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Sammanfattning 
Denna rapport är skriven av studenterna Joakim Zenk och Michael Tapper under vårterminen 2016. 
Rapporten är en del av en kandidatexamen i teknisk design på Kungliga Tekniska högskolan i 
Stockholm. 

Projektet gällde att ta fram en ny hjullösning för containrar på de återvinningscentraler som 
Stockholm Vatten ansvarar för. Detta behövdes då de nuvarande containrarnas hjul används på ett 
felaktigt sett mot vad de är konstruerade för. De rangeras hundratalet meter och med för högt tryck 
på lagerytorna vilket orsakar slitage och buller. 

Under projektet har kontakt med Stockholm Vatten skett löpande och under projektets början har 
en förstudie gjorts i form av mer djupgående intervjuer med personer som på olika sätt varit 
involverade och insatta i branschen.  

Olika koncept togs fram och individuella form- och strukturvariationer användes. En relativ 
beslutsmatris användes för att sålla de funktionsdugliga och realistiska idéerna från de 
ogenomförbara, det visade sig då att det lämpligaste konceptet var den med någon form av boggi 
som containern lastas på. Denna vidareutvecklades till en containervagn med ett ramverk av 
fyrkantsrör i stål, ett bromssystem som bromsar när det inte är någon last på vagnen samt en kåpa av 
konstruktions- samt slitstål.  

Då containrarna när de är fulla i vanliga fall väger 17 ton dimensionerades vagnen för det och 
tyngden fördelas på 6 hjul på 3 axlar. Dimensioneringen genomfördes med en cadmodell skapad i 
Solid Edge ST7 och med hjälp av programvaran ANSYS. 

Den resulterande vagnen väger 741 kg och kan ta laster på 17 ton och har en säkerhetsfaktor mellan 
1,6 och 1,8 mot plastisk deformation och passar innanför en medellastväxlarcontainer med 
standardram 
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Abstract 
This report is written by the students Joakim Zenk and Michael Tapper during the spring semester 
of 2016. The report is part of a bachelor's degree project in Industrial Design Engineering at the 
Royal Institute of Technology in Stockholm. 

The project was to develop a new wheel solution for dumpsters at Stockholm Vattens recycling 
centers. This was needed as the current dumpsters were used incorrectly. They were hauled 
hundreds of meters which resulted in high pressure and temperatures on the bearing surfaces of the 
wheels and shafts, which caused wear and noise. 

During the project, meetings were held with the representatives of Stockholm Vatten. In the 
beginning of the project, a feasibility study was carried out in the form of in-depth interviews with 
people who in different ways have been involved with the industry. 

Various concepts were developed. A relative decision matrix was used to screen the functional and 
realistic ideas. It turned out that the most appropriate concept was a kind of bogie on which the 
dumpster is loaded. This evolved into a dumpster wagon with consists of a framework of steel 
square bars, a braking system brakes when there is no load on the wagon and a cover consisting of 
structural and wear resistant steels. 

When the dumpsters are full, they usually weigh 17 tons. The wagon was designed for those loads 
and the weight is distributed on six wheels on three shafts. It was tested out with a static structural 
Finite element method analysis that was carried out with a CAD-model created in Solid Edge ST7 
and the software ANSYS. 

The resulting wagon weighs 741 kg and can take loads of 17 tons and has a safety factor of between 
1.6 and 1.8 to plastic deformation and fits underneath a dumpster equipped with a standard frame. 
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extra stort tacka till är följande:  

Våra handledare Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp som bistått med hjälp och vägledning.  

Våra kontaktpersoner på Stockholm Vatten AB, Jonas Selander Lyckeborg och Magnus Broman 
för ett fantastiskt sammarbete.  

Ulf Olofsson som bistått expertis med inom tribologi och för lån av studielitteratur.  

Camilla Sundman som är avdelningschef inom återvinning på Wiklunds Åkeri AB som erbjudit 
kontaktpersoner till telefonintervjuer.  

Jonas Persson på Kauppi Entreprenad AB som hjälpte till vid insamlandet av feedback kring 
lastbilschaufförer och containrar. 
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konstruerade. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Återvinningscentraler i Stockholm har containrar som rangeras långa sträckor på marken till olika 
mottagningsfickor. Containrarna är utrustade med stålhjul vars uppgift är att underlätta själva 
lyftet från marken upp på lastbilar, men de används också till att köras omkring med på 
återvinningscentralerna för att placeras i mottagningsfickorna. Hjulen de är inte utformade för att 
klara påfrestningarna när de rangeras då de utsätts för en hög belastning på en liten kontaktyta. 
Det resulterar i att de slits mycket och ofta behöver repareras eller bytas ut.   

1.2 Syfte  
Syftet med projektet är att ta fram en ny hjullösning för containrar i miljön på Stockholm 
Vattens återvinningscentraler. Ett delsyfte är att bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda 
samt möjliggöra för bostadsbygge närmare återvinningscentralerna genom lägre ljudnivåer. Se 
bilaga 1. 

1.3 Mål  
Vid projektets slut skall en konstruktion eller produkt vara framtaget och finnas som skalmodell 
på uppdragsgivaren och handledarnas önskan. Produkten eller konstruktionen skall ha tagits 
fram med hänsyn på ekonomi, arbetsmiljö, tillverkning samt tagits fram med rimliga 
hållfasthetsberäkningar.   

Produkten skall lösa problemet med slitage och samtidigt vara tillräckligt säker för att rent fysiskt 
kunna tillverkas och användas i praktiken. Produkten skall vara bättre än de redan befintliga 
hjulen genom minskat slitage och buller. 

1.4 Avgränsningar  
De avgränsningar som gjorts i detta kandidatexamensarbete är att rikta in sig på att ta fram en 
fysik produkt och inte ett koncept eller en lösning som inte går att realisera. Produkten fick inte 
inkräkta eller störa andra projekt som Stockholm Vatten AB arbetar parallellt med det här 
kandidatexamensarbete.   

Bara de mekanismer som anses viktigast kommer att testas fysiskt. I mån av tid och inom 
projektets ramar kommer övriga mekanismer att testats fysiskt, annars kommer analyser i 
beräkningsprogram att göras. Vid en eventuell intressekonflikt kommer handledarnas åsikter att 
väga tyngst.   



2 
 

2. Produktframtagningsprocess 
2.1 Informationssökning 

För att få reda på bakgrundsinformation kring problemet bokades en tid för ett möte med Jonas 
Selander Lyckeborg på Stockholm Vatten. På mötet som hölls den 5 februari var även Magnus 
Broman närvarande. Båda två jobbar som tekniska utredare kring återvinningscentraler och de 
introducerade problemen kring dagens containrars hjul. Ett antal frågor ställdes även kring 
projektets omfattning och om vad Stockholm vatten förväntade sig om projektet. Utöver detta 
kom även kontaktuppgifter att förmedlas till några utvalda återvinningscentraler såväl som 
bullermätningar för containerdragning från fyra olika återvinningscentraler. 

Tack vare kontaktuppgifterna kunde besök bokas på två återvinningscentraler. De som kom att 
besökas var Östberga/Årstafältet samt Högdalen. Här studerades med vilken metod 
containrarna förflyttades och en uppfattning kring buller ficks. Frågor ställdes även kring hur 
manövrerbarheten var vid körning samt kring buller och smörjning av hjul. 

 

 

Figur 2.1.1. Containerflytt på Östberga Återvinningscentral med Grävmaskin. 

På Östberga hade de relativt nya containrar som var drygt ett år gamla. Dessa förflyttades med 
hjälp av en grävmaskin som syns i figur 2.1.1. I Högdalen drogs containrarna med hjullastare. 
Dessa burkar var dessutom av en högre ålder än de på Östberga och det visade sig bland annat 
genom att de var rostigare och hade fått sina krokar delvis utbytta. Detta berättade Giorgios 
Pavlidis som är anställd på Högdalens återvinningscentral [7].  Dessutom lät det betydligt värre 
när de flyttade containrarna i Högdalen än de i Östberga. Containrarna drogs olika långt på de 
bägge stationerna, där Högdalen hade de längsta sträckorna på grund av anläggningens 
utformning. Dessa stationer skulle vara två extremer enligt Selander-Lyckeborg.  
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Containerhjulen är försedda med smörjnipplar som slits bort. På grund av brist på bättre 
smörjmedel hade anställda på Högdalen fyllt containerhjulen med spillolja för att minska slitaget 
och oljudet. 

Ett studiebesök gjordes hos Arriva vid Stockholms Östra för att bilda en uppfattning om hur 
tåghjul var konstruerade för att på så vis kunna få inspiration till konstruktionslösningar. Tåg och 
containrar har ändå många likheter såsom stålhjul på stålaxlar och dessutom belastas de med 
höga krafter. De skiljer sig dock genom att de har hjulen monterade på axlar som i sin tur är 
monterade på boggis. 

 

 

Figur 2.1.2 Konstruktionen hos hjulaxlarna sedd underifrån 

En annan insikt var att de använder så kallade tublager, dvs. rullager på axeltapparna och endast 
två per axel. Hur axlarna är förbundna med hjulen illustreras med bild från studiebesöket hos 
Arriva i figur 2.1.2. 
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Figur 2.1.3 Väl använt bromsbelägg   

Det som slets mest på tågen var bromsar och inte hjulen. Dock svarvas de om vid behov som 
brukar vara varannan vecka. Samtidigt byts bromsbeläggen. Dessa Bromsbelägg kan ses i figur 
2.1.3.  

Ett spontanbesök gjordes också på Bromma ÅVC som drivs av SuperSopTunna, som även 
driver Lövsta. De hade provat med kolfiberaxla som ett alternativ till stålaxlarna. Kolfiberaxlarna 
kostar mer än stålaxlarna fast de istället håller dryga halvåret. Här intervjuades Luis som är 
renhållningsarbetare och Erik som är traktorförare [8]. Bromma är Sveriges största 
återvinningscentral tonnagemässigt och har ett trettiotal containrar. Dessa flyttas med hjullastare 
längre sträckor. Dock är sträckorna enligt Erik kortare än på Lövsta. 
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Figur 2.1.4. Containerkomprimering på Bromma. 

Man komprimerar innehållet i containrarna både med hjullastaren samt med rollpacks som finns 
på anläggningen beroende på vilken fraktion som det berör. I figur 2.1.4 används en hjullastare.  
De tyngst lastade containrarna uppkommer enligt Erik vid storhelger och då kan en burks last 
väga 20 ton. 

 

Figur 2.1.5. Container med rollpack på Bromma. 

Rollpackarna, illustreras i figur 2.1.5, som används på fraktionerna sitter i en ram där containern 
backas in. Dessutom måste containern passera spärrar för att rollpacken ska kunna användas. 
Detta kan ge geometriska svårigheter om containern påverkas. Hjulbyten utför ungefär var tredje 
månad för varje container och smörjningen genomförs löpande allteftersom hjulen börjar gnissla 
på containrarna.  
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Figur 2.1.6 Björshults återvinningscentral 

För att undersöka om problemet med containerhjul var unikt för Stockholm som det hade getts 
sken av under mötena på Stockholm vatten besöktes Björshults återvinningscentral. Björshult är 
en återvinningscentral på Arnö i Nyköping som drivs av Nyköpings- och Oxelösunds kommun, 
se figur 2.1.6. Upptagningsområdet består av ungefär 66 000 invånare och är därmed minde än 
återvinningscentralerna i Stockholms stad. 

Containrarna som används på anläggningen varierade i ägande och skick. Fraktionen med 
metallskrot hade Kuusakoski som ägare och en annan fraktions tillhörde IL Recycling. 
Merparten av containrarna tillhörde dock Nyköpings kommun och var ungefär tio år gamla 
enligt en anställd. Dessa var dessutom egentligen tilltänkta att ha rangerats ut tidigare och var 
därmed på sluttampen av sitt livsspann. De rullades ungefär 200 meter mellan rampen och av- 
och pålastningsområdet och slits då relativt mycket. Rent subjektivt uppfattades ljudet vid 
containerrullningen som det mest illalåtande av de återvinningscentraler som besökts. Slitaget 
som uppstod vid rullningen ledde till att hjulskiften utförs varannan månad per container. 

Den anställde som intervjuades hade arbetat på anläggningen i cirka tio år och jobbade mestadels 
med att hjälpa kunderna att göra sig av med sitt avfall men på helger körde han även hjullastare 
och rangerade alltså containrarna. 

Han var av den åsikten att containrarnas hjul var bra som de är idag och att det man möjligen 
skulle kunna göra vore att lagra dem eller byta till solida gummidäck som går att slänga i 
brännbart när de går sönder. I övrigt hade han hört om nödlösningen med att fylla hjulet med 
olja och sedan sätta på det på axeln. Detta tyckte han var den bästa lösningen trots läckage. 

Under studiebesöket på Lövsta återvinningscentral i Hässelby så gjordes en intervju med Lotta 
Claesson och hennes kollega Mikael. Mikael informerade om att Lövsta redan hade testat tidigare 
projekt från KTH där en ny typ av containerlock tagits fram. 
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Figur 2.1.7. Hjul med en yta av gummi 

De hade även testat hjul med ett centimetertjockt skal av gummi som illustreras i figur 2.1.7. 
Mikael berättade vidare att problemet med gummi är att hjulen hade svårigheter med att passera 
hinder som plankor, skrot och annat som kan ligga på marken. Då kunde dessa saker fastna och 
hindra hjulets rotation. När hjulet inte roterar så slipas gummit mot underlaget och dess runda 
form nöts bort. Det resulterar i att containern hoppar och låter ännu mer än innan, speciellt när 
den är tom [9]. 

Lotta berättade att återvinningscentraler står på tidsberoende kontrakt som kan sägas upp om 
politiker beslutar att bygga bostäder i närheten. En mindre bullrig miljö skulle innebära att 
återvinningscentralen kan kvarstå, de anställda får behålla jobbet samtidigt som bostäder kan 
byggas närmare. 
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Figur 2.1.8. Slitage på asfalt 

Lövsta hade precis som andra återvinningscentraler problem med slitage på underlaget på 
marken. Figur 2.1.8. illusterar hur den standardiserade stålramen sliter på asfalten under 
containern. 

2.2 Kravspecifikation 
En kravspecifikation, bilaga 2, skapades utifrån de 5 studiebesöken gruppen gjorde på 
återvinningscentralerna och djupgående intervjuer med anställda inom återvinningsbranschen. 
Utifrån kontakten med Kauppi Entreprenad AB [10] och de telefonintervjuer som gruppen hade 
med anställda på Wiklunds Åkeri AB [11] kunde kravspecifikationen byggas på löpande under 
projektets gång.  

2.3 Idégenerering 
För att ta fram konceptförslag användes inte någon av de vanliga etablerade metoderna såsom 6-
3-5 eller seminariemetoden. Istället tänkte gruppmedlemmarna igenom problemet och skissade 
upp koncept på var sitt håll varefter lösningsförslagen presenterades för varandra. Totalt gjordes 
90 struktur- och formvariationer. De skisser som inte är struktur- och formvariationer kan ses i 
bilaga 3. Direkt kunde orealistiska förslag ratas och de mer realistiska kunde vidareutvecklas, 
ombearbetas eller integreras i andra koncept. Detta gjordes gemensamt av gruppmedlemmarna 
och resulterade i ett antal konceptförslag. 

2.4 Konceptförslag 
Erik och Luis gav råden att det var värt att tänka på att om en boggilösning väljs kommer 
containern att luta. Dessutom kunde det vara värt att tänka på hur containern ska kunna placeras 
på denna. 
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2.4.1 Bandvagnen/Boggi 

Det första konceptet hämtade inspiration från ett visst militärfordon, nämligen bandvagnen. 
Banden var meningen skulle främja konceptets möjlighet att ta sig fram oavsett väglag och 
minska risken för att skräp skulle hamna på ett dåligt ställe och orsaka hjulstopp. Som sådan var 
tanken att bandvagnen skulle fästa i containerns ram och lyfta upp axlarna med hjulen så att de 
inte skulle behöva rulla. Dessutom skulle inte hela containern behöva lyftas utan endast området 
bak kring hjulen och där av skulle den fungera inte helt olikt bakaxlarna på en boggibuss eller 
lastbil. 

 

Figur 2.4.1 Container med larvfötter 

Bandvagnen kom i ett senare skede att utrustas med hjul istället för larvfötter som i figur 2.4.1. 
för att på så sett vara mer konventionell och ha färre komponenter. 

2.4.2 Lagrade hjul 

Tanken var att den nuvarande containern skulle kunna förbättras med enkla medel. Förslaget 
med lagrade hjul skulle ha inneburit att containern som sådan skulle ha försetts med nya axlar 
samt hjul med rullager. Detta för att minska slitaget på axlarna samt oljudet som uppstår vid 
rullningen. 

 

Figur 2.4.2. Lagrade hjul 



10 
 

 

Figur 2.4.3. Hjul i genomskärning.  

Figur 2.4.2. och 2.4.3 visar hur hjulen skulle kunna lagras respektive hur hjulen ser ut i 
genomskärning. 

2.4.3 Släden 

För att eliminera antalet rörliga komponenter togs konceptet släden fram. Principen med släden 
är att containern lyfts upp och ställs ovanpå ett par medar som löper längs containerns 
undersida. Detta skulle göra containern oberoende från hjul när den släpas runt och istället skulle 
medarna hålla kontakten med marken. 

 

Figur 2.4.4. Släden och bandvagnshjul i kombination. 

En kombination av konceptet släden tillsammans med bandvagnshjul testades också blad de 
olika struktur- och formvariationerna. Hur det teoretiskt skulle sett ut kan ses i figur 2.4.4. 

2.4.4 Spårvagn 

Ett fjärde koncept var spårvagn. Precis som namnet antyder så inkluderar det att containern sätts 
på en vagn som i sin tur går på spår på anläggningen. Detta innebär att containern lätt ställs på 
rätt position och att rangeringen skulle kunna utföras med annat maskineri än hjullastare. 

2.4.5 Svävaren 

Det sista konceptet som togs fram var att containern skulle förflyttas med hjälp av en svävare 
eller svävarlik anordning.  
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Figur 2.4.5. Container med svävare.  

Som figur 2.4.5. visar så skulle det vara en fläkt och uppblåsbara luftkuddar runt om som skulle 
lyfta containern ovan marken. 

2.5 Val av koncept 
Efter att ha tagit fram ett antal konceptförslag var det läge att smalna ner antalet att jobba vidare 
på. Spårvagn valdes bort omgående då den skulle kräva extra infrastruktur på anläggningen. 
Släden valdes också bort då den saknar hjul och på så sett inte kommer att minska oljudet på 
anläggningen då medarna glider mot asfalten och då orsakar bullerföroreningar och slitage på 
markbeläggningen. Svävaren togs också bort från alternativen i ett tidigt stadie. Detta ansågs 
självklart då luftkuddar inte hör hemma på en återvinningscentral där det kan ligga vasst skräp på 
marken. 

För att göra ett slutgiltigt val av koncept att gå vidare med gjordes en relativ beslutsmatris där 
dagens container är nollad och alternativen betygssätts med – 3 till + 3 poäng beroende på olika 
aspekter. Det innebär alltså att ett summerat positivt slutresultat betyder att konceptet är bättre 
än originalcontainern.   

Egenskap:  Dagens container  Lagra hjul  Boggi 
Slitage  0  1  2  
Buller  0  1  3  
Inköpskostnad  0  – 2  – 3  
Smörjbarhet  0  3  3  
Grepp  0  0  2  
Komponentmängd  0  – 1  – 3  
Underhållskostnad  0  3  2  
Tålighet  0  0  1  
Miljövänlighet  0  1  0  
Flexibilitet  0  0  2  
Åverkan på container 0  – 3  0  
Summa:  0  3  9  

Tabell 2.5.1. Relativ beslutsmatris   
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Resultatet av beslutsmatrisen visade att det var mest lönt att gå vidare med boggi-konceptet. 
Beslutsmatrisen kompletterades även med en QFD-matris. Den skapades för att beakta 
produkten på marknaden gentemot de befintliga konkurrenterna. QFDn finns att tillgå i bilaga 4. 
QFD-matrisen byggdes också på under projektets gång för att passa de nya önskemål och 
utmaningar som ställdes på produkten. 

3. Slutkoncept 
3.1 Inledande utvecklingsfas 
När beslutet togs att boggi var det som skulle utvecklas behövdes med information kring hur 
hanteringen kring avlastningen och pålastningen sker med en container. Därför kontaktades 
Kauppi Entreprenad och Wiklunds Åkeri AB för att få feedback från deras lastbilschaufförer.  

Intervjuer genomfördes med fyra chaufförer från Wiklunds Åkeri och en chaufför från Kauppi 
Entreprenad. Genom chaufförernas åsikter bättrades kravspecifikationen på ytterligare med 
punkter som att de inte ville kliva ur bilen vid lastning och att boggin skulle gå att manövrera. 

Eftersom de flesta lastbilarna idag är utrustade med backkameror skulle det uppskattningsvis ta 
ungefär 2 veckor innan avlastning på en boggi blev en del av rutinen. För att underlätta 
hanteringen med lastbil föredrogs det att boggin skulle vara bromsad när den var olastad. Annars 
skulle vagnen teoretiskt sett kunna rulla iväg och containern landa på marken.  

För att detta skulle kunna uppnås behövdes ett bromssystem och efter önskemål från Stockholm 
vattens sida så beslutades det att det skulle vara ett mekaniskt sådant då ett elektriskt eller 
mekaniskt sådant skulle vara för dyrt och komplicerat. 

Andra önskemål kom även från anställda på Lövsta ÅVC. Bland annat att boggin kunde förvaras 
när den inte används, att den ska smälta in bland den befintliga miljön för att minska risken för 
sabotage eller stöld samt passa in i fickorna där containrarna står idag.  

Personalen från Björshult var övervägande mest negativa till förslaget att bygga en boggi för att 
den skulle ge fler arbetsmoment. Huvudsaken var att de själva skulle slippa göra mer. 

 

Figur 3.1.1. Det slutliga konceptet.  

Ett slutkoncept sammanställdes som visas ovan i Figur 3.1.1. Detta utvecklades med hjälp av 
Solid Edge ST7, och dimensionerades genom analyser i ANSYS. Dessutom testades delar med 
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en fysik funktionsmodell. Ett namnbyte genomfördes från boggi till containervagn och 
produkten kommer hädanefter i rapporten att benämnas det eller kort och gott vagn. 

För att minska trycket på axlarna fördelades massan på 17 ton på tre axlar istället för en axel som 
finns på de befintliga containrarna. Axlarna frästes i ett ramverk, som utgör basen på hela 
strukturen. 

Hjulen fick fortsätta att vara vanliga containerhjul fast något kortare. Detta då de ger en stor 
kontaktarea mot marken och är en beprövad konstruktion som tål höga laster och inte kan 
punkteras. 

3.2 Detaljutveckling av ram 
Efter ett handledningsmöte på Stockholm vatten kom det fram att de önskade sig kunna 
använda vagnen till fler containertyper och inte bara den typ av lastväxlarcontainer som tidigare 
hade önskats. Därför kom konstruktionen delas upp i tre delar där en av dessa var ramen. Denna 
bestämdes att den skulle tillverkas av rektangulära fyrkantsrör som sedan svetsas ihop.  

 

Figur 3.1.2. Ramverket utgör strukturens grund.   

Från början var tanken att dessa skulle göras av aluminium men detta ändrades sedan till stål 
efter tidig dimensionering. I fyrkantsrören är det hål tagna för axlarna som i sin tur görs av stål. 
Dessa roterar ej utan hjulen roterar fritt. Från början var tanken att axlarna skulle rotera fritt och 
för att hålla ner antalet då planerade lager gjordes axlarna som tre långa. Detta behölls även efter 
att axlarna skulle vara fixa eftersom en förhoppning fanns om att kunna konstruera ett enklare 
bromssystem än vad som senare gjordes. Därför kom tre långa axlar att kvarstå istället för sex 
korta. Tätningar mellan hjul och axlar infördes i form av o-ringar. Dessa ska hindra smuts från 
att tränga in och smörjmedel ut. En överblicksbild av ramen med axlar och hjul ges i figur 3.1.2.  
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3.3 Detaljutveckling av bromsar 
Bromsarna skulle enligt tidigare nämnda önskemål vara mekaniska och läggas i när vagnen är 
olastad. För att detta skulle vara praktiskt genomförbart utan att chaufförerna skulle behöva stiga 
ut ur sina hytter för att bromsa vagnen först så konstruerades ett bromssystem som skulle läggas 
an när containern inte längre tryckte ner en skiva som monterades på vagnen. Rent konkret 
fungerade det genom att tryckfjädrar antar sin normallängd när containern inte trycker emot. När 
detta sker trycks spärrar ner som då bromsar vagnen. 

Vid utveckling av bromsmekanismen byggdes en rektangulär låda för att göra empiriska 
experiment. Detta gjordes i Da Vinci, som är en av KTHs verkstäder.  Tanken var att testa om 
det gick att använda sig av ett kugghjul tillsammans med tidigare nämnd spärr för att bromsa 
vagnens möjlighet till rullning. 

 

Figur 3.3.1. Funktionsmodellen i sin helhet. 

Materialet som användes till funktionsmodellen var kapaskiva, plastskum, allt ihopsatt med RX-
lim med spikar och blomsterpinnar som fick utgöra axlar. Figur 3.3.1 visar hur 
funktionsmodellen är formad till det yttre. Locket på konstruktionen, som motsvarar 
bromsplattan hålls upp av en fjäder. 
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Figur 3.3.2. Funktionsmodellen sedd med öppet lock.  

Som figur 3.3.2 visar kan det övre locket öppnas och tryckas ner. När locket trycks ner så dras 
fjädern ihop och blomsterpinnen, som utgör spärren, hakar ur kugghjulet och axeln med hjulen 
kan rotera fritt, se figur 3.3.3. 

 

Figur 3.3.3. Testlåda för bromsmekanism  

På axlarna sattes olika typer av kugghjul tillverkade genom i polyuretanskum. Dessa var utbytbara 
och kunde därmed varieras för att testa vilken utformning som var lämpligast.    
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Figur 3.3.4. Olika kugghjul 

Hjulen skissades först fram på papper och sedan i Solid Edge för att slutligen fräsas ut i 
polyuretanskum med en verkstadsfräs. Figur 3.3.4 visar hur några av de olika hjulen såg ut som 
testades.  

 

Figur 3.3.5. Kugghjulet på slutkonceptet. 

Efter testerna kunde slutsatsen dras att principen fungerade och att det mest lämpade kugghjulet 
bör vara spetsigt till formen som visas i figur 3.3.5. Detta då att spärren automatiskt skulle falla 
ner i stopposition oavsett var den landade på kugghjulet. 

Nästa steg i prototypframtagningsprocessen var att utveckla bromssystemet utifrån 
funktionsmodellen i en större skala i CAD.  
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Figur 3.3.6. Bromssytemet med platta, kugghjul och länkarmar. 

Kugghjulen sattes i dubbel uppsättning på två av axlarna för att bromsa vagnen i båda 
riktningarna. Ovanför dessa sitter spärrarna som är länkade till en urgröpt aluminiumprofil som 
agerar länk och har spår i sig för att hela tiden ligga plant. Från länken går det en balk till 
bromsplattan som sticker upp ur kåpan. När plattan trycks ned följer även hela systemet med 
och spärrarna hakar ur kugghjulen, vilket resulterar i att axlarna med hjulen roterar fritt. 

 

Figur 3.3.7. Vagnen med kåpan. Bromsplattan syns till höger i bild mellan de metallfärgade fälten. 

Bromssystemet fästs i vagnens ramverk och ovanpå detta placeras sedan kåpan som kan ses i 
figur 3.3.7. 

3.4 Detaljutveckling av kåpa 
Kåpan består av sammansvetsade ståldelar som i sin tur svetsas kant i kant med ramen. För att 
kunna bestämma tjocklekar på plåtarna som används behövdes dimensionering genomföras 
vilken beskrivs ytterligare i kapitel 4.  
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Figur 3.4.1. Kåpan med ena sidan bortplockad för att visualisera plåtarna längs vilken containern rullas 
baklänges (från vänster till höger). Sargen kan ses till höger i bild. 

 

Figur 3.4.2. Bildserie föreställande nedställningsförloppet på Containervagnen. 

Kåpan används till att ställa containern på, både vid av- och pålastning. När containern lastas av 
lastbilen så sätts bakhjulen på de höga plåtarna och rullas sedan bakåt längs plåten fram tills att 
den når den höga sargen, se figur 3.4.1. Då sänks containern ner och ramen kommer att pressa 
ner bromsplattan och vagnen kan rulla. Hela förloppet beskådas i figur 3.4.2. 

Kåpan har också utrustats med ett EUR-pallsgränssnitt för at möjliggöra förflyttning av vagnen 
med gaffeltruck eller hjullastare med gafflar när bromsen är ilagd.  
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Figur 3.4.3. Kåpan och dess EUR-pallgränssnitt på dess undersida. 

Därför sattes en platta in mellan de bägge hjulrullsytorna och under denna monterades träklossar 
från EUR-pallar för att styra gafflarna rätt, se figur 3.4.3. Dessa skruvas fast genom att 
insexskruv dras genom förborrade hål i plåten ner i träklossarna som sitter på undersidan. Dessa 
kan därför vid behov lätt bytas ut. 

Plåten bockades för att undvika att containerns ram skulle slå i den när den står nedställd på 
marken och hål togs för att minska vikten. Även de yttre plåtarna fick en del bortplockad för att 
inte vara i vägen för ramen. 
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4. Analyser och beräkningar 
4.1 Geometrianalys 
En enklare form av geometrianalys genomfördes på containern och vagnen. Flera containrar 
mättes upp och gav på så sett en medelcontainer och dess extremmått, användes för att anpassa 
vagnen efter containrarna. På så sett var tanken att vagnen skulle fungera för så många olika 
containrar som möjligt. Extremmåtten är i det här fallet de maximala yttermått som containrarna 
antar, alltså inklusive förstärkningsbalkar och liknande. 

Figur 4.1.1. Medelextremgeometrin på en container. 

Dessutom togs de yttre måtten på containern i beaktande för att exempelvis 
komprimeringsutrustning såsom rollpacks ska kunna användas med containern med vagn. 
Dessutom ska containern kunna stå obehindrat vid kajerna på återvinningscentralerna, vilket då 
innebär att vagnen inte får sticka ut sidledes heller. Medelgeometrin på containern presenteras i 
figur 4.1.1. 

4.2 Kraftanalys 
De kraftanalyser som gjordes var för att beräkna den erfodliga fjäderkonstanten i fjädrarna i 
bromssystemet.  

 

Figur 4.2.1. Schematisk bild över fjädern. 

Vid beräkningarna antogs bromsplattans och de samtliga länkarmarnas vikt räknas till den totala 
egenvikten. Den totala egenvikten avlästes i Solid Edge och avrundades till 40 kg. 
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Variabel Benämning Värde Enhet 
x Fjäderns förskjutning 19,88 mm 
m Sammanlagd egenvikt 40 kg 
g Gravitationskonstant 9,81 m/s2 
k Fjäderkonstant - N/m 
n Antal fjädrar 4 - 
Lo Fjäderns längd 112 mm 
Fn Fjäderns kraft  - N 

Tabell 4.2.1 Variabler och dess benämning 

Antalet fjädrar var fyra och den maximala kraften samt övriga variabler kan avläsas från tabell 
4.2.1. En schematisk bild skissades fram för illustration i figur 4.2.1.  

 nFk
x

=   (1) 
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m gF

n
⋅

=   (2) 

 m gk
n x
⋅

=
⋅

  (3) 

Med ovanstående formler beräknades fjäderkonstanten till 98,1 N/m(s.27) [4]. Efter beräkningar 
togs en fjäder med en fjäderkonstant på 99 N/m och en total längd på 110 mm fram från 
Lesjöfors AB [1]. 

4.3 Hållfasthetsberäkningar 
Hållfasthetsberäkningar genomfördes under processens gång med datorprogrammet ANSYS. 
Versionerna som användes var ANSYS 15 och ANSYS 16.2 och detta gjordes på flera olika steg 
i utvecklingen. Modellerna det genomfördes på var det första utkastet av ramverket, flera 
iterationer av vagntoppen samt den slutgiltiga modellen. 

Analyserna i ANSYS genomförs genom att en cad-modell importeras av föremålet man önskar 
att analysera. Denna får ett nät genererat över sig baserat på vilka villkor som sätts. Det kan 
exempelvis vara att nätet ska ha olika grovhet på olika delar eller olika former. 

Sedan införs krafter, tryck, moment och stöd på modellen och analysen kan då genomföras. 
Metoden som används av ANSYS är finita elementmetoden, vilken appliceras på det sedan 
tidigare genererade nätet. Värt att notera är att analysen genomförs med statiska belastningsfall 
vilket inte kommer att motsvara ett dynamiskt lastfall som uppkommer vid verklig rangering. 

Resultat för flera olika sorters data kan enkelt utläsas genom att önskat analysresultat väljs och 
detta visas på modellen genom 3d-visualisering tillsammans med en graderad färgskala. 
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Analyserna genomfördes med ANSYS standard "Structural steel" som material och med en något 
förenklad modell. I detta fall med skruvhålen för gaffeltrucksträbitarna bortplockade. Detta då 
de ansågs vara försumbara då ytan de satt på inte tar nämnvärda laster. 

Tack vare tidig dimensionering i ANSYS infördes exempelvis stödbalkarna under plåtarna där 
containern rullar. 

 

Figur 4.3.1 Deformation vid belastning på slutgiltig containerposition. 

Det första som analyserades var deformationen i konstruktionen med en pålastad 17-
tonscontainer med hela lasten fördelad på vagnen. Dessa uppkommer enligt figur 4.3.1. Som 
synes kommer den maximala deformationen att uppgå till drygt 2,3 millimeter. För att kunna 
bestämma huruvida denna deformation var plastisk eller elastiskt analyserades även 
effektivspänningarna i ANSYS. 

 

Figur 4.3.2 Effektivspänningar enligt von-Mieses vid belastning på slutgiltlig containerposition. 

Den störst uppkommande effektivspänningen vid detta lastfall var 370,5 MPa och uppkommer 
vid den ena axelns uttag i ramen. Detta visualiseras i Figur 4.3.2.  
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Figur 4.3.3 Deformation vid belastning av 17-tonscontainer på de långa plattorna. 

Ett lastfall med högre uppkomna spänningar är en fullastad container då den precis ska lyftas av 
från de långa plattorna. Maximaldeformationen blev på drygt 6,2 mm och visualiseras i figur 
4.3.3. Även vid detta lastfall undersöktes huruvida dessa var plastiska eller elastiska. 

 

Figur 4.3.4 Effektivspänningar enligt von-Mieses vid belastning av 17-tonscontainer på de långa plattorna. 

En högsta spänningsnivå på drygt 469,9 MPa uppkommer och även vid detta fall uppkommer 
spänningen i fyrkantsprofilen i ramen. Detta visualiseras i figur 4.3.4. 

En säkerhetsfaktorsmarginal mellan 1,6–1,8 eftersträvades vilket gjorde att materialet inte 
plastiskt deformerades med valt material, se 5.1 Materialval. 
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5 Tillverkning 
5.1 Materialval 
5.1.1 Axlar 

Vid en intervju med Ulf Olofsson [12] på Kungliga Tekniska högskolan kunde gruppen 
konstatera att det materialval som lämpar sig bäst för en axel skulle skilja sig från övriga 
konstruktionen och gärna vara av en hårdare yta.  

När två ytor gnids mot varandra skapas en sammanbindning på atomnivå mellan ytorna om 
ytorna är av samma material. Det som tagits i beaktande vid materialvalet av hjulkonstruktionen 
är ytfinheten, miljön och yttrycket enligt ”… friction and wear depend on material combinations, surface 
roughness, environment conditions and many other parameters” (s.238) [5]. 

”Aluminium aganist steel shows both high friction and high wear rate” (s.239) [5].  

Med siffror skiljer sig friktionen mycket mellan metall och metall (s.239) [5]. Utan någon form av 
smörjmedel är friktionen mellan 0,3<μ<0,6 medan med rätt typ av smörjmedel så ligger 
friktionen mellan 0,08<μ<0,14.  

En kombination med kolfiber mot kolfiber riskerar att släppa ut nanopartiklar när kolfibern 
utsätts för friktion. Forskning kan idag inte avgöra lämpligheten ur hälsosynpunkt när personer 
utsätts för nanopartiklar i arbetsmiljö eller mat, därför bör det undvikas tills vidare [2]. 

Ytan hos axeln bör då göras i ett hårdare material genom att till exempel nitrera eller 
nitrokarbiniera ytan. Den hårdare ytan kommer då slitas mindre än den mjukare ytan, och vid 
reparation så behövs då inte axeln bytas lika ofta.  

5.1.2 Hjul 

Hjulen valdes till samma sorts stålhjul som används idag fast något kortare i axiell led. Detta då 
gummi- och plasthjul lätt förstörs och planas av om något fastnar. Dessutom kan inte stålhjulen 
få punktering. 

5.1.3 Smörjmedel 

Den olja eller smörjfett som används i praktiken på återvinningscentralerna skiljer sig kraftigt i 
kvalité och görs utan hänsyn till hur komponenterna reagerar. Användning av en felaktig olja kan 
resultera i en negativ smörjning och fräta eller slita på komponenterna mer än vad den ökar 
smörjningen. Ett mer lämpligt smörjmedel är SKF LGHB2 då det är anpassat för höga yttryck 
och stål mot stålkontaktytor [3]. 

5.1.4 Ram och kåpa 

Det material som lämpar sig bäst för konstruktionen är stål. Ett alternativt som konkurrerade 
med stål var aluminium eftersom det är lätt och drar ner konstruktionens totala vikt, men 
aluminium tål inte samma fysiska belastning på grund av sin atomstruktur och låga 
elasticitetsmodul och hållfasthet. Om det inte är profiler kan det dessutom dra på sig interna 
spänningar. Aluminium är utöver det även dyrare än stål vilket skulle skapa en dyrare produkt än 
nödvändigt. För att inte utesluta aluminium helt fördes en diskussion med Anders Eliasson, 
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studierektor för Materialvetenskap på KTH och det visade sig att stål verkligen var bäst lämpat 
[13]. Delvis på grund av föregående anledningar med spänningar i materialet. 

Tre specifika stålsorter från SSAB valdes till konstruktionen. Hardox 400 för slitytor på kåpan, 
Strenx 700 Tube för ramen och Strenx 900 för resterande kåpa. På Strenx står numren för 
sträckgräns medan Hardox nummer betyder vilken Brinellhårdhet materialet har. Typisk 
sträckgräns ligger på ungefär 1100 MPa för Hardox [6]. 

5.2 Standardkomponenter 
Vagnen delas in i tre delsystem; ramverket, kåpa och bromssystemet. I dessa användes vissa 
standardkomponenter i ett försök att minska kostnader. De standardkomponenter som behövs 
till produkten presenteras i Tabell 5.2.1. 

Standardkomponent Antal Delsystem Tillverkare Kostnad 
M10-mutter 8 Broms Wiberger 2.63 kr/st. 
M10x30 DIN912 8 Broms Wiberger 7.92 kr/st. 
M10x50 DIN912 12 Kåpa Wiberger 11.67 kr/st 
RRS40 12 Ram Lesjöfors 5.76 kr/st. 
CS-SC 1,6X14,4X110 4 Broms Lesjöfors 19,40 kr/st. 

Tabell 5.2.1 Standardkomponenter i produkten 

Skruvarna valdes till att vara Insex då Torx inte finns med M10-gänga. 

5.3 Tillverkningsritningar 
Utifrån de mått och dimensioner som är standardiserade på dagens containrar är 
containervagnen måttsatt för att inte utgöra ett hinder vid användning. 
Sammanställningsritningar av delsystemen kan ses i bilaga 5 och en fullständiga lista med 
tillverkningsritningar kan ses i bilaga 6. 

5.4 Kostnadskalkyl 
En kostnadkalkyl gjordes på delarna och materialet som beräknades att gå åt för att producera 
vagnen. Inköpspriser för plåt ficks från Tibnor och Stena Stål. Fjädrarnas priser togs från 
Lesjöfors webshop och skruvarna från Wiberger. Där priser var beroende på volym räknades 
med inköp av 100 stycken. Stålpriser för de sorter som låg närmast användes när korrekt stålsort 
fattades i prislistor. För att se kostnadskalkylen i sin helhet, se bilaga 7. 

5.5 Skalmodellsframtagning 
Prototypen togs fram efter att caden kompletterats med feedback från lastbilschaufförer samt 
önskemål från Stockholm vatten och handledare. Syftet med prototypen var att visualisera det 
slutliga konceptet med en fysik modell.  
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Figur 5.5.1. Bildserie från varierande stadier under modellbyggandet 

Det byggdes två prototyper i balsaträ som sattes ihop med hobbylim och ytbehandlades med 
finspackel och en blå färg med en färgton som överensstämmer med Stockholm vattens grafiska 
manual. Bildserien ovan visar olika steg i processen.  

 

Figur 5.5.2 Modell i skala 1:4 

Figur 5.5.2 visar hur den större modellen ser ut. Den större modellen är i skala 1:4 saknar 
bromssystemet men har tillhörande detaljer i övrigt. En mindre modell byggdes även i skala 1:10 
för att ha på slutredovisningen.  
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6. Resultat och diskussion 
6.1 Resultat 
En vagn utvecklades som består av tre delsystem; ram, bromssystem och kåpa. Dessa byggs upp 
av utbytbara slitdelar där det mesta är svetsade plåtar, fyrkantsrör eller axlar. Hjulen kom att vara 
modifierade standardhjul för containrar som är något kortare på axialled. Dessa sitter monterade 
på axlar av nitrerat stål och kommer att smörjas med ett smörjmedel anpassat för förhållandena. 
Ytorna mellan axeln och hjulkanterna och därmed de mässingsbelagda ytorna i hjulen kommer 
att vädertätas med o-ringar som hålls fast med spärrbrickor. Axlarna i nitrerat stål medger 
lagerytor av mässing som i de hjul som är avsedda att användas. 

 

Figur 6.1.1. Containervagnen sedd från ovan. 

Yttermåtten på vagnen blev 1515x2020x390 mm och den kom att väga 741 kg och klarar av att 
bära vikter på 17 ton med en säkerhetsfaktor mellan 1,6–1,8. Den inre höjden på 285 mm 
medför att containern kommer att luta 7 grader när den står på vagnen med bakänden och den 
främre änden lutar mot markens horisontalplan. Se figur  

Den är optimerad för att inte vara i vägen för containern och har geometriskt anpassats för att 
klara av att användas med exempelvis rollpacks. Dessutom är den designad för att smälta in i 
containern genom att använda Stockholm vattens blåa kulör och vara kantig. 

6.2 Vidareutveckling 
Bromssystemet behöver vidareutvecklas av ett antal anledningar. Först och främst behöver 
utformningen av länkar och L-järn ses över. De bör även dimensioneras, vilket inte har kunnat 
göras på grund av begränsningar i ANSYS. Utöver detta så är fjädrarna i bromssystemet tilltänkta 
att svetsas fast med L-järn respektive spärren för att hamna på plats. Det skulle istället vara 
önskvärt att fästa fjädrarna med någon typ av ögla i både spärrarna såväl som i L-Järn istället. 
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Inga analyser baserade på cykliska laster, dynamiska laster, utmattning eller annan långvarig 
användning har tagits i beaktande. Vid fortsatt arbete med analyserna skulle det vara påpassligt 
att tillämpa sådana analyser. Att även utreda behov av stötdämpning i form av plåtar eller 
gummiytor så att vagnen klarar av att rangeras vårdslöst skulle behövas. Detta är inte självklart 
eftersom plåten som har specificerats är hård och för det mesta slitplåt som används i exempelvis 
skopor till hjullastare med mera. 

Axlarna skulle kunnat göras kortare genom att fästa dem i stödbalkarna som skulle kunna göras 
djupare. Då skulle antalet axlar bli 6 istället för 3, men axlarna lär bli stabilare.  

Vid fortsatt arbete kan en analys om hur vagnen ska demonteras göras. En LCA kan göras för att 
få en uppfattning om miljöpåverkan vid tillverkning, användning och återvinning. Hänsyn har 
tagits vad gäller användning, men ett fortsatt arbete är önskvärt när det kommer till DFA.  

6.3 Diskussion 
Gruppen fick som uppdrag av handledarna att ta fram en produkt och utöver det kom det fram i 
samtal med Stockholm Vatten att containrarna inte fick ändras vare sig form eller 
komponentmässigt. Detta tillsammans med resultatet i beslutsmatrisen feedbacken från 
chaufförerna medförde att boggilösningen var en av få möjliga lösningar. Att lagra dagens hjul 
skulle vara ett enkel och relativt smidig lösning till att minska friktionen mellan axeln och insidan 
av hjulet på containern. Det skulle också bli en kostsam lösning som inte med säkerhet skulle 
hålla. Att lagra hjulen skulle kräva fortsatt underhåll med specifika smörjfetter och när hjulet står 
placerat på samma punkt en länge tid kommer hjulet anta en elliptisk form, vilket lagren inte är 
dimensionerade för.  

Vagnen kunde ha fått en annorlunda och lägre utformning om ramen hade integrerats i kåpan, 
men eftersom önskemål uppkom om att det skulle kunna gå att använda andra containertyper 
fick ramen adderas. Men eftersom detta ökar flexibiliteten så anser vi att det är godtagbart att 
höjden ökas. 

Något mer som skulle kunna ha gjorts annorlunda är den mekaniska bromsen som skulle kunna 
varit hydraulisk eller elektrisk istället, men med hänsyn till att hålla nere kostanden och minska på 
underhållet så valdes problemet att lösas med en mekanisk broms.  

Eftersom kåpan som omger vagnen svetsas ihop kommer det behövas verktyg som skärbrännare 
eller liknande för att reparera och byta ut slitdelar. Detta kanske inte är den mest optimala 
lösningen, men alternativ såsom nitning hade också medfört begränsningar. Bland övriga punkter 
från kravspecifikationen har inte det genomförts en analys på huruvida vagnen passar in i 
styrskenor. Inte heller lastcykelantalet har beräknats. Dock antas vagnens axlar och hjul att hålla 
längre då trycket fördelas över fler och hårdare axlar med korrekt smörjmedel. Det innebär att 
underhållskostnaderna kommer att minska. I synnerhet då lastbilarna inte behöver tas ur drift vid 
underhåll. Övriga krav den kommer att uppfylla är att den kommer att passa in vid rollpacks, den 
kommer att fungera med både hjullastare och lastbilar och den har tätningar så det kommer inte 
att läcka ut olja eller komma in smuts i lagerytorna. 

När det gäller huruvida vagnen skulle mottagas på återvinningscentralerna så kommer det 
troligen vara beroende på vart den introduceras. De på Lövsta upplevdes som positivt inställda 
till en förbättring av deras arbetsmiljö. En ny typ av hjul eller en annan lösning likt vår vagn 
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skulle för dem innebära en mindre bullrig miljö och bostäder skulle kunna byggas närmare 
återvinningscentralen, eller åtminstone minska antalet samtal från grannar. På Björshult i 
Nyköping var det snarare så att hjulen var bra som de var, trots att de lät och slets. De hade 
snarare föredragit att ha haft snabbutbytbara hjul som kunde slängas i brännbart när de blev 
dåliga. Detta visar också lite generellt på att den kommunalt drivna återvinningscentralen inte 
bryr sig lika mycket om den uppfattade kvalitén gentemot kunden som de entreprenaddrivna 
centralerna i Stockholm. 

Kostanden på vagnen är baserad på de offerter och prislistor som finns tillgängliga via internet 
för allmänheten. Kostnaden är en överslagsberäkning, därför bör en mer djupgående 
konstandsanalysgöras där specifik produktionskostnad tas i beaktande. Exempelvis inför att en 
prototyp skulle byggas. 

En fysisk prototyp i korrekt skala kan användas för att testa hur vagnen fungerar i verkligheten. 
Denna fysiska prototyp skulle då baseras på de tillverkningsritningar med tillhörande materialval 
och standardkomponenter gruppen föreslagit.  
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1.Hjul ÅVC

Bakgrund 
På ÅVC:n vid Bromma flygplats har man 

många containers som skjuts på marken in på plats i olika 

mottagningsfickor.  

Projektbeskrivning   
De stålhjul som finns på befintliga containers är inte utformade för att klara det dom utsätts 

för idag. Hjulen är  

tänkta att underlätta själva lyftet från mark upp på lastbil inte att köras omkring med.  

Uppgift: Ta fram en ny hjullösning för containrar i ÅVC-miljö 

Teknisk vinkel 
För att klara flyttningsrörelser på marken behövs en förbättrad hjulkonstruktion. Antingen en 

förändring av  

själva hjulet eller vagga på något sätt som containers hjul kan vila i under omkringkörning 

Designvinkel 
I fallet med en vagga/dolly så måste den vara utformad så att truckförare m fl lätt ser hur man 

manöverar containerns bakre del med stålhjul, ner i vaggan 

Bilaga 1 - Uppdragsbeskrivning
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Bilaga 2
Kravspecifikation

Bakgrund 

Projektets har som bakgrund att de stålhjul som finns på befintliga containers inte är utformade 
för att klara det dem utsätts för idag. De befintliga hjulen är tänkta att underlätta själva lyftet från 
mark upp på lastbil, men de används också idag till att köras omkring med. På 
återvinningscentralen vid Bromma flygplats finns det många containers som skjuts på marken in 
på plats i olika mottagarsfickor. 

Produktmål 
Projektets mål är att ta fram en ny hjullösning för containrar i ÅVC-miljö. Den måste uppfylla de 
olika krav och önskemål som ÅVC samt användare ställer den inför. 

Tidsram 

Projektet pågår under vårterminen med start 27 januari och avslut 20 maj. 

Funktionella krav 

Mindre slitage på hjulen 

Passa in i styrskenor 

Passa in i rollpack och komprimator 

Inte läcka in smuts och orenheter 

Inte förorena (följa miljömål) 

Fungera oavsett väglag 

Kunna lastats till lastbil utan att föraren behöver lämna sin hytt 

Stå stilla under tiden av- och pålastning genomförs

Fungera när containern rangeras med hjullastare 

Klara lika många lastcykler som tidigare 

Icke-funktionella krav 

Lägre underhållskostnad per år 

Rulla 200 m problemfritt 

Önskemål 

Minimalt underhåll 

Utbytbara slitdelar 

Vara diskret 

Lättförståelig  

1
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Bilaga 4 - QFD
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MT, JZ

Bromssystem

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

2

1

3

7

6

5

8

4

Item
Number

Titel Kvantitet

1 L-Järn 2

2 Bromskugg 2

3 Länk 1

4 Spärr 2

5 Insexskruv- M10 x 40 2

6 Insexskruv - M10 x 30 2

7 Mutter -M10 4

8 Fjäder 2

1:4

Bilaga 5 - Sammanställningsritningar
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MT, JZ

Bromssystem

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

1:10

1

2

4

3

5

Item
Number

Titel Kvantitet

1 Broms 2

2 Bromslänk 2

3 Bromsplatta 1

4 Bromsmellanlänk 2

5 Distanskloss 2

2



MT, JZ

Kåpa

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

6

2

5

4

7

1

3

9

11

10

8

Item
Number

Title Quantity

1 Platta för nedsättning 2

2 Kortsida kåpa 2

3 Platta för slutposition 2

4 Mellanskiva 1

5 Framsida kåpa 1

6 Baksida kåpa 1

7 Platta med lutning 2

8 Stödbalk 2

9 Puck 3

10 Insexskruv -M10 x 50 18

11 Smal Puck 6

1:13
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MT, JZ

Ramverk

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

3

6

4

2

1

5

Item
Number

Title Quantity

1 Ramsektion 2 2

2 Ramsektion 1 2

3 Axel 3

4 Hjul 6

5 Oring 12

6 Spärring 12

1:10
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MT, JZ

Axel

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-24

Nitrerat stål alt. Hardox

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

A

Detalj A

B

Detalj B

2020

O 40

40

5,56x O38

382,5

72

1:10

1

Bilaga 6 - Tillverkningsritningar



MT, JZ

Baksida Kåpa

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Strenx 900

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

2020

415 1190

2
4
0

1
9
0

15

2
4
0

1:8
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JZ, MT

Bromskugg
Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Stainless steel

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

R 30
5x

R 20

0,44

10
,9

1

10,24

3,
8

6,77

8,
57

6,05

10,52
9,

09
2,

95

34
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MT, JZ

Bromslänk

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Aluminum, 1060

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

A

Detalj A

3
0

5
0
0

20

20

2

2

1:4
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MT, JZ

Bromsmellanlänk

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Aluminium 1060

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

7
°

60,5

2
0

1
1
5
,5

1
1
8

1:1
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MT, JZ

Bromsplatta

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Strenx 900

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

1
0

600 225

1050

8
0

8
0

1
1
5

4
3
5

1:8
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MT, JZ

L-Järn
Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Aluminium 1060

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

9
0

30

3,5

3
,5

23

2
3

17 6,5 O 10

1
4
0

3
0

30

90

2
3

3
,5

3,5 23

1:2
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MT, JZ

Distanskloss

Datum

Skapad av

Ritningsnr

Godkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Material

Aluminum 1060

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

20

1
0

10

2
0

2:1
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MT, JZ

Kantsida Kåpa

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Hardox 400

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

1495

1
5

2
4
0

1:8
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MT, JZ

Långsida Kåpa

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Hardox 400

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

2020

710 227,5 227,5

O 30 O 30
875 875

710 2
0

1
0
0 2
4
0

10

1:8

1
8
0
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MT, JZ

Länk

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Aluminium 1060 30x20x2

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

A

Detalj A

20

3
0

2

2

1
0
0

4
6
0

5
6
0

R
5

2x

60

1:4
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MT, JZ

Mellanskiva

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Strenx 900

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

135°

2x

137

150

77
,8

806

780

1
8
0

3
3
0

5
1
5

6
5

1
0

8
4
5

250

940

1190

1:8
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MT, JZ

Platta med lutning

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Strenx 900

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

4
0
0

2
3
°

2
0

317,8

1
2
5

1:5

 
13



JZ, MT

Platta för nedsättning

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Hardox 400

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

1:8

845

2
0

4
0
0

14



MT, JZ

Platta för slutposition

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-23

Hardox 400

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

3
5
0

400

2
0

1:8
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MT, JZ

Puck

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Trä

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

45°
4x

O 10,52x ` 40

1
1
5

2
0

1
4
5

1:2
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MT, JZ

Smal puck

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Trä

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

1:2

145

1
1
5

2
0

8
0

45°
4x

2X O10,5`40
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JZ, MT

Ramsektion 1
Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-24

Strenx Tube 700

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

A

4

4

80

1940

2020

45°

Detalj A

1:8

40
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JZ,MT

Ramsektion 2
Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-10

Strenx 700 Tube

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

1440

1520

45°

200 300 750

O
40

3x

A

4

4

Detalj A
1:8

40

80

19



MT, JZ

Spärr

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Rostfritt stål

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

O 102xO 16

180

90

170

7
,5

1:2
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MT, JZ

Stödbalk

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2016-05-25

Strenx 900

Skala

Ämne/Dimension

MF132X

Detaljnr Antal Benämning Material Anmärkning

15

5
0

350

1495

1
9
°

317,8

1
5
5

845

1:5

21



Kostnadsanalys CV16

Ram
Vara Pris/enhet Behov [enhet] Enhetstyp
Strenx Tube 700 16,65 kr     48 799,20 kr             kg
Axlar 46,40 kr     3 139,20 kr             kg
Hjul 200,00 kr   6 1 200,00 kr          st
RRS40/Clips 5,76 kr        12 69,12 kr                st
O-ringar 3,74 kr        12 44,88 kr                st

2 207,52 kr          

Kåpa
Vara Pris/enhet Behov [enhet] Enhetstyp
Strenx 900 15 24,55 kr     72,5 1 779,88 kr          kg
Hardox 400 15 24,80 kr     119 2 951,20 kr          kg
Hardox 400 20 24,80 kr     247 6 125,60 kr          kg
Strenx 900 10 24,55 kr     100 2 455,00 kr          kg
M10x50 DIN912 11,67 kr     18 210,06 kr             st

13 521,74 kr        

Bromsmekanism
Vara Pris/enhet Behov [enhet] Enhetstyp
30x20x2 Alu 97,00 kr     2 194,00 kr             kg
60x20 Alu 77,00 kr     2,2 169,40 kr             kg
100x30 Alu 77,00 kr     9 693,00 kr             kg
M10 Mutter 2,63 kr        8 21,04 kr                st
M10x30 DIN912 7,92 kr        4 31,68 kr                st
M10x40 DIN912 9,17 kr        4 36,68 kr                st
CS-SC 1,6X14,4X110 19,40 kr     4 77,60 kr                st

1 223,40 kr          

16 952,66 kr        

Bearbetning
Vara Pris/enhet Behov [enhet] Enhetstyp
Lack 280,00 kr   1 280,00 kr             st
Klarlack 99,00 kr     1 99,00 kr                st
Arbete och material - 3 30 000,00 kr        

Stena Stål Lagerprislista 98 
Tibnor Hardox 40mm rundstång 
Approximativt
Lesjöfors
Elfa

Stena Stål Lagerprislista 98 
Tibnor
Tibnor
Stena Stål Lagerprislista 98 
Wiberger

Stena Stål
Stena Stål
Stena Stål
Wiberger
Wiberger
Wiberger
Lesjöfors

Lackman
Lackman
Uppskattning

30 379,00 kr        

47 331,66 kr        

Bilaga 7

1

Totalkostnad:

Materialkostnad:
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