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Sammanfattning
För att säkra virke under transport med timmerbilar används timmerbankar som består
av en stomme och två stakar. När timmerbilen transporteras olastad uppstår virvlar av
vind kring timmerbankarna. Syftet med detta examensarbete var att ta fram en
omkonstruerad timmerbanke med avseende på reducerat luftmotstånd vid olastad
transport. Konstruktionen skulle uppfylla trafiksäkerhetsverkets föreskrifter för
transporter av virke på landsväg.

Studier av litteratur, befintliga timmerbankar, liknande produkter och en
kundundersökning utgjorde underlag för framtagning av sex olika koncept. De
utvärderades utifrån en kravspecifikation och ett koncept valdes för vidareutveckling.
Genom en riskanalys undersöktes möjliga fel som leder till att trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter inte uppfylls. Överslagsräkningar och analyser med finita elementmetoden
genomfördes för att kontrollera de möjliga felen och åtgärda dem.

Den omkonstruerade timmerbanken är en stomme med teleskopiska nedfällbara stakar.
Det medger ett planare lastutrymme och eliminerar vindvirvlar kring timmerbankarna.
Utifrån trafiksäkerhetsverkets föreskrifter är konstruktionens bredd och längd
begränsade. Vidare säger föreskrifterna att stakarna ska vara tillräckligt hållfasta, inte
böjas utanför timmerbilens sidolinje och inte lossna. För att uppfylla föreskrifterna har
den framtagna konstruktionen samma bredd som de befintliga timmerbankarna.
Längden påverkas inte eftersom stakarna fälls inåt mot varandra. Stakarna monteras
med en lutning inåt för att motverka att de böjs utanför timmerbilens sidolinje. En
maximal last på 7,2 ton räknades fram och stakarnas infästning dimensionerades för att
minimera risken att stakarna lossnar.

Den omkonstruerade timmerbanken kan medföra att bränsleförbrukningen minskar och
därmed kostnaderna för det. Men timmerbankarna antas fungera sämre under vintern
och vara tidskrävande vid lastning och lossning vilket påverkar lönsamheten negativt.
Det är problem som bör undersökas och åtgärdas vid framtida arbete om konstruktionen
ska vara lönsam att använda.
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Abstract
Timber bunks are used to secure load under transportation with timber log trucks. They
consist of a frame and two stakes. When the timber truck is transported unloaded wind
occurs around the bunks. The purpose of this thesis was to develop a reconstructed
timber bunk that does not contribute to the wind around the bunks when they are
unloaded. The construction had to fulfil specific regulations for transportation of timber
on highroads.

Studies of literature, existing timber bunks, similar products and a costumer survey
provided input to generate six different concepts. They were evaluated with support
from product specifications and a concept was chosen for further development. Possible
errors, which would lead to not fulfilling the regulations, were decided through a risk
analysis. Calculations by hand and analysis with the finite element method were applied
to check the possible errors and fix them.

The reconstructed timber bunk is a frame with telescopic collapsible stakes, which
creates a flatter cargo space and eliminates wind around the bunks. According to the
regulations width and length are restricted. Furthermore stakes has to be of sufficient
strength, not bent outside the sideline of the truck and not come loose. Therefore the
reconstructed timber bunk has the same width as existing bunks. The length is not
affected because the stakes are folded inwards. The stakes are mounted with an
inclination to counteract the bending, a maximal load of 7,2 tons was calculated and the
stakes attachments were dimensioned to minimize the risk that the stakes get loose and
fall away.

The reconstructed timber bunk can lead to reduced fuel consumption and costs. But by
the assumption that the construction will not perform well in winter and also be time
demanding when loading and unloading it will affect profitability in a negative way.
Those are problems that should be explored and fixed in the future to make the
construction profitable.
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1 Introduktion
Transporter av virke via landsväg sker i stora mängder varje år. Statistik från
Skogsstyrelsen visar att den transporterade mängden rundvirke, inrikes med svenska
timmerbilar, uppgick till cirka 36,8 miljoner ton under år 2012 [1].
Landsvägstransporter utförs med timmerbilar som är utrustade med timmerbankar för
att hålla virket på plats, se figur 1.

Figur 1: En timmerbil med timmerbankar som förhindrar att virket faller av [2].

Ibland transporteras timmerbilen olastad, under denna sträcka uppstår virvlar av vind
kring timmerbankarna vilket medför att luftmotståndet och bränsleförbrukningen ökar.
En vindtunnelstudie från Skogforsk och Linköpings Universitet har visat att
bränsleförbrukningen kan reduceras med sju till åtta procent när timmerbilen
transporteras olastad [3]. För att uppnå det krävs att delar av timmerbankarna tas bort.
På företaget ExTe i Färila, som tillverkar timmerbankar, finns ett intresse för att
utveckla dessa med avseende på att minska luftmotståndet och bränsleförbrukningen.
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1.1 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att konstruera om timmerbankarna med avseende på att
reducera bränsleförbrukningen vid olastad transport.

Målet med examensarbetet är att ta fram en konstruktion som medför att luftmotståndet
kring timmerbankarna minskar. Konstruktionen ska uppfylla trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter gällande transporter av virke på landsväg.

1.2 Frågeställningar
De frågor som examensarbetet ska besvara är:


Hur ska timmerbankarna konstrueras för reducerat luftmotstånd vid olastad
transport?



Hur ska konstruktionen uppfylla trafiksäkerhetsverkets föreskrifter?

1.3 Avgränsningar
Tester eller beräkningar av skillnaden på luftmotstånd och bränsleförbrukning kommer
inte att genomföras på grund av resursbrist. Konstruktionen kommer inte att tillverkas
utan endast vara ett förslag. Inga prototyper kommer att byggas och testas på grund av
att tillgången till de befintliga timmerbankarna är begränsad. Material och
tillverkningsmetoder kommer inte att undersökas.
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2 Teoretisk referensram
För att utreda hur timmerbankarna ska omkonstrueras har studier av litteratur
genomförts. Studien är främst riktad mot omkonstruktion av befintliga produkter. En
studie om luftmotståndet och dess påverkan på fordon har genomförts för att bredda
kunskapen om detta inför konstruktionsarbetet. För att kunna besvara frågan om hur
konstruktionen ska uppfylla säkerhetsföreskrifterna har dessa studerats.

2.1 Metoder för omkonstruktion av befintliga produkter
Produkter behöver ibland konstrueras om när de funnits en tid på marknaden. Skälen är
vanligen att lösa ett konstruktionsfel, bemöta ändrade kundbehov, höja kvalitén,
reducera kostnaden, höja livslängden eller reducera miljöpåverkan. Över 75 procent av
allt konstruktionsarbete innebär att återanvända befintliga konstruktioner och tekniker
för att lösa uppkomna konstruktionsproblem [4]. Det är ett sätt att lösa problem mellan
konstruktionsmöjligheter och produktbehov [5]. Omkonstruktion är ett viktigt steg i en
produktutvecklingsprocess och en stor del av konstruktionsarbetet består av att
konstruera om en befintlig produkt [6]. Det förekommer att omkonstruktion definieras
som motsatsen till originell produktutveckling [7,8]. Det förstnämnda innebär att skapa
koncept och modeller utifrån riktiga detaljer, medan det sistnämnda innebär att
konstruera riktiga detaljer utifrån koncept och modeller [7].

Kunskapsinsamlingen om den befintliga produkten är av stor betydelse vid
omkonstruktion. Det är avgörande för ett eller flera koncept som genereras. Den
befintliga produkten ska observeras, testas och demonteras för att samla förståelse om
produktens komponenter och form inför omkonstruktionen [8]. Även Ullman [9] lägger
vikt vid kunskapsinsamlingen och menar att ett produktutvecklingsprojekt ofta börjar
med att undersöka ett enda koncept som vidareutvecklas för att därefter lanseras. Att
påbörja ett projekt med endast ett koncept i åtanke utan att disponera någon tid på de
tidigare faserna, specifikationer och konceptgenerering, leder till produkter med dålig
kvalitet och kostsamma förändringar under den senare delen av
produktutvecklingsprojektet. Solida modeller är en fördel vid snabb framställning av
koncept. Det möjliggör för produktutvecklaren att förstå hur komponenter passar ihop
och fungerar bra utan tillgång till verkliga komponenter.
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Trots det påpekas att användandet av CAD-system vid konceptframställning kan
medföra att skissandet uteblir. Att använda skisser är en snabbare metod för att utveckla
många idéer medan det tar längre tid att skapa en solid modell.

I studien identifieras en metod som har använts i industriella sammanhang och för att
lära ut på skolor. Metoden har använts framgångsrikt för att utveckla många olika typer
av produkter och genom att studera de ingående stegen framgår att skillnaden mellan
deras metod och originell produktutveckling är liten. Båda processerna innebär
informationsinsamling av produkten, liknande produkter och kundernas behov för att
därefter upprätta kravspecifikationer inför generering av koncept. Metoden fortgår med
vidareutveckling av de framtagna koncepten genom byggande och testande av
prototyper [8].

Ullman [9] nämner att det är viktigt att undersöka det framtagna konceptets
tillförlitlighet. Ett exempel som tas upp är failure modes and effect analysis, FMEA,
vilket är en riskanalys som identifierar felmöjligheter. Metoden kan användas som
underlag för vidareutveckling och underlättar beslut gällande förbättringar och åtgärder.
Analytiska metoder är fördelaktiga jämfört med att testa prototyper eller verkliga
detaljer eftersom de är billigare och snabbare. Den noggrannhet som krävs är avgörande
för de analytiska metodernas lämplighet. Överslagsräkning och finita elementmetoden
anges som exempel på analytiska metoder där den sistnämnda uppfattas vara mest
noggrann och tidskrävande. Pan et al. [10] menar att resultatets noggrannhet beror på
konstruktörens förmåga att förenkla den CAD-modell som krävs för att utföra analysen.
De har tagit fram en särskild programvara som ska underlätta förenkling av den
ursprungliga modellen inför analys med finita elementmetoden. Programvaran ska
medföra att tidsåtgången reduceras, men eftersom ny programvara kräver tid för
inlärning bör överväganden göras ifall analyserna kommer att gynnas av det eller inte.

Utifrån de metoder som har behandlats i denna litteraturstudie skapas ett
tillvägagångssätt för omkonstruktionen av timmerbankarna. Tillvägagångssättet
beskrivs i inledningen av kapitel 3.
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2.2 Luftmotståndet och dess inverkan på ett tungt fordon
Luftmotståndet är en kraft som hämmar ett fordons rörelse. När en lastbil körs framåt
skapas ett område av lågt lufttryck bakom lastbilen. Runtomkring fordonet finns
högtrycksluft som förflyttas till området bakom fordonet. Det skapar en kraft som
motverkar rörelse framåt. Låga lufttrycksområden som skapas mellan hytten, släpet och
andra hålrum bidrar till luftmotståndet. De tre faktorerna fordonets frontyta, form och
hastighet påverkar luftmotståndet och bränsleförbrukningen som krävs för att framföra
fordonet [11].

Ett tungt transportfordon som färdas i 100 km/h förbrukar ungefär 53 procent av den
totala bränsleförbrukningen för att överkomma luftmotståndet. Genomförda studier av
Chowdhury et al. [12] visar att ett fordon med aerodynamisk utformning i stor grad
påverkar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. Tunga fordon med släp som lastbilar
och timmerbilar består av många mellanrum, och turbulens som uppstår i
mellanrummen ökar luftmotståndet [13]. Genom att täcka för mellanrummen reduceras
luftmotståndet, maximal reducering uppnås om alla mellanrum i ett ekipage täcks
fullständigt [12]. Det finns många olika aerodynamiska lösningar men på grund av
praktiska problem som kostnad och säkerhet har inte alla lösningar anpassats till tunga
fordonstransporter. Exempel på problem som hindrar införandet av aerodynamiska
lösningar är utstickande detaljer som orsakar skador och olyckor. Trafikregler kan sätta
stopp om fordonets längd överstiger den tillåtna [13].

Omfattande teorier om luftmotståndet och motordrivna fordon finns inte. En stor del av
den forskning som genomförs består av experimentella metoder [14]. Velari et al [15]
har kartlagt vilka metoder som tidigare har använts för att studera hur luftmotståndet
påverkar tunga fordon med släp. Prototyper och fullskalemodeller används för att
studera hur olika aerodynamiska lösningar påverkar luftmotståndet. Numera utförs även
datoriserade analyser av fluiders rörelser, Computational Fuid Dynamics, för att studera
luftmotståndet.
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2.3 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter
Vid transport av rundvirke finns speciella föreskrifter, utfärdade av
trafiksäkerhetsverket, som måste följas. Dimensionerna på en timmerbil är begränsade.
Bredden inklusive last får inte överstiga 2,6 meter. Bredden mäts över de delar som
sticker ut mest [16]. Timmebilens längd får vara maximalt 25,25 meter om särskilda
krav gällande bland annat fordonets dimensioner och utrustning uppfylls. Längden kan
uppgå till maximalt 24 meter utan att kraven behöver uppfyllas [17].

Under transport ska lasten vara säkrad med hjälp av stakar som är tillräckligt hållfasta.
De får inte böjas utanför sidolinjen av lasten, annars krävs flera stakar. De måste vara
fastsatta så att de inte hoppar ur fästena när fordonet körs med eller utan last. När
stakarna dimensioneras beräknas det böjmoment som de ska hålla för enligt

M b =Qa

H
,
2

(1)

där Q står för maximal belastning på en stake, a står för sidoaccelerationen och H står
för virkestravens höjd. Sidoaccelerationen är 0,5 m/s2 inom trafikområde landsväg [18].
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3 Metod och genomförande
För att ta fram en konstruktion på timmerbankarna, som uppfyller syfte och mål, har
vanliga metoder för originell produktutveckling och omkonstruktion använts. I figur 2
förtydligas hur examensarbetet har genomförts i tre huvudsteg, en förstudie,
konceptgenerering och vidareutveckling.

Förstudie
Produktbeskrivning
Liknande produkter
Kundundersökning
Kravspecifikation

Konceptgenerering
Konceptklassifikationsträd
Konceptförslag
Val och utvärdering

Vidareutveckling
CAD-modell
FMEA-analys
Beräkningar
Figur 2: Förstudien där information ska samlas, konceptgenerering där olika
koncept ska tas fram och vidareutveckling där det valda konceptet ska analyseras.

En förstudie genomförs som ett första steg för att skapa en kravspecifikation och samla
mer kunskap om timmerbankarnas funktion och utseende. Vid det andra steget,
konceptgenereringen, används ett konceptklassifikationsträd för att organisera möjliga
lösningar och sålla bort de dåliga. De framtagna koncepten modelleras i ett CADprogram och utvärderas med hjälp av en kravspecifikation för att eliminera de sämsta
och välja det bästa konceptet. En mer detaljerad CAD-modell skapas under det sista
steget, vidareutveckling. Undersökning av förbättringsmöjligheter genomförs med en
FMEA-analys. Slutligen kontrolleras eventuella felrisker från FMEA-analysen med
beräkningar.
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3.1 Förstudie
Målet med förstudien var att ta fram en kravspecifikation som skulle användas vid
utvärdering och val av koncept. För att ta fram kravspecifikationen undersöktes de
befintliga timmerbankarna med avseende på funktion och ingående komponenter.
Sökningar efter liknande produkter genomfördes för att samla in ytterligare kunskap om
timmerbankarna. En annan viktig del i detta steg som utreddes tidigare i litteraturstudien
är att undersöka kundernas behov. Det utfördes genom att ett antal förare fick
poängsätta olika kriterier på en skala mellan ett och fem.

3.1.1 Produktbeskrivning
Varje timmerbanke består av två stakar och en stomme med fickor, se figur 3. Stommen
monteras längs fordonets bredd. Fickorna är dimensionerade så att stakarna passar i
dem, stakarna kan föras in eller tas ut ur fickorna [19]. Timmerbankarna som tillverkas
på ExTe består av odelbara eller teleskopiska stakar som monteras i en stomme.
Stakarna är monterade med en lutning på 88 grader i förhållande till stommen vilket
medger en utböjning av staken på cirka 10 cm utan att timmerbilens sidolinje
överskrids.

Stake

Stomme

Ficka

Figur 3: En timmerbanke med två stakar och en stomme med fickor [2]. Stakarna är
monterade i stommens fickor med en vinkel på 88 grader i förhållande till stommen.
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ExTes timmerbankar från A-serien är tillverkade av en aluminiumlegering, både
stomme och stakar. Timmerbankarna finns i olika viktklasser och med olika
belastningsförmåga. I tabell 1 visas en sammanställning av timmerbankar i olika
viktklasser.
Tabell 1: Kolumnerna till höger visar massan på timmerbankarna, stommarna samt stakarna och
de två nedersta raderna visar maximal last.

Benämning, massa och last

Kriterier

A4

A5

A6

A9

Massan på en timmerbanke (kg)

101

107

118

136

Massan på en stomme (kg)

39,9

42,0

51,2

51,2

Massan på en stake (kg)

21,7

26,3

28,3

32,7

Maximal totallast (ton)

4

5

6

9

Maximal last per stake (ton)

2

2,5

3

4,5

Stommen består av ett rektangulärt rör med flänsar, se figur 4a. Flänsarna gör att
timmerbanken står stadigt men används även för montering av spänningsanordning och
montering på timmerbilen. Vid stommens kortsidor har sidoplåtar svetsats fast.
Sidoplåtarnas hörn är rundade för att få en starkare svetsfog. Mellan sidoplåtar och
stomme skapas en ficka för att få plats med staken som låses fast med en kil, se figur
4b. Staken kan tas bort och ersättas om den blir utsliten [2].

Del av stake

Sidoplåt
Fläns

Ficka i vilken
kilen placeras
Del av
stommen
Svetsfog

Figur 4a: Stommen i profil [2]. Pilen
markerar stommens ena fläns.

Figur 4b: En del av stommen [2]. Sidoplåten
svetsas fast i stommen och skapar en ficka som
staken placeras i och låses med kil.
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3.1.2 Liknande produkter
I Oregon i nordvästra USA finns ett företag som tillverkar utrustning till timmerbilar.
En produkt som tillverkas där är timmerbankar med stakar som kan fällas ned. Stakarna
är monterade i stommens ändar och när de fälls ned ligger de inuti stommen som är
ihålig. I figur 5a visas stommen med den ena staken uppfälld och i figur 5b visas hela
timmerbanken när stakarna är nedfällda. De placeras bredvid varandra vilket medför att
de inte kolliderar.

Figur 5a: Timmerbanken när staken är
uppfälld [20].

Figur 5b: Timmerbanken när stakarna är
nedfällda [20].

Förutom timmerbankarna från A-serien tillverkar företaget ExTe timmerbankar med
stakar som kan vikas. Se figur 6. Stakarna är fjäderbelastade och tvådelade.
Timmerbankarna är konstruerade specifikt för marknaden i British Columbia och
Alberta [21].

Figur 6: Den vikbara staken som tillhör en av ExTes timmerbankar [21].
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3.1.3 Kundundersökning
För att fastställa vilka kriterier som ska ingå i en kravspecifikation ska information
samlas in från olika intressenter så som kunder och samhället där lagar och regler har
inverkan [6]. Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter för virkestransport på landsväg
studerades i kapitlet teoretisk referensram. För att samla information från kunderna
bestämdes olika kriterier utifrån diskussion med ExTe. Kriterierna sammanställdes i ett
frågeformulär som 18 timmerbilsförare poängsatte på en skala mellan ett och fem, där
ett inte är så viktigt och fem är mycket viktigt. Ett medelvärde av poängen beräknades
för att användas vid senare utvärdering av koncept.

I frågeformuläret ingick sex olika kriterier. Hög säkerhet är viktigt eftersom förarna och
medtrafikanterna ska känna sig trygga. Timmerbankarna ska fungera bra under vintern
så en ändrad konstruktion får inte innebära att is och snö lätt fastnar och försvårar
förarnas arbete. En ändrad konstruktion får inte orsaka att arbetet tar längre tid eftersom
det påverkar lönsamheten. Timmerbankarnas vikt är ett kriterium som påverkar
bränsleförbrukningen och lönsamheten. I tabell 2 har kriterierna och medelvärdena från
kundundersökningen sammanställts.
Tabell 2: Kolumnen till vänster innehåller kriterierna från kundundersökningen och kolumnen till
höger innehåller de beräknade medelvärdena.

Kriterier

Medelvärde

Konstruktionen ska inneha hög säkerhet

4,9

Konstruktionen ska fungera under vintern

4,4

Konstruktionen ska vara lätt att använda

4,1

Det ska gå snabbt att lasta och lossa

4,0

Konstruktionen ska ha lång livslängd

3,9

Konstruktionen ska ha låg vikt

3,8

De beräknade medelvärdena visar att alla kriterierna är jämförelsevis lika viktiga enligt
förarna. Alla kriterier kommer därför att benämnas som önskemål i kravspecifikationen.
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3.1.4 Kravspecifikation
Genom att skapa en kravspecifikation bestäms funktionella krav, det vill säga vad
konstruktionen ska åstadkomma. Informationen i kravspecifikationen kan användas för
att söka efter lösningar på problem och användas för utvärdering av lösningarna.
Informationen består av alla kriterier som är av betydelse för produkten som ska
utvecklas. Kriterierna delas upp i krav, som alltid måste uppfyllas fullständigt, och
önskemål som inte behöver uppfyllas fullständigt [6]. Utifrån kundundersökningen och
information som samlades in vid examensarbetets början upprättades en
kravspecifikation, se tabell 3.

Tabell 3: Kolumnen till vänster innehåller de kriterier som är viktiga. Kolumnen i mitten beskriver
kriterierna tydligare och i de två kolumnerna till höger delas kriterierna upp i krav och önskemål.

Kriterier
Uppfylla
trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter
Reducerat
luftmotstånd
Hög säkerhet
Fungera vintertid
Användarvänlig
Kort lastnings- och
lossningstid
Lång livslängd
Låg vikt

Beskrivning
Timmerbilens bredd får inte
överstiga 2,6 meter.

Krav

Önskemål

Ja
Timmerbilens längd får inte
överstiga 25,25 meter.
Det gäller luftmotståndet som
uppstår på grund av vinden kring
timmerbankarna.
Inte vara en fara för
medtrafikanter och förare.
Is och snö på konstruktionen ska
inte försvåra arbetet.
Ska inte vara svår eller alltför
ansträngande att använda.
Inte överdriven tidsåtgång för att
lasta eller lossa.
Inte slitas ut snabbt. Få rörliga
delar.
Inte högre vikt än befintliga
timmerbankar.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

12

3.2 Konceptgenerering
Målet med konceptgenereringen var att ta fram ett koncept på en timmerbanke.
Informationen som samlades in under förstudien användes i kombination med ett
konceptklassifikationsträd för att komma fram till olika lösningar på hur
timmerbankarna kan konstrueras så att luftmotståndet reduceras vid transport med
olastad timmerbil. De olika koncepten modellerades i ett CAD-program och därefter
genomfördes en utvärdering och val av koncept.

3.2.1 Konceptklassifikationsträdet
Konceptklassifikationsträdet beskrivs som ett sätt att samla alla lösningar och dela upp
dem i olika klasser. På det viset underlättas arbetet att jämföra och gallra bort lösningar
[22]. Ett problem formuleras och utifrån det skapas grenar som innehåller förslag på
lösningar. I figur 7 visas konceptklassifikationsträdet.

Luftmotståndet kring
timmerbankarna

Ta bort delar av
timmerbankarna

Stomme

Vikbar

Stakarna

Fällbara

Ta bort timmerbankarna
helt

Flyttbara
timmerbankar

Skåpbil

Teleskopiska

Figur 7: Problemet är luftmotståndet kring timmerbankarna. Två grenar skapas och
delas upp i flera grenar där varje gren innehåller lösningsförslag.

Om timmerbankarna tas bort kommer luftmotståndet att reduceras vilket har bevisats
med vindtunnelstudien som Skogforsk och Linköpings universitet har genomfört. För
att ta bort timmerbankarna helt är ett lösningsförslag att de är flyttbara.
Ett annat förslag är att timmerbankarna ersätts med ett lastutrymme som liknar det som
finns på exempelvis en skåpbil eller en lastbil. För att ta bort delar av timmerbankarna
är ett lösningsförslag att stommen kan vikas ned eller att stakarna är teleskopiska eller
fällbara.
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3.2.2 Konceptförslag
De olika koncepten som genererades efter förstudien och med hjälp av
konceptklassifikationsträdet skapades i CAD-programmet Inventor för att ge en
ungefärlig bild av hur koncepten ser ut.

Koncept 1
Konceptet är en timmerbanke med nedfällbara stakar, se figur 8a. Stakarna fälls ned och
placeras horisontellt med timmerbilens lastutrymme vilket medför att hålrummen
mellan timmerbankarna elimineras. Två flyttbara ramar hindrar stakarna från att fällas
ned av egentyngden, se figur 8b. Ramen flyttas inåt när stakarna ska fällas ned.

Figur 8a: Timmerbanken där den ena staken
fälls ned.

Figur 8b: Flyttbar ram som låser staken från
att fällas ned.
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Koncept 2
I det här konceptet samlas alla timmerbankarna ihop på timmerbilen mot väggen
närmast hytten där föraren sitter. Om timmerbilen har ett släp som i figur 9, samlas
timmerbankarna in mot släpets ena ände. Konceptet kräver att timmerbankarna kan
samlas ihop automatiskt eftersom det blir tungt för föraren att utföra arbetet manuellt.
Den lättaste timmerbanken väger runt 100 kg enligt förstudien om de befintliga
timmerbankarna.

Figur 9: En timmerbil med släp där timmerbankarna har samlats ihop.

Koncept 3
Detta koncept innebär att stakarna tas bort från stommarna helt, se figur 10. När de
tagits bort ska de bindas fast på timmerbilens lastutrymme eller lämnas på de hållplatser
som timmerbilen stannar vid.

Figur 10: En timmerbil där stakarna har tagits bort från stommarna som
sitter kvar på flaket. Stakarna har placerats på timmerbilen och släpet.
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Koncept 4
Det här konceptet har en liknande konstruktion som den timmerbanke som hittades
under förstudien. Konceptet innebär att stakarna fälls inåt mot varandra, se figur 11a, för
att det ska fungerar krävs att stakarna är teleskopiska. Annars kommer de att vara för
långa och kollidera när de ska fällas ned. Genom att fästa stakarna i olika höjd så kan
den ena staken placeras på den andra när de befinner sig i nedfällt läge, istället för att de
placeras bredvid varandra, se figur 11b.

Figur 11a: En timmerbanke där den ena
staken nästan är nedfälld.

Figur 11b: En timmerbanke där båda stakarna är
nedfällda med den ena staken placerad ovanpå den
andra.

Koncept 5
Konceptet innebär att ett överdrag ska täcka alla timmerbankarna, se figur 12.
Överdraget skapar ett lastutrymme som liknar en lastbils med den fyrkantiga formen.
Konceptet medför att timmerbankarnas hålrum försvinner.

Figur 12: En timmerbil med timmerbankar som täckts av ett överdrag.
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Koncept 6
Konceptet har samma stomme och stakar som de befintliga timmerbankarna. Det som
skiljer är stommens fästen i timmerbilen som kan vikas så att stommen och stakarna
placeras horisontellt med fordonets längd, se figur 13.
Fästen

Figur 13: En timmerbanke med vikbara fästen där hela timmerbanken har vikts ned.

3.2.3 Val och utvärdering
För att komma fram till det bästa konceptet bland de som genererats kan ett första steg
vara att eliminera dåliga lösningar. Det innebär att koncepten undersöks med avseende
på att avgöra om de löser huvudproblemet och uppfyller kraven i specifikationen. En
elimineringsmatris kan användas till det [6]. Se tabell 4 för den elimineringsmatris som
skapades vid utvärdering av koncepten i examensarbetet.

Tabell 4: Kolumn ett består av de olika koncepten som genom beslut i kolumn två och tre avgör om
de ska vidareutvecklas eller inte.

Koncept

Löser
huvudproblem

Uppfyller
kraven

1

+

-

2

+

+

Ja

3

+

+

Ja

4

+

+

Ja

5

+

-

6

+

-

Kommentar
Tillåten längd på
fordonet överstigs.

Tillåten bredd och
längd på fordonet
överstigs.
Tillåten längd på
fordonet överstigs.

Vidareutvecklas
Nej

Nej
Nej
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Koncept 1, 5 och 6 eliminerades eftersom de inte uppfyller alla krav i
kravspecifikationen gällande tillåten längd och bredd på fordonet. Koncept 1 och 6 har
en konstruktion som gör att tillåten längd på timmerbilen överstigs. När stakarna fälls
ned kommer de att sticka utanför fordonet. Koncept 5 har en konstruktion som gör att
tillåten bredd och längd överstigs eftersom överdraget monteras utanför
timmerbankarna.

Nästa steg i utvärderingen kan genomföras med en relativ beslutsmatris med viktade
urvalskriterier. Detta görs med hjälp av urvalskriterier från kravspecifikationen som
består av önskemålen eftersom kraven redan är uppfyllda efter elimineringsmatrisen. Ett
referenskoncept väljs och ska därefter jämföras med de andra koncepten.
Referenskonceptet är ofta en produkt som finns tillgänglig på marknaden.

För att vikta kriterierna används parvis jämförelse. Metoden går ut på att kriterierna förs
in i en matris på rader och kolumner. Kriterierna jämförs med varandra och om de anses
lika viktiga får de värdet 0,5 var. Om det ena kriteriet är viktigare får det värdet 1 och
det andra värdet 0. Alla rutor fylls i utom rutorna på diagonalen. Summering av värdena
sker radvis och relativa summavärden beräknas genom att summan för varje kriterium
divideras med det totala summavärdet [6]. I tabell 5 visas en parvis jämförelse av
önskemålen från kravspecifikationen.

Hög säkerhet

Fungerar vintertid

Användarvänlig

Lång livslängd

Låg vikt

Kriterier
Kort lastnings- och lossningstid

Kort lastnings- och
lossningstid

Tabell 5: Den översta raden och första kolumnen innehåller kriterierna. De jämfördes med
hänsyn till de medelvärden som tidigare beräknats vid kundundersökningen.

0

0

0

1

1

Sum
2

1

1

1

1

5

1

1

1

4

1

1

3

1

1

Tot

0
15,0

Hög säkerhet

1

Fungerar vintertid

1

0

Användarvänlig

1

0

0

Lång livslängd

0

0

0

0

Låg vikt

0

0

0

0

0
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När koncepten poängsätts används skalan ”bättre” (+), ”likvärdig” (S) eller ”sämre” (-).
Poängen multipliceras med de olika viktade kriterierna och förs in i rutorna för varje
koncept. Det är beroende av hur koncepten stämmer överens med referenskonceptet.
Betygen ska summeras och ett slutbetyg räknas fram genom att antalet minus
subtraheras från antalet plus. Ett beslut tas därefter om vilka eller vilket koncept som
ska vidareutvecklas [6].
Kriteriet låg vikt fick viktfaktorn noll och har därför tagits bort i beslutsmatrisen med
viktade urvalskriterier. För att göra en rättvis jämförelse behövdes en referens som har
liknande funktion som koncepten. Därför valdes timmerbanken med nedvikbara stakar
som identifierades under liknande produkter. I tabell 6 visas beslutsmatrisen med
viktade urvalskriterier.
Tabell 6: I de tre högra kolumnerna har koncept 2, 3 och 4 poängsatts utifrån jämförelse med
referensen.

Hög säkerhet = 5
Fungerar vintertid = 4
Användarvänlig = 3
Kort lastnings- och lossningstid = 2

Koncept
Timmerbanke med
nedvikbara stakar

Kriterier

Lång livslängd = 1

2

3

4

+

-

S

-

-

S

-

-

S

S

-

S

S

-

S

Summa bättre (+)

0

+5

+0

+0

Summa likvärdig (S)

0

3

0

15

Summa sämre (-)

0

-7

-15

0

Nettovärde

0

-2

-15

0

Rangordning

1

2

3

1

Nej

Nej

Nej

Ja

Vidareutveckling

Koncept 2 och koncept 3 eliminerades. Nackdelen med koncept 2 är att timmerbankarna
är tunga att flytta med handkraft. Koncept 3 har bedömts vara sämre än
referenskonceptet när det gäller alla kriterier. Stakar som ska tas loss och placeras på
timmerbilen anses vara en konstruktion med mycket låg säkerhet. Om stakarna lämnas
på olika ställen mellan lastade och olastade transporter skulle säkerheten vara högre.
Det innebär dock mycket extra arbete för förarna. Utifrån matrisen beslutades att
koncept 4 skulle vidareutvecklas.
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3.3 Vidareutveckling
Målet med vidareutvecklingen var att göra en noggrannare CAD-modell av det valda
konceptet och undersöka konceptet med avseende på förbättringsmöjligheter för
konstruktionen. En FMEA-analys genomfördes för att undersöka eventuella
säkerhetsrisker som kan uppkomma och finna åtgärder till dessa. Kontrollberäkningar
genomfördes av de säkerhetsrisker som framkom genom FMEA-analysen.

3.3.1 CAD-modell
Det valda konceptet har en konstruktion med fällbara stakar, se figur 14a. Stakarna är
teleskopiska för att de annars skulle vara för långa och kollidera när de ska fällas ned.
Den ena staken är monterad högre upp än den andra för att möjliggöra att stakarna
placeras ovanpå varandra. Stakarna monteras i sidoplåtar som svetsas i stommen. För att
möjliggöra rörligheten monteras två lager i stakarnas nedre del. En axel sammanbinder
stakarna med sidoplåtarna, se figur 14b.

Staken

Sidoplåt

Axel

Stommen

Figur 14a: Timmerbanken med en stake
som fälls ned. Den ena staken är monterad
högre upp än den andra.

Figur 14b: Timmerbankens delar, stomme,
sidoplåt och stake. En axel monteras i sidoplåten.
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3.3.2 FMEA-analys
Failure Modes and Effect Analysis, FMEA, används för att utvärdera följderna av
eventuella fel som kan uppstå i ett delsystem, komponenter eller vid operationer.
Metoden fokuserar på produkters design och funktion för att undersöka vilka åtgärder
som behöver vidtas för att minska risken att ett fel uppstår och höja säkerheten vid
användning av produkten. En FMEA-analys är begränsad eftersom analysen bara tar
hänsyn till enskilda fel som kan uppstå. Olika kombinationer av fel analyseras inte med
denna metod [23].

När eventuella fel hos en produkt har identifierats ska de bedömas utifrån tre faktorer
och därefter tilldelas åtgärdsförslag. Faktorerna är felsannolikhet, allvarlighetsgrad och
sannolikhet att felet inte upptäcks. De bedöms utifrån en tiogradig skala och
multipliceras till ett risktal, RPN (Risk Priority Number). Risktalet används som
underlag för att prioritera vilka fel som ska åtgärdas. Om sannolikheten för att ett fel ska
inträffa är mycket liten tilldelas en etta och om sannolikheten är hög tilldelas en tia. Om
felet ger liten inverkan på funktionen innebär det låg allvarlighetsgrad och en etta
tilldelas. Om felet påverkar personsäkerheten eller står i konflikt med lagar och regler
tilldelas en tia. Om sannolikheten att inte upptäcka felet är låg tilldelas en etta och om
sannolikheten att inte upptäcka felet är hög tilldelas en tia. FMEA är en metod som ska
utföras med upprepning vilket innebär att åtgärdsförslag som genomförs ska följas upp
med en ny bedömning och beräkning av risktal [6].

En FMEA-analys genomfördes för det valda konceptet. Ett antal felmöjligheter
framkom och bör undersökas vidare för eventuell åtgärd. Se bilaga för fullständigt
utförd FMEA-analys.


Stakarna håller inte för belastningen. Det medför att stakarna kan deformeras
plastiskt. Beräkningar bör genomföras för att ta fram ett värde på maximal
belastning.
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Stakarna böjs utanför sidolinjen på grund av hög belastning. Det medför att
tillåten bredd överstigs och trafiksäkerhetsverkets föreskrifter uppfylls inte.
Finita elementanalyser och överslagsräkning bör genomföras för att kontrollera
detta. Av informationen som framkom i förstudien är de befintliga stakarna
monterade med en lutning inåt vilket medger en viss utböjning. Åtgärdsförslag
för konceptet är att en klack med en viss lutning monteras mellan staken och
sidoplåten för att eliminera stakens böjning utanför sidolinjen.



Stakarna lossnar från sidoplåten på grund av att stakarnas infästning inte håller
för belastningen. Det medför att lasten inte längre är säkrad och utgör en livsfara
för förare och medtrafikanter. Åtgärdsförslag är att utföra beräkningar och
dimensionera axeln. Därefter välja ett lämpligt lager.



Det uppstår slitage i kontaktytan mellan stomme och stake på grund av för hög
belastning. Det medför att stakarna inte går att fälla ned som de ska.
Åtgärdsförslag är att utföra beräkningar för att kontrollera detta och montera
staken högre upp för att eliminera kontakttrycket.



Stakarna fälls ned okontrollerat på grund av att de saknar låsning. Det medför att
föraren riskerar att klämma sig. Dessutom försvåras lastning och lossning av
virke eftersom stakarna kommer i vägen. Åtgärdsförslaget är att utföra
beräkningar och montera en låssprint mellan sidoplåt och stake.



Stakarna har fastnat och kan inte fällas ned i uppfällt läge och upp i nedfällt läge.
Vid vinterkörning kan is och snö fastna i timmerbankens rörliga delar. Det
medför att lastning och lossning försvåras. Det finns inget åtgärdsförslag.

3.3.3 Finita elementmetoden
Finita elementmetoden är en numerisk metod som används för att analysera en geometri
genom att dela upp den i många små element och införa randvillkor och laster. Vid
analysen används ofta en geometri som hämtas från en CAD-modell. Den ska förenklas
innan elementindelningen eftersom analysen annars tar lång tid att genomföra.
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När geometrin har indelats i element och val av elementtyp har genomförts ska
randvillkor och laster bestämmas. Hur noggrann analysen blir bestäms bland annat av
vilken elementtyp som har använts vid meshningen. Vanligtvis är resultatet av analysen
gällande utböjningar noggrannare än spänningarna och därför krävs finare modeller vid
analys av spänningen. Det är viktigt att kontrollera resultatets rimlighet genom att
använda exempelvis analytiskt härledda samband för överslagsräkning [6].

3.3.4 Beräkningar
För att utföra beräkningarna och kontrollera felriskerna från FMEA-analysen har
sträckgränsen för aluminiumlegeringen antagits vara 250 MPa. Med en säkerhetsfaktor
på 1,5 blir den tillåtna spänningen 166 MPa och den tillåtna skjuvspänningen 99 MPa.

Beräkning av maximal belastning
Den största spänningen som uppstår i en balk beräknas genom

σb =

Mb
,
Wb

(2)

där σb är maximal spänning, Wb är böjmotståndet och Mb är maximalt böjmoment.
Antagna värden:
σb = σtill = 166 MPa.
Wb = 162251 mm3 (Har beräknats utifrån antagna värden på stakens tvärsnitt).

Beräkning av stakens maximala utböjning
Konceptet analyserades i ANSYS Workbench med finita elementmetoden. En förenklad
CAD-modell skapades för att förkorta beräkningstiden. Randvillkor och last valdes för
modellen innan den analyserades. En tryckkraft på 36000 N applicerades mot staken för
att simulera virkets tyngd. Vid val av kontaktytor användes villkoret friktionsfri kontakt
mellan alla kontaktytor utom vid svetsarna, och för axelns kontakt till sidoplåt och lager
där villkoret sammanbundna kontaktytor valdes. Modellen låstes fast i stommens
undersida för att simulera fastsättning på timmerbilen.
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För att kontrollera resultatet från analysen genomfördes överslagsräkning. I figur 15
förtydligas några variabler som användes.

Figur 15: En timmerbanke med virke som har lastats upp till stakens längd L.
Virkets tyngd Q trycker mot stakarna och orsakar utböjningen δ.

Vid beräkning användes ett elementarfall som ansågs efterlikna det verkliga fallet mest,
en balk som är fast inspänd i den ena änden med en utbredd last. Stakens utböjning
beräknas genom

δ=

QL3
[24],
8EI

(3)

där Q är maximal last för staken, L är stakens längd, E är elasticitetsmodulen för
aluminium och I är tröghetsmomentet.
Kända och antagna värden:
Q = 36000 N.
L = 3000 mm.
E = 70000 MPa.
I = 11114174 mm4 (Har beräknats utifrån antagna värden på stakens tvärsnitt).
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Dimensionering av axel
Axeln dimensioneras utifrån skjuvspänningen. Medelskjuvspänningen beräknas genom
ekvation

τ=

4Q
,
nπ d 2

(4)

där Q är maximal belastning, d är axelns diameter och n är antalet tvärsnittsytor, vilket i
detta fall blir två stycken. Genom omskrivning av ekvation (4) beräknas minsta tillåtna
diameter på axeln enligt

d=

4Q
.
nπ τ till

(5)

Beräkning av kontakttrycket
För att beräkna kontakttrycket som uppstår mellan stommen och staken används
ekvation

p0 = 0,418

QE 1
[24],
t r

(6)

där p0 är konttakttrycket, t är plåttjockleken och r är den rundade delens radie, se figur
16. Radien är lika stor som halva stakens höjd h, 137 mm. Plåttjockleken är 10 mm och
den totala tjockleken är 20 mm eftersom det är två ytor som har kontakt med stommen.

r

Figur 16: Bilden visar den rundade delen av staken i kontakt med stommen. Radien r
är markerad.
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Beräkning av hålkanttrycket
Om en låssprint monteras i sidoplåt och stake kommer hålet för låssprinten att belastas.
För att undersöka det beräknas den minsta tillåtna diameter som hålet kan ha.
Hålkanttrycket beräknas genom ekvation

σ h=

p
,
dt

(7)

där p är trycket mot hålet, i detta fall halva stakens maximala belastning, d är hålets
diameter och t är hålets tjocklek, det vill säga plåtens tjocklek. Genom omskrivning av
ekvationen till

d=

p
,
tσh

(8)

kan den minsta tillåtna diametern på hålet beräknas. I ekvationen är hålkanttrycket σh
lika stort som den tillåtna spänningen σtill.

3.3.5 Val av lager
Vid val av lager till en konstruktion finns många faktorer att ta hänsyn till. Påverkande
faktorer är utrymme, lastens storlek och riktning, hastighet, arbetstemperatur,
vibrationsnivåer, exakthet, miljö, smörjningstyp- och metod [25]. Lagren som väljs till
den omkonstruerade timmerbanken är ett förslag och då en del av faktorerna är svåra att
bestämma har ett lager valts utifrån vissa antaganden. Ett antagande som påverkat valet
av lager är att de kommer att utsättas för mycket stötbelastningar. Det grundar sig på att
timmerbilen transporteras på ojämna skogsbilvägar som medför vibrationer i
konstruktionens rörliga delar. Ledlager med glidande element klarar vanligen högre
stötbelastningar än rullningslager [26]. Det antas att konstruktionen enbart kommer att
utsättas för radial belastning. Vid enbart radial belastning passar ett sfäriskt radiallager
[25]. Eftersom lagren är svåråtkomliga då de monteras innanför sidoplåtarna bör lagren
vara underhållsfria. Dessutom passar underhållsfria lager för tillämpningar där lasten är
stor och lastens riktning konstant [26].
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4 Resultat
Först redovisas de beräkningar som genomfördes under vidareutvecklingen. Därefter
redovisas det slutgiltiga konceptet.

Genom ekvation (2) beräknades maximalt böjmoment enligt
M b =166  162251=27000 Nm.

(9)

I ekvation (1) löstes belastningen Q ut och maximal belastning beräknades enligt

Q=2 

27000
=36000 N.
0,5  3

(10)

Analys av stakens utböjning med finita elementmetoden resulterade i en maximal
utböjning på ungefär 150 mm, se figur 17.

Figur 17: Resultatet visar att den maximala utböjningen på cirka 150 mm sker längst
upp på staken.

Genom ekvation (3) kontrollräknades stakens utböjning enligt

δ=

36000  30003
=157 mm.
8  70000  11114174

(11)
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Genom ekvation (5) beräknades minsta tillåtna diameter på axeln enligt

d=

4  36000
= 16 mm.
99  2  π

(12)

Genom ekvation (6) beräknades maximalt kontakttryck enligt

p 0 = 0,418

36000  70000 1
= 567 MPa.
20
68,5

(13)

Genom ekvation (8) beräknades minsta tillåtna diameter på hålet för låssprinten enligt

d=

18000
 11 mm.
166  10

(14)

Konstruktionen som togs fram i examensarbetet är en timmerbanke med teleskopiska
och nedfällbara stakar, se figur 18a och 18b. Det beräknade kontakttrycket överstiger
tillåten sträckgräns och därför ska båda stakarna monteras utan kontakt med stommen.

Figur 18a: Timmerbanken med nedfällbara och
teleskopiska stakar.

Figur 18b: Timmerbanken med nedfällda
stakar.
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En klack med lutning, se figur 19a, monteras mellan sidoplåten och staken, se figur 19b.

Stake

Sidoplåt

Figur 19a: Klackens utformning.

Figur 19b: Röd pil markerar hur klacken
monteras.
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5 Diskussion
I den litteraturstudie som genomfördes klargjordes kunskapsinsamlingens betydelse för
den kommande konceptgenereringen. Genom att utföra en grundlig förstudie om
liknande och befintliga produkter ska konceptgenereringen leda till flera bra alternativ
trots bristande kunskap om de befintliga produkterna. Den kundundersökning som
genomfördes i examensarbetet utgjorde ett användbart underlag för idéskapande. Att
fråga kunder med varierande arbetslivserfarenhet skapades ett mer rättvist medelvärde
av de olika kriterierna. Emellertid skulle en intervjubaserad undersökning skapat mer
insikt om kundernas användande av produkten.

När koncepten genererades användes huvudsakligen CAD-modeller vilket var
tidsödande. Ullmans [9] konstaterande att skisser kan användas för snabb framtagning
av koncept är något som borde ha implementerats. Modellerandet orsakade även att
idéer som framkom tidigt under genereringsprocessen glömdes bort.

FMEA-analysen var bra för att ta fram åtgärder till de risker som kan orsaka att
konstruktionen inte uppfyller föreskrifterna. Dock tar FMEA-analysen ingen hänsyn till
att risker kan inträffa samtidigt [23]. För att studera hur olika fel i konstruktionen
påverkar varandra föreslår Johannesson et al. [6] en FTA-felträdsanalys. En av riskerna,
att konstruktionen inte fungerar under vintern, hade inget åtgärdsförslag. Risken är
allvarlig och påverkar konstruktionens funktion i stor grad, vid kundundersökningen
tilldelades kriteriet näst högst poäng. Vid framtida arbete är det något som bör
undersökas vidare om konstruktionen ska fungera under vintern.

Resultatet från beräkningen av stakens utböjning är osäkert eftersom elementarfallet
som användes gäller en fast inspänd balk med utbredd last och i verkligheten är staken
inte fast inspänd utan rörlig i den ena änden. Dessutom har antagna värden på
böjmotstånd och tröghetsmoment använts vilket påverkar resultatet. För att undersöka
vilka dimensioner klacken ska ha för att motverka utböjning bör noggrannare
beräkningar och analyser genomföras av utböjningen, men även av klacken då
belastningens påverkan på den inte har undersökts i examensarbetet.
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Vid transport av virke krävs en stabil och hållbar konstruktion eftersom den utsätts för
höga belastningar och används i trafiken. En viktig aspekt som framkom vid
kundundersökningen är säkerheten. De befintliga timmerbankarna har inga lösa
komponenter, bortsett från stakarna som låses fast med kil. Den framtagna
konstruktionen har rörliga stakar vilket medför att den inte är lika säker för varken
förare eller medtrafikanter. Låssprinten ska höja konstruktionens säkerhet men
nackdelen är att det medför flera arbetsmoment för att lasta eller lasta av. Det är
ansträngande och tidsödande för föraren. Låssprinten kommer att påverka
konstruktionens hållfasthet. Genom dimensionering av hålet minimeras risken att det
deformeras.

En annan faktor som påverkar säkerheten är stakarnas placering i förhållande till
stommen. De befintliga stakarna får stöd av stommen till skillnad från de
omkonstruerade stakarna. Infästningen med axel och lager kommer att ta upp en stor del
av lasten. Undersökningar av hur axeln och lagren kommer att påverkas och
beräkningar av lagren bör göras för att säkerställa att infästningen håller för
belastningen.

Förutom säkerheten bör mer fokus ha riktats mot konstruktionens användarvänlighet.
Konstruktionen innebär att användaren fäller ned stakarna en och en. Om stakarna
dessutom monteras 1,5 meter ovanför marken [27] och väger 30 kg styck kommer det
att krävas mycket arbete för att fälla ned dem. Ett automatiskt system för att styra
stakarna är en bra lösning men på grund av tidsbrist har det inte undersökts vidare i
detta examensarbete.

Som rekommendation inför framtida arbete bör skillnaden i luftmotstånd analyseras
genom CFD. Vidare kan konstruktionsförslaget byggas som prototyp och testas i en
vindtunnel. Det är relevant för att ta fram värden på luftmotståndet och undersöka den
förslagna konstruktionens betydelse för lönsamheten.
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6 Slutsats
Ett förslag på en omkonstruktion av ExTes timmerbankar från A-serien har tagits fram.
Förslaget är att timmerbankarna konstrueras om med utgångspunkt från tidigare
forskning att bränsleförbrukningen reduceras om delar av timmerbankarna tas bort.
Genom att stakarna kan fällas ned möjliggörs ett planare lastutrymme vid olastad
transport och hålrummen mellan timmerbankarna elimineras.

För att konstruktionen ska uppfylla trafiksäkerhetsverkets föreskrifter ska bredden vara
maximalt 2,6 meter. Vidare har en maximalt tillåten belastning beräknats för att minska
risken att stakarna deformeras av lasten. Om den tillåtna belastningen tillsammans med
reducerat luftmotstånd kommer att påverka lönsamheten positivt är svårt att svara på i
dagsläget. Stakarna böjs inte utanför sidolinjen eftersom en klack med en viss lutning
monteras mellan sidoplåten och staken. Förslaget på underhållsfria ledlager och en
dimensionering av axeln minimerar risken att stakarna lossnar från infästningen.
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Fels = Felsannolikhet.
Allv = Allvarlighetsgrad.
Uppt = Upptäcktssannolikhet.
RPN = Risktal.
Kriterier för bedömning av felsannolikhet
1 = Osannolikt att fel kan uppträda.
2-3 = Mycket liten sannolikhet för fel.
4-5 = Låg sannolikhet för fel.
6-7 = Viss sannolikhet för fel.
8-9 = Hög sannolikhet för fel.
10 = Mycket hög sannolikhet för fel.
Kriterier för bedömning av allvarlighetsgrad
1= Ingen inverkan på produktfunktionen
2-3 = Mindre allvarliga konsekvenser. Liten försämring av produktens funktion.
4-6 = Ganska allvarliga konsekvenser. Risk för störd produktfunktion.
7-9 = Allvarliga konsekvenser. Utebliven produktfunktion.
10 = Mycket allvarliga konsekvenser. Kan påverka personsäkerheten. Lagar följs inte.
Kriterier för bedömning av upptäcktssannolikhet
1 = Fel som alltid uppmärksammas.
2-4 = Normal sannolikhet för upptäckt.
5-7 = Viss sannolikhet för upptäckt.
8-9 = Liten sannolikhet för upptäckt.
10 = Osannolikt att fel upptäcks.
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