyddet blir
påkört. Detta innebär att det är omöjligt att dimensionera svetsfogen för optimal hållfasthet för varje
möjligt påkörningsfall. Skall det garanteras att infästningen till betongen håller bättre än svetsfogen
krävs därför att kortast beräknad längd på svetsfogen används. Det skall observeras att i dessa
beräkningar användes en infästning som var väldigt lik infästningen på de befintliga skydden som
finns på Volvo idag. Ändras infästningen så att t.ex. fler expanderbultar tar upp drag- och tvärlast kan
den maximala kraften skyddet tål ökas. Ökas denna kraft kommer skyddet att stå emot en större
kraft än dagens befintliga skydd även om svetsfogarna ej håller för lika stor kraft som infästningen
gör. Observera att dagens befintliga påkörningsskydd på Volvo är robustare än principkonstruktionen
som tagits fram och att vid infästningens maxlast kommer antagligen inte infästningen att haverera
totalt. Detta kan innebära att dagens befintliga påkörningsskydd håller för en större last än vad
principkonstruktionen är dimensionerad för och att principkonstruktionen kan anses för vek i
jämförelse.
För hål i golvet gjordes förenklingar för hur röret trycker på betongen vid en påkörning. Det antogs
att reaktionskraften var jämnt fördelad över betongen och ingen hänsyn togs till att kanten på hålet
troligtvis är den mest kritiska punkten för hur mycket betongen tål.
Beräkningar har ej gjorts på alla delar av påkörningsskyddet då målet i första hand var att ta fram en
principkonstruktion. Det skall även observeras att Eurokoderna och beräkningarna däri är
konservativa då de i första hand behandlar bärverk och byggkomponenter, vilka dimensioneras för
att hålla. Principkonstruktionen använder samma beräkningar för att dimensioneras för att haverera.
De delar som beräknats med Eurokoderna som bas bör därmed rimligen hålla för en last lika stor
eller större än den som tagits fram. Det är därför svårt att garantera att påkörningsskyddet ger vika
före infästningen till betongen.
Ytterligare felkällor som påverkar är varierande materialegenskaper som kan ge påkörningsskyddet
bättre hållfasthet än vad som beräknats, vilket kan betyda att infästningen till betongen går sönder
istället.

6.8 Människa, teknik och samhälle
Om det går att garantera att påkörningsskyddet beter sig som förväntat går det att säkerställa att
människor som kommer i kontakt med det kan förlita sig på att påkörningsskyddet ger ett skydd som
lever upp till förväntningarna. Om påkörningsskydd finns för att förhindra att maskinkomponenter
går sönder pga. påkörning kan negativ miljöpåverkan och onödiga kostnader undvikas.
Ett moduluppbyggt påkörningsskydd där de flesta delar som är tänkta att gå sönder är tillverkade i
konstruktionsstål gör det enkelt att återvinna vid behov. De delar som är tillverkade i plast är ej
tänkta att gå sönder och på så sätt minimeras behovet av att återvinna plasten. Att
påkörningsskyddet är moduluppbyggt och anpassningsbart efter platsen det monteras på innebär att
det oftare kan återanvändas istället för att återvinna det befintliga och tillverka ett nytt för den nya
platsen.
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Principkonstruktionen bidrar inte direkt till någon teknikutveckling i samhället, men idén om en
moduluppbyggd produkt ligger i tiden och kan inspirera andra att tillverka med moduluppbyggnad i
åtanke. En moduluppbyggd produkt bidrar till en mer hållbar utveckling för miljö och ekonomi.

7 Slutsatser
En principkonstruktion togs fram som är uppbyggd av moduler och tillåter anpassning efter platsen
den skall monteras på. Moduluppbyggnaden tillåter även att reparationer av principkonstruktionen
lättare kan utföras. Beräkningarna visar att det är svårt att dimensionera principkonstruktionen så att
infästningen till betongen alltid håller samtidigt som ett bra skydd erhålls. Beräkningarna är även
förenklade vilket ger en stor osäkerhet. Några åtgärder som hade förbättrat arbetet är följande:






Att leta efter fakta utifrån behov istället för att leta fakta att anpassa arbetet efter hade givit
mer tid till utveckling av principkonstruktionen. Genom ett annat upplägg på arbetet hade
mer tid funnits till att åtgärda brister hos principkonstruktionen.
För att kontrollera att beräkningarna är rimliga och för att säkerställa att påkörningsskyddet
beter sig som förväntat hade prototyper varit till stor hjälp.
En utförlig studie av olika material hade givit en möjlighet att optimera påkörningsskyddet
vidare med avseende på miljö, funktion och pris, men valdes bort pga. tidsbrist.
Om tillräcklig golvtjocklek och betongklass kan garanteras kan drag- och tvärlasten som
infästningen tål tredubblas jämfört med nuvarande infästningsmetod genom att använda
Superplus.

Nästa steg i utvecklingsprocessen är att fortsätta hållfasthetsberäkningarna på resterande delar av
principkonstruktionen. Alternativt kan en prototyp tillverkas för att utvärdera hur principkonstruktionen beter sig vid en påkörning istället för att utföra vidare hållfasthetsberäkningar.
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Bilaga 1 - Arbetsfördelning
Den största delen av detta arbete har utförts tillsammans. De delar som utförts individuellt har
granskats gemensamt innan det använts i arbetet och förts in i rapporten. Alla beräkningar har
utförts tillsammans. 3D-modeller togs fram genom att Anna och Emil gjorde några delar var.
Dagböcker har förts av respektive författare av rapporten under hela projekttiden och skiljer sig ej
nämnvärt.
Följande delar har ursprungligen skrivits av Emil och Anna tillsammans:
Hela introduktionskapitlet, introduktion till produktutvecklingsmetod, introduktion till konceptgenerering, introduktion till konceptutvärdering, genomförande, resultat, diskussion och slutsats.
Följande delar har ursprungligen skrivits av Emil:
Infästning i betong, svetshållfasthet, Identifiera möjlighet, identifiera kundkrav, kravspecifikation, Csketch, brainstorming, QFD och Concept scoring.
Följande delar har ursprungligen skrivits av Anna:
Befintliga lösningar, statisk last vid påkörning, säkerhetskrav, observationer och intervjuer, 6-3-5metoden, FMEA och CAD.
Andra delar har skrivits av både Emil och Anna men har senare tagits bort ur rapporten och nämns ej
här.
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Bilaga 2 – Tidsplan
Den uppdaterade slutgiltiga tidsplanen
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Den ursprungliga tidsplanen
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Den ursprungliga tidsplanen skapades med deadlines givna i kursen som bas. Detta medförde att
vissa moment gavs mycket mer tid än de faktiskt tog att utföra, framförallt planerna med
rapportskrivning. Det visade sig att själva problemlösningen och vidareutvecklingen av
principkonstruktionen tog mycket mer tid än planerat. Tiden för att genomföra detta togs mestadels
från rapportskrivning av diskussion- och slutsatskapitlet.
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Bilaga 3 – Originalkoncept
Samtliga koncept som genererades initialt kan ses nedan.
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Bilaga 4 – QFD och Concept scoring
QFD
Här kan QFD-matrisen för koncept och befintliga lösningar ses.
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Skyddet går sönder vid infästningens maxlast

Skall gå att dammsuga med standardmunstycke

Skyddsräcke minst 1100 mm högt

Motverka inkörning från 10-160 mm från golv

Max tillåten deformation (förhindrar att t.ex. elskåp
blir påkörda innan skyddet uppfyllt sin funktion)

Förblir elastisk vid en last på 2000 N
(påkörningsskyddet används som stopp)

Delarna får plats i en Volvo-pall (1220 x 880 mm)

3
9
9
9
1

9

9

3
9

3
9
9
9
48

Ja

Ja

60 60 9

> 160 mm

45

Ja

0°-180°
Ja
0°-180°
Ja
0°-180°
Ja
0°-180°
Nej
0°-180°
Nja
0°/90°
Ja
Nja Nej

45

< 200 mm

153 53 45

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

58

Skall gå att montera i olika vinklar (modul-modul)

Moduluppbyggd och Demonterbar (modul-modul)

Städare

Mål
Hål i golvet
Rektangulär bottenplatta
Kvadratisk bottenplatta
Volvos befintliga skydd
Collinder Flex Impact
Ölm träskydd
Ölm ON^OFF

3

Ja

x
x
x

9
9
9
9
9

Max 1220 mm lång eller 880 mm bred

x
x
x
x
x

Nr. Prioritet
Kundkrav
1
4
Enkel att återanvända
2
4
Enkel att reparera
3
4
Skall gå att anpassa efter monteringsplats
4
3
Lätt att förvara
5
2
Lätt att transportera
6
5
Skydda mot påkörning
7
5
Ledstaplarens ståplatta får ej åka emellan
8
5
Avgränsa fotgängare
x 9
1
Lätt att rengöra
10
4
Infästningen skall hålla
Kravvikt

Minst i 90°/135°/180°

x
x
x

Mätbara krav

Ja

x

Truckförare/operatör

Tillverkare

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Uppdragsgivare

Skyddsombud

Intressenter

200 mm
Ja Nja
200 mm
Ja Nja
200 mm
Ja Nja
160 mm
Ja Ja
200 mm
Ja Ja
170 mm
Nej Ja
50 mm
Nej Ja

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
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Koncept 1
VP
0,4
0,75
0,5
0,6
0,45
0,2
0,15
3,05

Markus Florén
Egenskap
Vikt
Enkel att reparera
10%
Moduluppbyggd
15%
Demonterbarhet
10%
Skyddar personal
30%
Anpassningsbar efter plats
15%
Lätt att förvara
5%
Infästning håller vid påkörning
15%
Totalt:
100%
P
4
5
5
2
3
4
1

Koncept 1
P
VP
4
0,30
3
0,15
4
0,8
3
0,9
4
0,8
4
0,1
3
0,45
3,5

Anna Wikström
Egenskap
Vikt
Enkel att reparera
7,5%
Moduluppbyggd
5%
Demonterbarhet
20%
Skyddar personal
30%
Anpassningsbar efter plats
20%
Lätt att förvara
2,5%
Infästning håller vid påkörning
15%
Totalt:
100%

Koncept 1
VP
0,4
0,6
0,6
0,75
0,4
0,15
0,45
3,35

P
4
3
4
3
4
3
3

Emil Bergman
Egenskap
Vikt
Enkel att reparera
10%
Moduluppbyggd
20%
Demonterbarhet
15%
Skyddar personal
25%
Anpassningsbar efter plats
10%
Lätt att förvara
5%
Infästning håller vid påkörning
15%
Totalt:
100%

Koncept 2
VP
0,3
0,6
0,6
0,75
0,4
0,15
0,45
3,25

P
5
3
3
3
5
2
3

Koncept 2
VP
0,5
0,45
0,3
0,9
0,75
0,1
0,45
3,45

Koncept 2
P
VP
3
0,225
3
0,15
3
0,6
3
0,9
4
0,8
4
0,1
5
0,75
3,525

P
3
3
4
3
4
3
3

Koncept 3
VP
0,3
0,6
0,6
0,75
0,4
0,15
0,45
3,25

P
3
2
2
4
4
1
4

Koncept 3
VP
0,3
0,3
0,2
1,2
0,6
0,05
0,6
3,25

Koncept 3
P
VP
3
0,225
3
0,15
3
0,6
3
0,9
4
0,8
4
0,1
5
0,75
3,525

P
3
3
4
3
4
3
3

Flex Impact
P
VP
2
0,2
1
0,15
1
0,1
5
1,5
1
0,15
3
0,15
5
0,75
3

Flex Impact
P
VP
2
0,15
2
0,1
2
0,4
3
0,9
2
0,4
3
0,075
3
0,45
2,475

Flex Impact
P
VP
2
0,2
4
0,8
3
0,45
4
1
3
0,3
3
0,15
3
0,45
3,35

P
1
4
4
1
2
5
2

P
3
3
3
2
3
2
4

P
5
4
5
3
2
2
2

VP
0,5
0,8
0,75
0,75
0,2
0,1
0,3
3,4

Ölm trä
VP
0,1
0,6
0,4
0,3
0,3
0,25
0,3
2,25

VP
0,225
0,15
0,6
0,6
0,6
0,05
0,6
2,825

Ölm trä

Ölm trä
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Concept Scoring

Här kan resultatet från Concept scoring ses.
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P
4
5
4
4
2
3
4

P
4
4
5
4
3
4
5

Simon Nilsson
Egenskap
Vikt
Enkel att reparera
15%
Moduluppbyggd
15%
Demonterbarhet
29%
Skyddar personal
15%
Anpassningsbar efter plats
10%
Lätt att förvara
1%
Infästning håller vid påkörning
15%
Totalt:
100%

Niklas Helsing
Egenskap
Vikt
Enkel att reparera
10%
Moduluppbyggd
20%
Demonterbarhet
10%
Skyddar personal
30%
Anpassningsbar efter plats
15%
Lätt att förvara
7,5%
Infästning håller vid påkörning
7,5%
Totalt:
100%

Förklaring:
P = Poäng (1-5)
VP = Viktad poäng (P*vikt)

Medelvärdespoäng:

P
2
3
5
5
3
3
4

Jarmo
Egenskap
Vikt
Enkel att reparera
10%
Moduluppbyggd
15%
Demonterbarhet
10%
Skyddar personal
40%
Anpassningsbar efter plats
10%
Lätt att förvara
5%
Infästning håller vid påkörning
10%
Totalt:
100%

Koncept 1
3,644

Koncept 1
VP
0,4
0,8
0,5
1,2
0,45
0,3
0,375
4,025

Koncept 1
VP
0,6
0,75
1,16
0,6
0,2
0,03
0,6
3,94

Koncept 1
VP
0,2
0,45
0,5
2
0,3
0,15
0,4
4

P
3
4
4
4
3
3
3

P
3
4
3
4
2
3
3

P
2
3
1
5
3
3
2

Koncept 2
3,404

Koncept 2
VP
0,3
0,8
0,4
1,2
0,45
0,225
0,225
3,6

Koncept 2
VP
0,45
0,6
0,87
0,6
0,2
0,03
0,45
3,2

Koncept 2
VP
0,2
0,45
0,1
2
0,3
0,15
0,2
3,4

P
3
4
4
4
3
3
3

P
3
4
3
4
2
3
3

P
2
3
1
5
3
3
2

Koncept 3
3,371

Koncept 3
VP
0,3
0,8
0,4
1,2
0,45
0,225
0,225
3,6

Koncept 3
VP
0,45
0,6
0,87
0,6
0,2
0,03
0,45
3,2

Koncept 3
VP
0,2
0,45
0,1
2
0,3
0,15
0,2
3,4

Flex Impact
3,123

Flex Impact
P
VP
2
0,2
1
0,2
4
0,4
3
0,9
1
0,15
2
0,15
3
0,225
2,225

Flex Impact
P
VP
4
0,6
3
0,45
5
1,45
2
0,3
3
0,3
4
0,04
3
0,45
3,59

Flex Impact
P
VP
5
0,5
5
0,75
1
0,1
4
1,6
5
0,5
3
0,15
5
0,5
4,1

P
3
3
3
3
3
4
3

P
4
5
5
2
3
4
3

P
3
5
1
3
5
5
2

VP
0,6
0,75
1,45
0,3
0,3
0,04
0,45
3,89

VP
0,3
0,75
0,1
1,2
0,5
0,25
0,2
3,3

Ölm trä
3,123

VP
0,3
0,6
0,3
0,9
0,45
0,3
0,225
3,075

Ölm trä

Ölm trä

Ölm trä
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Felmöjlighet
Lossnar ur golv

Emil Bergman
Anna Wikström
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Balk + öron

Räckesstolpe

Rör (hål i golvet)

Stolpen är för styv
Ögla för kedja lossar
Öron tål för låg kraft

Tål för låg kraft

Tål för stor kraft

Tål för låg kraft

Felorsak
Dåligt golv
Skydd feldimensionerat
Skydd felbyggt
Infästning felmonterad
Infästningen går sönder Skydd feldimensionerat
Skydd felbyggt
Skyddet blir löst
Skydd feldimensionerat
Skydd felbyggt
Betongen går sönder
Skydd feldimensionerat
Skydd felbyggt
Röret går sönder
Skydd feldimensionerat
Skydd felbyggt
Infästningen går sönder Fel vald plast
Kedja saknas
Felbyggd
Balken blir lös
Skydd feldimensionerat

Feleffekt
Skyddet blir löst

Allvarlighetsgrad
6
5
5
6
2
2
6
6
2
2
6
6
3
4
6

Felsannolikhet
2
5
3
2
5
3
5
3
5
3
5
3
3
1
4

5
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
6

Sannolikhet att felet ej upptäcks

Bottenplatta med rör Tål för stor kraft

Komponent
Infästning

RPN Åtgärd
60 Reparera golv
150 Göra prototyp för att utvärdera
90 Se till att noggranna instruktioner/ritningar finns
84 Utbilda personal
60 Göra prototyp för att utvärdera
36 Se till att noggranna instruktioner/ritningar finns
180 Göra prototyp för att utvärdera
108 Se till att noggranna instruktioner/ritningar finns
60 Göra prototyp för att utvärdera
36 Se till att noggranna instruktioner/ritningar finns
180 Göra prototyp för att utvärdera
108 Se till att noggranna instruktioner/ritningar finns
54 Göra prototyp för att utvärdera
8 Testa produkten
144 Göra prototyp för att utvärdera
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Bilaga 5 – FMEA

Här kan resultatet från FMEA för det slutgiltiga konceptet ses.
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