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Sammanfattning  
 
Denna rapport är resultatet av examensarbetet som har utförts på AB Sandvik Coromant i 
Gimo. På GV, en av tillverkningsenheterna i Gimo, tillverkas verktyg för fräsning, borrning, 
svarvning samt modulära verktygssystem för avancerade bearbetningsmaskiner och 
tillverkningsceller. Uppgiften har varit att utveckla och formge en ny vagn till produktionen 
av verktyg på GV. 
Syftet med projektet var att ersätta befintliga vagnar med en vagnstyp på hela GV. Uppgiften 
har bestått i att; 

• kartlägga nuläget gällandes vilka produktvarianter och lastbärare GV har. 
• kartlägga hur befintliga vagnar används och av vilka.  
• utveckla och formge en vagn.  

• tillverka en 3D CAD modell av den nya vagnen.  
• göra en kostnadsuppskattning för vagn vid serietillverkning. 

 
Vagnen ska kunna bära alla de produkter som Sandvik har i pågående produktion inom GV i 
Gimo. Vagnarna transporteras idag av truck inom fabriken men ska i framtiden kunna 
transporteras med autotruck. Vagnen ska kosta maximalt 15 000 kr/st vid beställning på ca 
20 vagnar. Den framtida vagnen ska ersätta alla befintliga vagnar som används för 
transporter av produkter inom GV. Det är av största vikt att vagnen är ergonomiskt riktig och 
underlättar transporter. Vagnens utformning och material skall tåla den miljö den skall 
användas i.  
 
En fokusgrupp bestående av operatörer och truckförare har medverkat i projektet för att få 
information om vilka krav och önskemål som de har på den nya vagnen. Efter Brainstorming 
togs fyra koncept fram och efter konceptutvärdering med värdering och viktning kunde ett 
koncept som skulle vidareutvecklas väljas. 
 
En CAD modell av vagnen skapades i CAE programmet NX 3.0 och ritningar till alla ingående 
delar togs fram. Budgetofferter begärdes in från företag som skulle kunna tillverka en 
prototyp av vagnen. Viktanalyser genomfördes av CAD modellen och bilder renderades från 
CAID programmet Autodesk Aliasstudio 2009. 
 
Resultatet är en vagn som uppfyller alla de krav som ställts upp i kravspecifikationen. 
Rekommendationen för vidare arbete är att en prototyp av vagnen ska beställas från 
Nyblads AB. Prototypen skulle kosta 12 500 kr att tillverka. Prototypen bör sedan testas och 
eventuellt utvecklas innan ett 20 tal vagnar á 8 560 kr beställs som kan testas av operatörer 
och truckförare i produktionen. 



 

 Abstract  
 
This report is the result of the thesis, carried out at AB Sandvik Coromant in Gimo. GV is one 
of the manufacturing units in Gimo. GV manufactures tools for milling, drilling, turning, and 
modular tooling systems for advanced machine tools and manufacturing cells. The 
assignment has been to develop and design a new trolley to the production of tools at GV.  
The project aimed to replace existing trollies with one single type of trolley to the entire GV. 
The challenge has been to;  
• identify the product variation at GV.  
• identify how the existing trollies are used and by whom.  
• develop and design a new trolley.  
• make a 3D CAD model of the developed trolley.  
• make a cost estimate for the trolley produced in mass.  
 
The trolley will be able to bear all of the products that Sandvik currently has in production at 
GV in Gimo. The trollies are presently transported by fork truck but it is possible that they, in 
the future, will be transported by Automatic Guided Vehicles. The trolley should cost a 
maximum of 15 000 SEK / pc when placing an order for 20 trollies. The new trolley will 
replace all existing trollies used for transportation of products at GV. It is essential that the 
trolley is ergonomically correct and facilitate the transportation of the products. The trollies 
design and materials must withstand the environment in which it is used.  
 
A group of operators and truck drivers have been involved in the project to supply 
information about the demands and requirements for the new trolley. After Brainstorming, 
four different concepts of the new trolley were presented. Evaluations of the four concepts 
were done and one of the four concepts was chosen to be further developed.   
 
A CAD model of the trolley was created in the CAE program NX 3.0 and drawings of all the 
components were produced. Quotations were requested from the companies that could 
produce a prototype of the trolley. Weight Analysis was carried out by the CAD model and 
images rendered from the CAID program Autodesk Alias Studio 2009.  
 
The result is a trolley that meets the requirements set up in the requirement specification. 
The recommendation suggests that a prototype should be ordered from Nyblads AB. The 
prototype would cost 12 500 SEK to manufacture. The prototype should then be tested and 
possibly developed further before an order of 20 trollies á 8 560 SEK is carried out to be 
tested by operators and truck drivers in production. 
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver utvecklingen av en ny transportvagn till produktionen på Sandvik 

Coromant i Gimo. I detta kapitel redogörs bakgrunden till projektet, dess syfte, mål och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
AB Sandvik Coromants stora tillverkningsenhet är placerad i Gimo. Tillverkningsenheten 
består av två verkstäder GH, som tillverkar skär, och GV som tillverkar verktyg för fräsning, 
borrning, svarvning samt modulära verktygssystem för avancerade bearbetningsmaskiner 
och tillverkningsceller. 
 

GV är organiserat i flödesgrupper, som tar ansvar för produktionen från ämne till färdig 
produkt. GV består av ca 400 anställda indelade i 9 flödesgrupper. Varje flödesgrupp 
tillverkar en produktfamilj och inom varje produktfamilj finns varierande storlekar och 
skärplattlägen. Inom GV pågår ett intensivt arbete med att modernisera maskinparken. 
Grundtanken är standardiserade maskiner, gränssnitt och lastbärare (paletter) oavsett 
produkt.  
 
I GVs verkstad passerar dagligen studiebesök och GVs mål är att ha en verkstad som av 
besökare och medarbetare upplevs ren, ordningsam, effektiv och framförallt utstrålar 
kvalitet. GV tillverkar högkvalitativa produkter och det skall synas. Idag använder GV flera 
olika typer av vagnar till att transportera produkter inom fabriken och inom flödesgrupper. 
Dessa vagnar är gamla, slitna, inte ändamålsenliga och passar inte in i visionen för den 
framtida verkstaden.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att ersätta befintliga vagnar med en vagnstyp på hela GV. Vagnen 
skall vara enhetlig, yteffektiv och den skall ha ett professionellt formspråk.  
Uppgiften består i att: 

• kartlägga nuläget gällandes vilka produktvarianter och lastbärare GV har 
• kartlägga hur befintliga vagnar används och av vilka  
• utveckla och formge en vagn  
• tillverka en 3D CAD modell av den nya vagnen.  
• göra en kostnadsuppskattning för vagn vid serietillverkning  

Vagnen ska uppfylla de krav och önskemål som ställs i kravspecifikationen som är baserad på 
den behovs- och kundanalys som utförs. Skulle tid finnas utförs FEM analyser på CAD 
modellen och ett komplett ritningsunderlag tas fram. Efter detta är gjort kan offerter tas in 
och möjliga leverantörer jämföras. 
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Vagnen skall kunna bära alla de lastbärare och produkter som Sandvik har i pågående 
produktion inom GV i Gimo. Vagnarna transporteras idag av truck inom fabriken men skall i 
framtiden kunna transporteras med autotruck. Vagnen skall kosta maximalt 15 000 kr/st vid 
beställning på ca 20 vagnar. Den framtida vagnen skall ersätta alla befintliga vagnar som 
används för transporter av produkter inom GV, idag ca 200-300 stycken. Det är av största 
vikt att vagnen är ergonomiskt riktig och underlättar transporter. Vagnens utformning och 
material skall tåla den miljö den skall användas i.  

1.3 Avgränsningar 
Från början var det tänkt att en prototyp av vagnen skulle tillverkas och testas. Vid 
diskussion med handledare och arbetsgivare framkom dock att det skulle svårt, för att inte 
säga omöjligt, att hinna med. Istället satsades det mer energi för att inhämta ett bra 
informationsunderlag till konceptframtagningen.   
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2 Teori 
Utifrån projektets uppgift har teorier kring produktutveckling och ergonomi varit väsentliga. 

Följande kapitel beskriver den teori som arbetet utgått från och som är nödvändig för att få 

förståelse för det arbete som utförts i projektet.  

2.1 Systematisk Produktutveckling 
Det underlättar produktutvecklingsprocessen om en organiserad problemlösningsmetod 
följs. Detta för att försäkra att ingen viktig information, idéer eller tankar glöms bort längs 
arbetets gång. En organiserad process underlättar projektets planering och 
dokumentationen men också koordinationen av projektgruppen. ( Hamrin & Nyberg 1993) 
 
Systematisk Produktutveckling består av flera metoder som tillsammans erbjuder ett 
strukturerat tillvägagångssätt vid utveckling av olika aktiviteter. Den tillhandahåller en 
metodik som utförs steg för steg och innehåller grundmallar med information för de olika 
stegen. Även om metodens upplägg är strukturerat så är inte dess syfte att följas till punkt 
och pricka utan lämnar stor frihet och kreativitet att anpassa den till ändamålet. Att använda 
strukturerad och systematisk metod har framförallt tre fördelar. Den första är att 
beslutsprocessen blir tydlig och klar för alla inblandade i processen vilket medför att de 
beslut som tas sker i samförstånd. Den andra fördelen är att de viktiga delmomenten i 
processen fungerar som checklistor och därmed undviks att viktiga moment glöms bort. Det 
tredje argumentet är att metoden i stor utsträckning är självdokumenterande då de 
generella mallarna används och fylls på med information. (Ulrich & Eppinger, 2003) 
 

2.1.1 Projektstrategi 
Utvecklingsarbeten sker idag i allt större grad som projektarbeten med olika aktörer 
(brukare, konstruktörer, ekonomer, fackliga ombud med flera) involverade i arbetet. 
Arbetsgången för ett utvecklingsprojekt kan ses som en lärande cyklisk process även om 
tyngdpunkten i de olika stegen kan variera. (Karlsson, et. al, 2008) 
 
Cyklisk problemlösning är en projektform som bygger strategin utifrån en projektcirkel. 
Projektets olika delmoment bildar en cirkel som upprepas i tre omgångar med bibehållen 
helhetssyn. Se Fig. 1 på nästa sida. Beroende på i vilket varv projektet befinner sig i förskjuts 
tyngdpunkten till olika delmoment. Delmomenten består av alla stadier som projektet går 
igenom. Under första varvet fokuseras arbetet på att planera projektarbetet, sätta sig in i 
problemen och formulera krav och mål. Fokus under det andra varvet ligger på uppfyllandet 
av krav, mål och framtagandet av alternativa lösningsförslag. I det tredje och sista varvet 
inriktas arbetet på detaljbearbetning, värderingar av det valda förslaget, genomförande och 

uppföljning. (Ranhagen, 1995)  
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Figur 1, Projektcirkeln (Ranhagen, 1995) 

 

Ett cykliskt arbetssätt medför ett bra helhetsgrepp på kort tid och chansen att hamna rätt 
ökar tack vare den iterativa metoden. Processens ingående steg upprepas i 2-3 varv under 
vilka utvecklingsarbetet successivt förskjuts framåt. Detta illustreras i Fig. 2. 
 

 
Figur 2, Projektspiralen (Ranhagen, 1995) 
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2.1.2 Utvecklingsprocessens steg 
Utvecklingsprocessen kan indelas i ett antal steg där varje steg leder närmare målet, se Fig. 
3. Varje steg består av fyra iterativa aktiviteter: datainsamling, analys, syntes och 
utvärdering. Datainsamling innebär att aktuell information samlas in från omvärlden. Analys 
innebär att det insamlade materialet bearbetas för att skapa en förståelse. Under syntesen 
skapas något nytt med utgångspunkt från analysen. Därefter utvärderas det som skapats. 
Datainsamling och utvärdering sker alltså kontinuerligt under processen 
i större eller mindre grad liksom planering och dokumentering. (Karlsson, et. al, 2008) 
 

 
Fig. 3, Arbetsgången i en utvecklingsprocess (Bligård, et. al, 2007). 

 

2.2 TOPS 
Uppdraget genomförs med stöd av TOPS, Sandviks projektmodell som följer standardiserat 
arbetssätt för projektledning. Modellen beskriver det önskade sättet att arbeta och är avsett 
att fungera som riktlinje för projektets styrgrupp, projektledare och projektgruppens 
medlemmar i deras projektarbete. Modellen är uppdelad i 4 faser: Initiering, Planeringsfas, 
Genomförandefas och Avslutsfas. I slutet av varje fas är en Beslutspunkt som ska godkännas 
av styrgruppen. Milstolpar i de olika faserna är även utsatta. Modellen är avsedd att fungera 
som en inspirationskälla och stöd för individen och för organisationen. Ett projekt är alltid en 
unik operation, och framgången för ett projekt är resultatet av den kompetens och de beslut 
som fattas av de personer som berörs. Modellen är tänkt att bidra till att frigöra den 
kompetens och kreativitet hos de individer som ingår i projektet till förmån för 
organisationen. 
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2.3 Ergonomi 
Vid utveckling av en transportvagn är det viktigt att ta hänsyn till de ergonomiska 
aspekterna. Besvär eller skador i muskler, senor och leder är en av de vanligaste orsakerna 
till frånvaro från arbetet. Undersökningar av hur arbetstagare upplever sitt arbete och sin 
arbetsmiljö visar att besvär till följd av stora, långvariga eller ensidiga belastningar utgör en 
av d största arbetsmiljöproblemen. En hög sjukfrånvaro, åtgärder för rehabilitering och 
störningar i produktionen medför dryga kostnader för företag och samhälle. (www.av.se, 
20080901) 
 
Människans kropp är gjord för rörelse. För att underhålla kroppens funktioner behövs en 
lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning. Vid bedömning av en 
arbetssituation används ofta begreppet belastningsdos som mått på den sammanlagda 
belastningen. Dosen beräknas som en kombination av hur mycket, hur tungt, hur ofta och 
hur länge vi arbetar. Det är lätt att förstå att en hög belastningsdos kan verka nedbrytande 
på kroppens vävnader. Men även låga doser kan ha negativa effekter. De belastningstyper 
som beskrivs nedan förekommer sällan separata i arbetslivet utan är oftast kombinerade 
med varandra. (www.av.se, 20080901) 
 
Enstaka höga belastningar, till exempel tunga lyft, kan medföra risk för akut överbelastning. 
Besvär kan också uppstå vid arbete som innebär upprepad måttliga belastningar om arbetet 
utförs under en längre tid. (www.av.se, 20080901) 
 
Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att detta medför rörelser i den led 
musklerna sträcker sig över. Ett exempel är när skuldermuskulaturen spänns statiskt för att 
hålla upp och ge stadga åt armarna när händerna arbetar, till exempel vid 
tangentbordsarbete. Ges inte tillfälle att slappna av, inträder tecken på överbelastning: 
trötthet, muskelfunktioner hämmas och musklerna smärtar. På sikt kan sådan belastning få 
skadliga följder. Det räcker ofta med kroppsdelens egen tyngd för att överbelastning ska 
uppstå vid statiskt arbete. (www.av.se, 20080901) 
 
När samma kroppsdelar används på likartat sätt under en lång tid, utan tillfälle för vila eller 
omväxling, utsätts muskler och leder för ensidigt upprepad belastning. Upprepad belastning 
kan, liksom statiskt arbete, ge upphov till besvär och om arbetsförhållandena inte förändras 
kan skador utvecklas. Det är mycket viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på 
överbelastning då det kan ta månader, kanske år, för en skada att utvecklas.  
(www.av.se, 20080901) 
 

http://www.av.se
http://www.av.se
http://www.av.se
http://www.av.se
http://www.av.se
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Lastning -avlastning 

Om ett lyft- och bärarbete är skadligt eller inte bestäms av många samtidigt verkande 
faktorer: vad som lyfts, hur lyftet görs, i vilket miljö det sker samt vem som lyfter eller bär. 
Det är därför svårt att sätta ett absolut gränsvärde för endast en av faktorerna, t.ex. för hur 
mycket en börda högst får väga. Det finns dock tillräckligt med vetenskapligt underlag för att 
ge praktiska rekommendationer för hur sådant arbete ska bedömas. Se Bilaga 1 som visar en 
bedömning av lyft som koncentrerar sig på två huvudfaktorer, bördans vikt respektive 
avståndet mellan kroppen och bördans tyngdpunkt vid lyftet. Följande aspekter är de mest 
betydelsefulla för att förebygga ryggskador: (www.av.se, 20080901) 

• Undvik tunga lyft om det går, använd lyfthjälpmedel. 
• Håll bördan nära kroppen. 

• Lyft med rak rygg och böjda knän. 
• Undvik att lyfta och vrida samtidigt. 

 

 

Skjuta – dra 

Den kraft som behövs för att få igång och hålla ett objekt i rörelse beror dels på hur tungt 
objektet är och på hur stor friktionen mellan objektet och underlaget är, liksom på 
underlagets lutning. För att kunna anbringa stor kraft på föremålet måste man kunna hålla 
emot, d.v.s. friktion mellan skor och underlag är betydelsefullt. Låg friktion mellan objektet 
och underlaget bör således eftersträvas. (www.av.se, 20080901) 

 

 2.4 Minilexikon  
 
Capto – Capto är Coromants modulära verktygssystemet som är konstruerat för all skärande 
metallbearbetning utan kompromisser. Capto är lika effektivt vid svarvning, fräsning, 
borrning och uppborrning. Fr.o.m. i år är Capto ISO-standard. 
Corocut – Corocut är en av Coromants produktfamiljer med stickstål. Familjen erbjuder ett 
förstavalsystem för all avstickning, spårsvarvning och svarvning.  
CoroDrill – Produktfamilj med solida hårdmetallborrar för högproduktiv och högkvalitativ 
håltillverkning samt borrar med utbytbara vändskär för snävare håltoleranser och avancerad 
skärpositionering. 
CoroMill - Coromant produktfamilj med universalfräsningssystemet för verktygslösningar 
med höga prestanda. Klarar allt från tung grovbearbetning till spegelblank finbearbetning av 
alla material. 
HSK - ISO-standaliserad koppling som kan användas i spindlar med automatisk och manuell 
verktygsväxling. 
Tailor made - Coromant erbjuder förutom deras standardartiklar att verktygsalternativ 
utformas för kundens behov. Tailor Made är Coromants serviceverktyg i dimensioner utanför 
standardsortimentet. 
Q-cut - Är en av Coromants produktfamiljer med stickstål. Verktygen används till avstickning, 
spårsvarvning och svarvning. Är en äldre produktfamilj än Corocut.  
 

http://www.av.se
http://www.av.se
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3 Metod   
För att nå de mål som ställts upp för projektet krävs systematiska och beprövade metoder. 

Teorin till Systematisk Produktutveckling är redan beskriven. Avsnittet nedan beskriver de 

metoder som har använts i varje utvecklingsprocesssteg.  

 

3.1 Planering  
För att kunna göra ett bra produktutvecklingsarbete krävs en god planering. Detta görs 
genom en projektplanering där följande delar klargörs; (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 

• Projektets mål- 
Det är viktigt att alla involverade i projektet har målsättningen klar för sig för att 
kunna fatta rätt beslut i kritiska och besvärliga situationer.  

 
• Projektets innehåll- 

En verbal beskrivning av projektet där innehållet redogörs. Till detta hör bland annat 
historisk bakgrund, nuvarande situation och önskemål om förbättringar.  

 
• Projektets uppdelning i delprojekt- 

Projektet delas upp i mindre hanterbara delar där varje del har en tydlig avgränsning 
och specificerat innehåll.  

 
• Projektorganisation- 

Bemanning av projektet upprättas samt olika ansvarsområden.  
 

• Översiktlig tidsplanering- 
Projektets totala tidsåtgång bedöms och delas in i aktivitetsområden. Den 
översiktliga tidsplanen utförs ofta i ett Ganttschema. Schemat ritas upp i ett 
koordinatsystem där x-axeln motsvarar tid och y-axeln motsvarar aktivitetsområde. 
Varje aktivitetsområde representeras av en linje som sträcker sig över den tid 
aktiviteten infaller.  

 
• Kostnadsbedömning, kostnadsplanering- 

Kostnadsinnehållet för projektet och de olika aktiviteterna bedöms. (Hamrin & 
Nyberg, 1993) 

3.2 Informationsinsamling  
För att slippa att göra ändringar under projektets gång med åtföljande kostnader är en 
grundläggande informationsinsamling nödvändig. Datainsamling kan ske genom 
litteraturstudier, intervjuer, experiment och genom databaser. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 
Med hjälp av intervjuer och samtal med de personer som berörs av problemet erhålls viktig 
information. För att underlätta vid intervjun kan ett frågeformulär förberedas. Frågorna bör 
vara ställda på ett sådant sätt att svaren blir objektiva. Förslagsvis kan brukarna tycka till om 
krav, behov och lösningar på problemen. Intervjuer med tillverkare och konsulter ger bra 
marknadsinformation. (Hamrin & Nyberg, 1993)   
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Det är dock inte bara vid arbetets början som informationsinsamlingen är viktig utan även i 
samband med analys och idéutveckling. Det är i många fall lämpligt att dela upp och 
kategorisera den information som ska samlas in. (Hamrin & Nyberg, 1993)  
 

3.2.1 Allmän information 
För att få en bra bild av problemet så inhämtas information om nuläget till exempel hur 
problemet har uppkommit och i vilka situationer problemet existerar. Personen som initierar 
problemet ger för det mesta ut mycket av den allmänna informationen. (Hamrin & Nyberg, 
1993).  

3.2.2 Brukar- och användarinformation  
Denna kategoris information innefattar den eller de som berörs av problemet och i vilken 
omfattning. Detta är en mycket viktigt grupp eftersom det är utifrån brukarnas behov som 
en lösning på problemet ska utformas. (Hamrin & Nyberg, 1993)   
 
Målet är att få en förståelse för kundbehovet genom att möta kunderna och identifiera 
deras behov. En faktabaserad grund skapas så att inget glöms bort. För att identifiera 
kundbehoven krävs det att produktutvecklaren har en uppfattning om produktens 
användarmiljö och identifierar ledande användare. Dolda behov söks och data tolkas genom 
att fråga varför och inte genom att fråga hur. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 
Istället för att hämta informationen från individuella intervjuer och enkäter, som omfattar 
många kunder, görs ofta Fokusgruppsmöten. Fokusgrupper är en intervjuform där en liten 
grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett förbestämt ämne. Gruppdeltagarna är 
intressenter till den nya produkten och bör vara sammansatt av personer som kan känna sig 
bekväm i varandras sällskap så att ingen känner sig hämmad att säga sin åsikt. Frågestunden 
leds av utfrågare/moderatorer.  Resultaten kan sammanställas på olika sätt. (Johansson, et 
al. 2004) 

Med hjälp av samtalet breddas perspektivet på ämnet då deltagarna kan föra fram sina 
åsikter samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina egna erfarenheter. Denna 
interaktion mellan deltagarna ger ett stort djup i svaren på frågorna som blir belysta ur en 
mängd perspektiv, trots få deltagare. (Johansson, et. al, 2004) 

Viktiga steg i utformningen av en fokusgruppsintervju är att bestämma syfte och mål med 
undersökningen, formulera en intervjuguide, rekrytera deltagare och moderatorer samt 
ordna en lokal. Sedan bestäms hur intervjun ska sammanställas (anteckningar, inspelning) 
samt hur resultaten ska redovisas och framför allt användas. (Johansson, et. al, 2004) 

 

3.2.3 Marknadsundersökning 
Produktutvecklingen är antingen evolutionär eller revolutionär. Med evolutionär utveckling 

menas en vidareutveckling av befintliga produkter. Revolutionär utveckling syftar till att 
utveckla helt nya produkter. Mycket av den produktutveckling som sker i dag är evolutionär 
och bygger på förfining och förbättring av delar och komponenter i befintliga produkter. 
Utvärderingar av existerande produkter och system har därför en viktig 
roll, och är en grund för vidareutvecklingen. (Karlsson, et. al, 2008) 
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Ett viktigt första steg i produktutvecklingsprocessen är marknadsanalysen. Den här 
informationsinsamlingsfasen går ut på att studera vilka lösningar som redan finns på 
marknaden. Den totala omfattningen och utvecklingen på marknaden måste kontrolleras. 
Befintliga bra lösningar kan modifieras, förbättras och kombineras för att göra den egna 
produkten så konkurrenskraftig som möjligt. Genom att utgå från de behov som produkten 
har och hur viktiga dessa är i jämförelse med de befintliga produkterna på marknaden, 
undersöks det hur väl konkurrenterna uppfyller kundbehoven som identifierats. Den 
viktigaste frågan är varför befintliga produkter får bättre eller sämre betyg i olika avseenden 
och hur det är möjligt att applicera dessa lösningar på den egna produkten. Genom att i 
tabellform ställa upp de egna behoven tillsammans med konkurrenters förmåga att uppfylla 
dessa ges en bra överblick av hela den så kallade benchmarkingprocessen (Hamrin & Nyberg, 
1993)  

 

3.3 Problembeskrivning 
Syftet med att göra en problembeskrivning är att alla involverade i problemet ska vara 
överens om vad som gäller. Problembeskrivningen ska vara lättbegriplig och koncis så att 
inget kan missuppfattas eller feltolkas. Problembeskrivningen delas upp i 
problembestämning och problemundersökning. Metoder för dessa beskrivs närmare nedan. 
 

3.3.1 Problembestämning 
Målet med problembestämningen är att formulera problemet och få en klar bild över var 
problemet ligger. Formuleringen får dock inte medföra en begränsning av 
lösningsmöjligheter. Nästa steg i problembestämningen är att bestämma problemets nivå 
genom att fastställa lämplig utgångspunkt för problembehandlingen. Slutligen görs en 
avgränsning av problemet. 
 
Det finns ett antal metoder som underlättar problembestämningen. Alla metoder används 
inte samtidigt utan en kombination av två tre stycken väljs ut. Två av metoderna är Styrd 
diskussion och Situationsbestämning. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
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Styrd diskussion 

Med styrd diskussion presenteras problemsituationen för en arbetsgrupp, med en utsedd 
diskussionsledare, som diskuterar vad som är det egentliga problemet. Diskussionsledaren 
ser till att nedanstående regler beaktas. Det är önskvärt att alla regler följs men det är främst 
de två första punkterna nedan som ska beaktas. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 

• Ett problem ska om möjligt hänvisas till en situation istället för till individ- eller 
föremålsbeteende. 

• Ett problem ska genom sin formulering uppmuntra till ”tankens frihet”. 
• Ett gemensamt intresse ska framgå av problemets formulering. 
• Endast ett mål ska vara angivet. 
• Problemet ska formuleras kort. 

• All väsentlig information ska delges gruppmedlemmarna. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 
Situationsbestämning 

För att få en uppfattning om rådande förhållanden genomförs studiebesök hos berörda 
personer som ger direkta upplysningar genom förfrågningar. Egna observationer och 
iakttagelser under studiebesöket ger även god information om problemen beträffande till 
exempel arbetsmoment, arbetsinställningar etc. Det är inte ovanligt att 
problembestämningen får göras om eller justeras under projektet gång. (Hamrin & Nyberg, 
1993) 

3.3.2 Problemundersökning 
Problemundersökningens syfte är att få en fördjupad förståelse för problemets bakgrund, 
nuläge och visioner som finns för framtiden. Denna problemundersökning leder sedan fram 
till en täckande kriterielista eller kravspecifikation till produkten. Med kriterier menas krav 
och önskemål som kan ställas på den eftersträvade lösningen. Den slutgiltiga 
kriterieuppställningen är alltså en precisering av uppdragets mål. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 
Problemundersökningen omfattar tre moment som ska underlätta kriterieuppställningen; 
Uppdela problem, Analysera problem och Precisera problem. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 
Uppdela problem och Analysera problem  

Till att börja med klarläggs problemets sammansättning och påverkande faktorer. Därefter 
analyseras utredningsmaterialet, det vill säga, materialet bearbetas och sammanställs. 
Slutligen utformas förslag till kriterier. Det finns ett antal metoder som kan användas vid 
uppdelning och analys av problem. I den här rapporten används Funktionsuppdelning, 
Trädteknik, och Bristanalys. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 

Funktionsuppdelning 

Metoden formulerar vilka funktioner produkten ska klara av. D.v.s. vilka aktiviteter 
produkten ska utföra, delta i eller klara av. En funktion är alltså en aktivitet hos en produkt. I 
Funktionsuppdelningen klassificeras funktionerna i Huvudfunktion, Stödfunktioner och 
Delfunktioner. (Hamrin & Nyberg, 1993) 
 
Huvudfunktion är den funktion som produkten i första hand är avsedd för. Alltså finns 
endast en huvudfunktion. Stödfunktioner är de funktioner som stödjer och underlättar 
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produktens användning utan att vara kritiska för produktens huvudfunktion. Det handlar om 
funktioner som höjer produktens bruksvärde. Delfunktioner är funktioner som samverkande 
är en del av huvudfunktionen. Utan dessa uppfylls inte huvudfunktionen. (Johansson et. al, 
2004) 
 
Ibland uppmärksammas även de funktioner som produkten har utan att de på något sätt är 
önskade. Genom att uppmärksamma dessa oönskade funktioner så kan man ibland reducera 
eller minska bieffekterna. (Johansson et. al, 2004) 
 
Trädteknik 

Metoden innebär att man grafiskt och visuellt visar samband mellan olika krav och faktorer 
som är viktiga vid utvecklingen av produkten eller önskvärda krav och funktioner hos 
produkten. (Johansson et. al, 2004) Funktionsträd, även kallad önskemålsträd, är särskilt 
användbara när kundbehoven ska analyseras och rangordnas efter vikt på ett matematiskt 
sätt. Här görs en systematisk undersökning med hjälp av tabeller och schematiska layouter 
liknande en mindmap. Funktionsträd ger en bra överblick och strukturerar upp behoven. 
(Hamrin & Nyberg, 1993)  
 
Bristanalys 

När ett produktutvecklingsprojekt bedrivs så är det en användbart att granska och analysera 
redan befintliga produkters funktioner. Syftet är att fastställa nackdelar, brister eller 
utvecklingsmöjligheter. Metoden genomförs gärna i grupp med olika kompetenser 
representerade enligt nedan: (Johansson et. al, 2004) 
 

1. Studera problemsituationen eller produkten. Bilder är bra men studier av produkten 
när den används är bäst. 

2. Identifiera brister, nackdelar eller förbättringsmöjligheter i produkten och 
användningen i vid bemärkelse av produkten. 

3. Upprätta en förteckning av dessa brister, nackdelar och förbättringsmöjligheter. 
 

 
Precisera problem 

I denna fas av problemundersökningen måste begränsningar fastställas för det fortsatta 
behandlingsarbetet. Likaså görs en formulering av kriterierna och dess betydelse fastställs. 
Kriterierna, funktionerna, kraven och önskemålen etc. som tagits fram är vanligtvis alldeles 
för många och ett urval måste göras. Urvalet görs med hjälp av betydelserangordning. Om 
det inte går att undvika ett stort antal kriterier trots urvalet kan grupperingar göras. (Hamrin 
& Nyberg, 1993) 
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3.4 Kravspecifikation 
I en kravspecifikation samlas förutsättningar och målsättningar för den planerade 
produkten. Den talar om vad produkten ska uppfylla men inte hur. (Österlin, 2003) 
 
När Kravspecifikationen tas fram är det viktigt att avgöra vad som är krav och vad som är 
önskemål. Krav är ett kriterie som måste tillgodoses under alla omständigheter. Med andra 
ord, uppfylls inte dessa så är produkten inte accepterad. Önskemål är ett kriterie som bör 
tillgodoses om möjlighet finns. Kriterierna bör även, om möjlighet finns, anges i kvantitet och 
kvalitet. I början av projektet är det svårt att göra precisa uttalande i Kravspecifikationen. 
Dessa uttalanden måste ändras eller rättas under utvecklingsprocessen. (Beitz & Paul, 2005)  
 
När Kravspecifikationen formuleras kan lösningar och idéer ofta komma fram. Detta är inget 
man bör försöka undvika då detta kan leda till klarare formuleringar i Kravspecifikationen 
och kanske till och med leda till flera nya krav och önskemål.  (Beitz & Paul, 2005)   

3.5 Konceptuell utformning 
Ett produktkoncept är en ungefärlig beskrivning av tekniken, funktionsprincipen och formen 
hos en produkt. För att få fram så många idéer som möjligt kan Brainstorming, 
Katalogmetoden och Osborns idésporrar användas som hjälp. (Hamrin, Nyberg, 1993) 

3.5.1 Konceptgenerering 
Utgångspunkten för konceptgenereringsarbetet är de funktionella kriterierna i 
kravspecifikationen. Har man gjort ett bra specifikationsarbete, och har en komplett 
specifikation att utgå ifrån, så har man i största möjliga utsträckning säkerställt att alla 
funktionella kriterier, och därmed alla funktionella krav, kommer att beaktas. En metod som 
användes var att dela upp det komplexa totala konstruktionsarbetet i ett antal mindre 
delproblem och generera lösningskoncept för varje enskilt delproblem. Sen kombinerades 
lösningarna på delproblemen ihop till totallösningar. ( Johansson, et.al, 2004)  
 
Konceptgenereringen (syntesfasen) är en kreativ fas som innehåller det huvudsakliga 
idéarbetet. Här används olika kreativa metoder för att generera lösningskoncept som ska 
uppfylla de uppställda kraven på problemet. Den konceptuella utformningen genererar 
principiella lösningar och arbetsstrukturer på problemet. (Karlsson, et.al, 2008) 
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Brainstorming 

Brainstorming kan beskrivas som en metod för att generera en flod av nya idéer. Metoden 
bygger på att en grupp öppensinnade människor med så olika livsbakgrund som möjligt tar 
upp första tanken som kommer upp och den här tanken kan trigga andra deltagare till nya 
idéer. För maximal effekt bör ett brainstormingmöte utföras enligt nedan; (Pahl & Beitz, 
2005) 

• Gruppen bör bestå av minst fem och maximalt 15 personer och en av deltagarna bör 
agera diskussionsledare. 

• Det är viktigt att ha en stor bredd av intressen, bakgrund och specialiteter hos 
deltagna. Detta för att få idéer från så många olika aspekter som möjligt. 

• Gruppen bör inte ha hierkisk struktur. Detta för att inte censurera tankar som kan 
feluppfattas av överordnad alternativt underordnad. (Pahl & Beitz, 2005) 

• Gruppen bör förberedas genom att informeras om vilket problem som ska lösas, och 
uppmanas till att ta med egna idéer till mötet. 

• Sträva efter så många idéer som möjligt och sätt mål för minsta antalet idéer. 
• Idéerna får absolut inte kritiseras, alla idéer är lika välkomna. (Johansson et. al, 2004)  

 
Katalogmetoden 

Detta är en metod som passar både grupp- och individuellt problemlösningsarbete. 
Information tas fram från litteratur, tidningar, Internet och kataloger om hur andra företag 
har lyckats lösa likartade eller besläktade problemet. På det sättet kan inspiration och idéer 
komma fram hur det aktuella problemet skulle kunna lösas. ( Johansson, et. al, 2004) 
 
Osborns Idésporrar 

Metoden används med fördel vid individuell idéskapande och syftar på att väcka liv i 
tankearbetet när Brainstormingen har fastnat. Alex F Osborn har utarbetat och formulerat 
allmängiltiga frågor som kan användas på det redan framtagna idématerialet. Varje fråga ska 
ställas en i taget. Varje association ska följas även om det verkar orealistiskt för stunden. 
Frågorna kan till exempel vara ”förstora”, ”förminska”, ” göra tvärt om” osv. (Johansson, 
et.al, 2004) 

3.5.2 Konceptutvärdering 
Med ett stort antal lösningsförslag är det viktigt att vara systematisk i bedömningsarbetet. 
Det gäller att, på ett så objektivt sätt som möjligt, få koncepten bedömda. Det kan göras 
genom en rad olika metoder. Viktning & Värdering är en av dessa metoder. En sådan 
bedömning och subjektivt tyckande ligger sedan till grund för det slutgiltiga förslaget som 
därefter vidareutvecklas. (Österlin, 2003) Viktning & Värdering innebär att förslagen 
värderas mot produkt- och processpecifikationen och kan på så sätt visa hur väl de olika 
förslagen uppfyller den. Först värderas viktighetsgraden för kriterier hämtade från 
specifikationen. Därefter värderas hur väl de olika alternativen uppfyller varje kriterium. Det 
förslag som erhåller högst total poäng är det som uppfyller specifikationen bäst. (Ranhagen, 
1995) Ett bra sätt att få olika subjektiva åsikter är att låta representanter ifrån olika områden 
hos uppdragsgivaren tycka till om de olika koncepten. (Österlin, 2003) 
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3.5.3 Konceptval 
När Konceptutvärdering är utförd är det dags att ta ett beslut om vilket koncept som ska 
utformas i detalj. För att resultatet av utvärderingen med kriterieviktningsmetoden ska vara 
tillförlitlig gäller det att viktfaktorerna som gäller för de olika utvärderingskriterierna har 
valts ut objektivt. Annars säger inte resultatet från Kriterieviktningsmetoden någonting. 
(Johansson, et. al, 2004)  
 
Om valet mellan två olika koncept är svårt att fatta kan koncepten jämföras i en 
svagpunktsanalys. Metoden används för att grafiskt kunna bedöma vilket koncept som bäst 
uppfyller de önskemål och krav som ställts på produkten. Genom en visuell bild av hur de 
olika koncepten skiljer sig kan man tydligt se vilka funktioner som behöver förbättras för att 
nå den ideala lösningen på produkten. Funktioner som anses vara mer viktiga får en bredare 
spalt, totalt blir vikten ett. (Hamrin, Nyberg, 1993) 
 

3.6 Detaljerad utformning 
I detta skede vidareutvecklas den valda konceptlösningen med konceptbeskrivningen som 
utgångspunkt. Målet är att ta fram ett underlag som beskriver en funktions och 
användningsriktig produkt. Denna produkt ska kunna tillverkas som prototyp och analyseras 
och testas. I detta arbete ingår att dimensionera och välja ut standardkomponenter, 
konstruera nya, unika detaljer och välja ut material i dessa, definiera produktens arkitektur 
och beskriva produktens layout. Både produktens arkitektur och layout skapas i samband 
med att konceptlösningen utvecklas till en produktsammanställning med ingående valda 
standard komponenter och konstruerade detaljer. Produktens arkitekt och layout 
bestämmer då hur delarna ska arrangeras i förhållande till varandra, vilka gränssnitt som 
måste finnas mellan dem och hur dessa ska utformas. (Johansson, et. al, 2004)  
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4 Genomförande 
Kapitlet beskriver hur projekt har genomförts med hjälp av tidigare beskrivna metoder samt 

vad dessa metoder har resulterat i. 

4.1 Planering 
En projektplan med projektets bakgrund, uppgift, målsättning, utförande och avgränsningar 
formulerades. Projektet delades även upp i delprojekt och ett Ganttschema över de olika 
aktiviteternas tidplan upprättades. Totalt har 800 arbetstimmar lagts ner på projektet. Bilaga 
2 visar den projektplan som skapades. 
 
Målet med projektet var att utveckla och formge en vagn till produktionen på GV. Vagnen 
skulle uppfylla de krav och önskemål som ställts i kravspecifikationen som är baserad på den 
behovs- och kundanalys som utförts.  
 
Projektet delades in i följande delprojekt: 

• Planering 
• Informationsinsamling 
• Upprätta kravspecifikation 
• Konceptgenerering 
• Konceptutvärdering 

• Detaljerad utformning 
 
Projektorganisationen för projektet såg ut enligt figur 4. 

 
Fig. 4, Projektorganisation 

 
En översiktlig tidsplanering gjordes med följande etappmål: 
26 sept, Informationsinsamlingen slutförd 

17 okt, Konceptgenereringen avslutad 
24 okt, Konceptvalet utfört 
5 dec, Konstruktionsarbete samt visualisering klar 
12 dec, Inlämning av rapport till opponent 
17 dec, Slutredovisning LTU 
18 dec, Slutredovisning på Sandvik  
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4.2 Informationsinsamling 
Insamlingen av nödvändig information har delas in i tre delar, allmän information, brukar 

information och marknadsundesökning.  

4.2.1 Allmän information 
Under sommaren 2008 har Sandvik anställt ett antal teknologer som får chansen att göra 
praktik på GV under 9 veckor. En av projektgrupperna av teknologer fick i uppgift att 
kartlägga vilka olika vagnar som finns på GV idag och vilka flöden dessa har. Det här 
projektet har fått ta del av deras arbete och insamlade data. Dock har mycket fått ändras 
och byggas på. Mycket tid har också spenderats i verkstaden för att analysera hur vagnarna 
används, när de används och hur de lastas och lastas av. Studiebesök på respektive 
flödesgrupp har genomförts och diskussioner har hållits med operatörer och 
produktionsledare. En kartläggning av vad det finns för olika typer av paletter som vagnarna 
transporterar har också genomförts ute i verkstaden. Varje vagnstyp har fotograferats och 
analyserats. Nedan är dagens vagnstyper beskrivna och nuläget sammanställt på respektive 
flödesgrupp.  
 
Visionsmöte med Produktionstekniker 
Ett möte med Urban Eriksson, Produktionstekniker på GVH10 och handledare till projektet, 
och Johanna Tulkki, Produktionstekniker på GVH10, genomfördes för att få en klar bild av 
vad visionen är för morgondagens verkstad. Frågor som skulle utredas var i vilken riktning 
produktionen var på väg och hur man har planerat att transporterna skall fungera framöver 
när alla nya maskiner kommit på plats och installerats. Det som kom fram under mötet var 
att man jobbar allt mer mot att produkterna står i standardpaletter 300 mm x 300 mm och 
sätts in i de olika cellerna i dessa paletter. Plocket av produkterna från vagn till maskin är 
något som är önskvärt att komma ifrån. Till cellerna finns vagnar som man skjuter in 
paletterna i cellen med. Vagnen som önskas tas fram är tänkt att anpassas till transporten 
mellan Härdning & Jetilariseringen till flödesgrupperna och också mellan flödesgrupperna ut 
till Märkning och Packning. Från Härdningen är det tänkt att produkterna kommer 
transporteras lösa på vagnen men när de ska ut till Märkning och packning så är det tänkt att 
produkterna ska transporteras på paletter (undantag på bommarna). Fig. 5 visar den 
beskrivna visionen. 
 

 

Fig. 5, Vision om hur produkterna ska transporteras i framtiden. 
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Nulägesanalys av vagnstyperna 

I huvudsak roterar 3 olika sorters vagnar i 
produktionen på GV. Dessa tre är Härdningsvagnen, 
Nätvagnen och Högvagnen. Det är oklart hur många 
vagnar som finns då de är svårt att räkna vagnarna 
när de roterar runt på flödesgrupperna hela tiden. 
Nyligen har dock spånplattorna på Nätvagnarna byts 
ut. 250 st vagnar har fått nya spånplattor men då 
har dock inte alla bytts så uppskattningsvis finns det 
ca 300 st Nätvagnar. Enligt beräkning är antalet 
Högvagnar ungefär lika stort. Vagnarnas ålder är 
också oklart. Alla som har tillfrågats har svarat att 
vagnarna fanns då de började jobba. Än så länge har 
vagnarna spårats till 70-talet. 
 
      Fig. 6, Härdningsvagn 

 

Härdningsvagn - Används både av GVH3, GVH4, GVR2 för 
transport av produkterna till härdningen. Härdningsvagnen 
är anpassad för de tunga härdningspaletterna och har 
rullband för att enkelt kunna skjuta över paletterna till 
rullbanden vid härdningsugnarna. Se Fig. 6. 
 
Nätvagn – Vagnen är ursprungligen konstruerad för att 
transportera halvkassetter ute på lagret men har efterhand 
även börjat användas i produktionen. Vagnen används på 
GHV3, GVH4 och GVH5 för tranport av material och 
förpackningar. Hela GV använder den för att transportera 
de packade produkterna på halvkassett ut till lagret och 
GVH4 använder den i största utsträckning till att 
transportera lösa produkter när det inte finns några 
högvagnar att tillgå. GVH5 och GVR7 använder nätvagnen 
för att transportera deras träpaletter med produkter. 
Nätvagnen ses i Fig. 7. 
 
Högvagn - Används på GVH3 och GVH4 för transporter av 
lösa produkter internt mellan tillverknings processerna på 
flödesgruppen samt externt till Härdningen. Högvagnen har 
flera hyllplan vilket gör att vagnen kan ta mycket material. 
Fig. 8 visar bilder på Högvagnen. 
 
 

 

 
 

Fig. 8, Högvagn 

 

Fig. 7, Nätvagn 
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Nulägesanalys av GVH2 

GVH2 tillverkar stickstålsblad för svarvning. Figur 9 visar några av GVH2s produkter. 
Stickstålsblad kan man ha till stickning med längre djup tack vare den smala profilen. GVH2 
tillverkar produkter inom två produktfamiljer, CoroCut och Q-Cut. Flödesgruppen har en T-
linje: T112 och ordrarna ligger från 80 st -300 st.  Q-cut ordrarna ligger oftast på 300 st och 
CoroCut ordrarna på 150 st. Genomloppstiden ligger i dagsläget på ca 4 dagar. Figur 10 
nedan visar måtten på GVH2s produkter. Flödesgruppens längsta produkt är 250 mm lång. 
På GVH2 härdas och anlöps produkterna på flödesgruppen. Till detta använder man en vagn 
som endast finns på GVH2, se Fig. 11. Efter Härdning och Anlöpning hamnar bladen i en 
stållåda med måtten 420 x 510 mm. Bladen transporteras sedan i dessa vagnar under hela 
tillverkningsprocessen. Stållådan väger 6,2 kg och en 300 order blad väger 30 kg. Storbladen 
väger 550 g men där har man endast ordrar på 50 st eller 100 st, vilket ger en totalvikt på 
max 55 kg.   

         
Fig. 9, Stickstålsblad tillverkade på GVH2               
                                                                     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10, Dimensioner på GVH2´s produkter 

 

                        

 

                    Fig. 11, Specialvagn för GVH2 samt härdningslåda 

 

 

 

 

 

Längd x Höjd x tjocklek 

100x26x1,5-3,35 

110x26x1,5-3,35 

150x32x1,5-5,35 

Stor blad 

250 x 52.5x 7,35 

Skruvblad 

150x32x8 
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Nulägesanalys av GVH3 

Avdelningen tillverkar fyrkantsskärhållare för yttre svarvning inom bland annat 
fordonsindustrin. I Fig. 12 ses två av GVH3s produkter. Svarvhållarna finns i skaftdimensioner 
från 8x8 mm upp till 32x32 mm. Orderstorleken varierar från 5 till 500 bitar. 
Genomloppstiden är ca 5 dagar, målet är 4 dagar, men skulle kunna pressas till 1 dygn om 
material finns hemma. GVH3 består främst av fyra olika T-linjer, T132, T133, T135, T118. 
Flödesscheman kan ses i Bilaga 3. För T132, T135 har det interna flödet uteslutits då det 
skiljer sig mellan olika dimensioner. Produkterna transporteras på Härdvagn alternativt 
Högvagn ut till Härdningen. När produkterna kommer tillbaka till GVH3 för avsyning och 
montering så transporteras de lösa på Högvagn alternativt Nätvagnar. För tillfället sker 
märkning och packning på GVH3 och efter packning så transporteras produkterna i 
halvkassetter ut till lagret. I framtiden är tanken dock att produkterna ska placeras på 
standardpaletter efter avsyning och montering och sen transporteras ut till lagret där en 
märkning- och packningscell kommer att ta hand om alla GVHs produkter. Bilaga 5 visar alla 
mått på GVH3´s produkter. Den längsta produkten mäter 190 mm och den tyngsta ordern 
väger ca 350 kg. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12, Fyrkantsskärhållare tillverkade av GVH3
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Nulägesanalys av GVH4 

GHV4 tillverkar hållare för invändig svarvning, s.k. svarvbommar eller innersvarvstål. Fig. 13 
visar en av GVH4s produkter Dessa varierar från 12,5-63 mm i diameter och 110-450 mm i 
längd. Den största diameter, 50 mm och uppåt ligger på legotillverkning. 90 % av 
tillverkningen på GVH4 går under tillverkningslinje T121 och T120. Resterande 10 % går 
under T125 och T151. Flödesscheman för de olika T-linjerna kan ses i Bilaga 3. 
Genomloppstiden för bommar är ca 5 dagar, kan pressas till 2 dagar om ämnet finns svarvat i 
mellanlager. Ämnen kommer in till flödesgruppen på Europapall. Produkterna transporteras 
från GVH4 till härdningen på Härdningsvagn alternativt, när det är stora ordrar på T121, på 
Europapall. När produkterna kommer tillbaka från härdningen transporteras de på Högvagn 
alternativt Europapall. Internt på avdelningen transporteras produkterna på Högvagn. Om 
det är bristvara på Högvagnar används ibland Nätvagnar. Efter jetilariseringen monteras 
produkterna och avsynas. Alla produkter transporteras sedan lösa på Högvagn till märkning 
och packning. GVH4s största produkter som hanteras i verkstaden har en diameter av 40 
mm och längden på produkterna uppgår som längst till 412 mm. På Nätvagnen sticker vissa 
produkter ut för att längden på produkten överskrider Nätvagnens bredd. Orderstorleken 
ligger på från 10 produkter upp till 500 st men oftast ligger ordrarna runt 300 st. Bilaga 6 
visar alla mått på GVH4´s produkter. Tabell 18 i Bilaga 6 visar de 40 tyngsta ordrarna på 

GVH4. GVH4 är den 
flödesgrupp på GV som har 
tyngst ordrar och som 
därmed sätter kravet på hur 
mycket belastning vagnen 
måste tåla. De tyngsta 
ordrarna på GVH4 väger ca 
760 kg.  
 

 

 

Fig. 13, Svarvbom tillverkad på GVH4. 
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Nulägesanalys av GVH5 

Avdelningen tillverkar verktyg med Capto-koppling. Capto är den polygonformade geometrin 
som syns högst upp till vänster i Fig. 14. Det finns 5 storlekar på den polygonformade 
Captokopplingen: C3 med en diameter på 32 mm, C4 med en diameter på 40mm, C5 med en 
diameter på 50mm, C6 med en diameter på 63mm och C8 med en diameter på 80mm. Det 
finns mellan 1400-1500 st olika verktygsmodeller/skärlägen till Captokopplingen. 
Orderstorleken på färdiga Captoverktyg kan variera mellan 5-50 st. Först görs själva Capto 
kopplingsdelen som sedan mellanlagras innan man slutligen bearbetar verktygsdelen. GVH5s 
produkter transporteras för tillfället alltid på Nätvagnen fixerad på träpaletter med 
dimensionerna 400 x 300 mm. I framtiden kommer GVH5s produkter att transporteras på 
standardpalett ut till märk- och packcellen. Bilaga 5 visar alla mått på GVH5s produkter. 
Tabell 20 i Bilaga 7 visar GVH5s tyngsta ordrar. Den längsta produkten mäter 248 mm. Ett 
ämne med C8 väger 8,8 kg och det får plats 8 produkter på en träpalett. Genomloppstiden 
ligger i dagsläget på ca 5 dagar men målet är 4 dagar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 14, Verktyg med Captokoppling tillverkade på GVH5
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Nulägesanalys av GVR2 

Avdelningen tillverkar Coromant Delta-borr som hör till Corodrill-familjen. Delta-borr är en 
högprecisionsborr som används mycket inom bilindustrin. T.ex. är Scania en stor kund. Fig 15 
visar några av GVR2s produkter. Borren tillverkas i dimensionerna 9,5–30,4 mm i diameter. 
Längden på standardprodukterna varierar från 45 mm - 158 mm. Produkterna transporteras 
fixerade på standardpaletter och paletterna dras på specialvagnar anpassade till GVR2 och 
GVR3s produktion. Dessa vagnar kan ses i bilden till vänster i Figur 16. När produkterna 
kommer tillbaka från Härdningen är de upplockade på Träpaletter med en dimension på   
400 x 400 mm men dessa paletter användes inte sen på flödesgruppen utan produkten 
plockas över till standardpaletter. Orderstorleken varierar från 1-100 st. Vikten på 
produkterna varierar från 0.1 kg till 0.5 kg. Den maximala ordervikten på GVR2 ligger på ca 
50 kg. När produkterna är märkta och packade transporteras halvkassetterna på nätvagn ut 
till lagret. Är det 1st ordrar så används inte halvkassetter utan då används en Nätvagn som 
har byggts om och fler hyllplan svetsats dit. Se bild till vänster i Fig. 16. Genomloppstiden är 
ca 5 dagar och då är ytbehandlingen, som utförs hos en legotillverkare, medräknad. Den 
interna genomloppstiden är 3.5 dagar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 15, Borrar tillverkade på GVR2 

 

Fig. 16, T.v. Specialvagn som bara används på GVR2 & GVR3. T.h. Ombyggd nätvagn 
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Nulägesanalys av GVR3 

Flödesgruppen tillverkar U-borrar som är bäst anpassad till hålöppning och grövre borrning 
med stor avverkning (till skillnad från Hårdmetall borrar och Deltaborrar). Figur 18 visar 
några av GVR3s produkter. U-borren hör till produktfamiljen Corodrill. GVR3 tillverkar 11 
olika skaftdimensioner från 16 mm till 50 mm. Det finns fyra olika längder på produkten upp 
till 423 mm. Genomloppstiden för U-borr är ca 7-8 dagar. GVR3 har anpassat produktionen 
till standardpaletterna 300 x 300 mm 
och orderstorlekarna är anpassade till 
paletterna. D.v.s. orderstorlekarna är 
beroende av hur många produkter som 
får plats på standardpaletten för den 
aktuella produkten. Minsta 
orderstorleken motsvarar en 
standardpalett och största 
orderstorleken motsvarar fyra 
standardpaletter. Den tyngsta ordern 
väger ca 100 kg. GVR3 använder idag 
inga Högvagnar eller Nätvagnar. 
Avdelningen har istället beställt vagnar 
från företaget Ergobjörn, se Fig. 17. 
Dessa vagnar är anpassade för att 
kunna transportera 4 paletter och har 
standardhöjden 885mm.  

                                 Fig. 17, Transportvagn från Ergobjörn 
                    
 

 
Fig. 18, U-borrar tillverkade på GVR3 
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Nulägesanalys av GVR6 

Här tillverkas Fräskroppar och Slitsfräsar. Figur 19 visar några av GVR6s produkter. 
Produktdimensionerna ligger på 40-250 mm för Fräskroppar och 80-315 mm för 
Slitsfräsarna. Orderstorleken varierar från 6 st på de största fräsarna upp till 40 st på de 
minsta Slitsfräsarna. GVR6s tyngsta produkt väger 16 kg och totalvikten på den ordern ligger 
på 192 kg. De stora ordrarna transorteras på Europapall hela tillverkningsprocessen medan 
de mindre produkterna samt Tailor Made produkterna på endast ett fåtal produkter 
transporteras på Nätvagn. Till Fräskropparna har GVR6 tillverkat speciella träpaletter som är 
anpassade till Nätvagnen och till Capto och HSK produkterna har man samma sorts 
träpaletter som på GVH5. Genomloppstiden ligger strax över 6 dagar. Målet är 5.2 dagar.    
 

 
Fig. 19, Produkter som tillverkas på GVR6   

 

Nulägesanalys av GVR7 
GVR7 tillverkar Pinnfräsar och Fräskroppar inom Coromillfamiljen. Stora produkter på den 
här flödesgruppen är pinnfräsar 16-32 mm och Capto fräsar med olika typer av skärlägen. 
Här tillverkas även andra Coromillprodukter som hörnfräs, planfräs och rundskärsfräs i 
standard upp till 100 mm. Fräskropparna tillverkas från en diameter på 40 mm till 125 mm. 
Inom Coromillfamiljen görs också mycket tailor made. I tillverkningsprocessen transporteras 
produkterna på standardpaletter men även träpaletter med dimensionerna 400 x 400 mm 
används. Den längsta produkten på GVR7 mäter 230 mm. Och orderstorleken uppgår till 100 
bitar, då fylls två standardpaletter. Flödesgruppen använder nätvagnar i dagsläget för att 
transportera produkterna. Ämnena transporteras lösa men annars står produkterna på 
palett. Genomloppstiden ligger på ca 5 dagar. 
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Nulägesanalys av palettvarianter 

Vagnen ska kunna klara av att transportera alla GVs produkter på standard paletter. Ytter 
måttet på dessa paletter är 300 x 300 mm men utseendet varierar naturligtvis beroende på 
vilken produkt paletten är avsedd för. Visionen är att trucken ska transportera produkterna 
på palett från flödesgrupperna på GVH ut till Märk- och packcellen ute på lagret. Paletterna 
som kommer att användas i denna cell har därför studerats. I bilaga 8 kan en tabell med 
palettvikterna för olika produkter ses. Den tyngsta paletten väger 70.5 kg full med 
produkter. 
 
GVH2s produkter fixeras på två olika varianter på paletten anpassade till olika dimensioner 
på Stickstålsblad. Den tyngsta paletten väger 15 kg fullastad.   
 
Till GVH3s produkter används paletter av typen som visas i Fig. 21. Paletten finns i 5 
varianter anpassade till olika dimensioner på produkterna. Vikten för en palett fylld med 
produkter uppgår som mest till 26,1 kg.  
 
GVH4 producerar Svarvbommar och paletterna till dessa produkter har en annan design. 
P.g.a. produkternas längd har paletten två plan med distanser mellan för att få 
svarvbommarna att stå stabilt på paletten. Den tyngsta paletten väger 70,5 kg fullastad. 
 
 

 
 

Fig. 21, Palett för produkter producerade på GVH3 
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På GVH5 produceras produkter med Captokoppling. Utseendet för dessa produkters 
standardpaletter kan ses i Fig. 23. Standardpaletten finns i 5 varianter. En palett för C3, en 
för C4, en för C5, en för C6 och en palett för C8. Den tyngsta paletten väger 47 kg fullastad 
med produkter. 
 
 

 
Fig. 23, Standardpalett för GVH5s produkter med C8 Captokoppling. 
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4.2.2 Brukarinformation 
För att utreda vilka brukarbehov som finns så sattes en fokusgrupp samman bestående av 
operatörer och truckförare. Deltagarna på fokusgruppsmötet var följande: 
 
Stefan Widén, Operatör GVH2 
Anna-Karin Karlsson, Operatör GVH3 
Bo Karlsson, Operatör GVH3 
Kurt Lönnquist, Operatör GVH5 
Esbjörn Lager, Produktionstekniker GVH10 
Henrik Lönnquist, Truckförare GSL11 
 
Först genomförde gruppen tillsammans en Bristanalys på dagens vagnar. Resultatet från 
Bristanalysen kan ses i Tabell 2-4 på s. 48-49. Efter detta genomfördes en gemensam 
funktionsuppdelning, se s. 49, som sedan utvecklades till att beskriva vilka krav och 
önskemål gruppen kunde se. Behoven som kom fram är en vagn som är anpassad till alla GVs 
produkter och produktionsprocesser. Krav som framkom var att vagnen måste vara 
anpassad för att transportera produkterna löst och på standard paletter (300 mm x 300 
mm). Vagnen måste vara anpassad till gafflarna på dagens truckar. Lastning och avlastning 
måste vara ergonomisk och vagnen ska vara lätt att köra och svänga även då den är tungt 
lastad. Önskemål som framkom var att vagnen ska vara anpassningsbar för brukaren, ha 
funktionella körhandtag och vara säkrare för produkterna än dagens högvagnar. Ett annat 
önskemål var även att vagnen skulle ha flera hyllplan för att kunna transportera så mycket 
produkter som möjligt på en vagn. Dessa krav och önskemål sattes samman i 
kravspecifikationen. 
 
Autotruck 

Ett önskemål från arbetsgivaren var att de skulle vara möjligt att transportera de nya 
vagnarna med så kallade AGVs (Automated guided vehicle) i framtiden. En AGV är en mobil 
robot som används i industriella applikationer för att transportera material i tillverkningen 
och i lager, se Fig. 24. För att utreda vad som krävs av vagnen för att göra det här möjligt så 
har ett studiebesök utförts på GH där Sandvik Coromant tillverkar Hårdmetallskär. Där har 
Autotruckar används under en längre tid och systemet 
fungerar bra. Skillnaden mellan GVs och GHs 
produkter är dock väldigt stor. På GH transporterar 
autotrucken produkterna direkt på palett, d.v.s. det 
krävs inga vagnar. Gafflarna på autotrucken lyfter 
packen med paletter direkt upp på Autotrucken som 
på ett sätt fungerar som en vagn med motor. P.g.a. att 
GVs produkter är betydligt större och tyngre så skulle 
inte samma system kunna användas här. Truckarna på 
GV måste dessutom kunna transportera spånlådor och 
Europapallar. Det som har varit viktigt att fokusera på 
är att vagnen följer standarden för en Europapall, se 
Fig. 25. Detta för att det är lättast att beställa AGVs 
med gafflarna som är anpassade till denna standard.  

Fig. 24, Automated guided Vehicle (www.jbtc-agv.com, 080918) 
 

http://www.jbtc-agv.com
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Standard dimensionerna för en Europapall är; 
Längd 1200 mm, -0/+3 mm  
Bredd 800 mm, -0/+3 mm  
Höjd 144 mm, -0/+2 mm  
 
Standard dimensioner för gaffelöppning; 
Långsida: 910 mm  

Kortsida: 600 mm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25, Måttskiss på Europapall (www.wikipedia.org, 20080915)

http://www.wikipedia.org
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4.2.3 Marknadsundersökning 
Utbudet av transportvagnar för industrier har undersökt på Internet och i kataloger från 

olika underleverantörer och återförsäljare. Dessutom undersöktes utbudet av hjultyper. 

   
Saxlyftsvagn 

En vagnstyp som återfinns hos de flesta återförsäljare är 
saxlyftsvagnen, se Fig. 26. Hyllplanet går att höja och sänka 
vilket medför att vagnen är anpassningsbar för användaren. 
Många av vagnarna har hydraulisk fotpump men det finns 
även varianter där hyllplanet vevas upp och ner och varianter 
med elektriskt lyft. Vagnarna finns i olika storlekar och med 
olika slaglängder. Vagnarna tål laster från 150 kg upp till 1000 
kg och väger allt från 40–225 kg. Saxlyftsvagnarnas största 
fördel är deras ergonomi. Tunga lyft utesluts och arbetet blir 
lättare och mer effektivt.     

 

Fig. 26, Saxlyftsvagn (www.witre.se, 080919) 
 
Backvagn 

Backvagnen består av en ram med skenor i olika höjder där 
backar kan placeras vid transport, se Fig. 27. Positiva sidor hos 
denna vagn är att transportytan blir stor i förhållande till 
utrymmet som vagnen kräver, vagnen är anpassningsbar 
genom att antalet backar som transporteras kan varieras och 
har en relativt enkel konstruktion som är enkel att tillverka 
vilket medför att den är billig. För att ergonomiskt kunna lasta 
denna typ av vagn med tunga produkter krävs lyfthjälpmedel. 
        
                                                                                                  Fig. 27, Backvagn, (www.cowab.com, 080919) 
  

Utdragsenhet 

Med en utdragsenhet på vagnen underlättas plockning direkt 
från vagnen. Arbetsergonomin blir bättre och arbetet snabbare. I 
Fig. 28 kan ett fast hyllsystem med utdragsenhet ses. Problemet 
med denna typ av lösning är att få vagnen tillräckligt stabil då det 
innebär risk för att vagnen välter om lasten dras ut.  
 
 

 

 

 
Fig. 28, t.v. Utdragsenhet, (www.jonson.com, 080919) 

 

 

 

 

 

 

http://www.witre.se
http://www.cowab.com
http://www.jonson.com
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Fjädrande hyllplan 
Butiksvagnen som kan ses i Fig. 29 har ett fjädrande hyllplan. Arbetshöjden förändras med 
lasten. För just den vagnen som ses i Fig. 29 så sjunker hyllplanet till sitt lägsta läge när 
hyllplanet lastas med 100 kg. Detta kan dock justeras med olika fjädrar. Problemet om detta 
skulle appliceras på GVs vagnar är att produkterna har en stor viktspridning och det skulle 
vara svårt att finna en fjäder som fungerar för alla produkter. 
 

 
Fig. 29, Fjädrande hyllplan, (www.runelandhs.se, 080919) 

 
Kraftfull hyllvagn 

Fig. 30 visar en annan vanligt förekommande vagn med enkel och kraftfull konstruktion för 
att klara tuff belastning. Denna typ av vagn finns i ett väldigt stort storlekssortiment. Vagnen 
är anpassningsbar genom steglöst justerbara hyllplan och handtag, lätt att tillverka och 
relativt billig. Nackdelarna med vagnen är att hyllplanen inte är lättjusterade.  
 
Flyttbara hyllplan 

Vagnen i Fig. 31 har flyttbara hyllplan. Lösa flyttbara hyllplan skulle göra det möjligt att 
anpassa vagnen efter vilka produkter som ska transporteras för tillfället. Är det långa 
produkter på palett kan man ha hyllplanen långt från varandra och är det en stor order med 
lösa produkter kan hyllplanen placeras närmre varandra och då få plats med fler hyllplan.  

 
 
 
 
 
 
 

                                        
 

 

 
 
 

 
Fig. 30, Hyllvagn, (www.ergobjorn.se, 080919)                Fig. 31, Flyttbara hyllplan, (www.runelandhs.se, 080919) 

 

http://www.runelandhs.se
http://www.ergobjorn.se
http://www.runelandhs.se
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Hjultyper 

Kraven på hjulen är att de ska klara tung belastning. De ska ha lågt rullmotstånd och vara 
beständiga mot olja och metallspån. Underleverantörer kontaktades för att få professionella 
råd om vilka typer av hjul som är lämpliga för detta ändamål. Tre typer av hjul nämndes som 
möjliga: 
   
Nylon 
Nylon är ett hårt material vilket gör att nylonhjul har hög bärighet och hög slitstyrka. Hjulen 
har låg vikt och lågt rullmotstånd på rena jämna underlag. Däremot dämpar hjulet ingenting 
och varje ojämnhet i underlaget fortplantar sig genom hjulet. Ljudnivån är dessutom högre 
än andra typer av hjul. Hjulet färgar inte av sig på underlaget. Nylon i rumstemperatur har 
god beständighet mot vatten, oljor, organiska lösningsmedel och alkalier. Hjulen kan 
dimensioneras till att klara laster upp till 6000 kg. (www.hjulex.se, 20081103) 
 
Polyuretan 
Polyuretanbana på nylonnav ger ett slitstarkt hjul med stor skonsamhet mot underlaget. 
Färgar inte av sig på underlaget. Polyuretan har något högre rullmotstånd än nylon men 
lägre än Elastiskt gummi. Hjulen är beständiga mot oljor, fetter och många kemikalier. 
Polyuretan har högre motståndskraft mot metallspån, grus etc. än gummi och nylon. 
Hjulen förekommer i olika kulörer: bana/nav. Hjulen kan dimensioneras till att klara laster 
upp till 1800 kg (www.tellus.se, 20081103) 
 
Elastiskt gummi  
Hjul med elastiskt gummi, eller så kallade Resilexhjul, är betydligt mjukare än Nylon. Dock är 
Resilexen betydligt mer lätt rullad än vanligt gummi och kan användas för laster upp till 900 
kg.  Gummits elasticitet gör att hjulet snabbt återtar sin runda form och ger ett lägre 
rullmotstånd än gummi av standardkvalitet. Hjulet är slitstarkt, skonsamt mot underlaget 
och färgar inte av sig. Hjulet ger en tyst, jämn gång och god stötupptagningsförmåga. 
(www.hjulex.se, 20081103) 

 

4.3 Problembeskrivning 
För att ta reda på problemen kring dagens transportvagnar gjordes en problemformulering 
med hjälp av Styrd diskussion och Situationsbestämning. I problemundersökningen gjordes 
därefter en funktionsuppdelning, dels för att bekräfta aktuella funktioner men även för att ta 
reda på framtida önskemål och krav. Informationen som kom fram under 
problemformuleringen och problemundersökningen, analyserades och sammanställdes i en 
problemanalys.  
 

3.4.1 Problembestämning 
Problemsituationen presenterades för en arbetsgrupp bestående av operatörer från GVH 
och truckförare. Tillsammans diskuterades var problemet låg och en kort 
problemformulering togs fram. Problemet som projektet måste lösa var att vagnarna som 
finns är gamla, slitna och inte anpassade till dagens produktion och visionen för framtidens 
verkstad. 

http://www.hjulex.se
http://www.tellus.se
http://www.hjulex.se
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Problemet undersöktes även genom Situationsbestämning. Genom studiebesök, 
observationer och iakttagelser i verkstaden samt samtal och spontana intervjuer med 
produktionsledare och operatörer kunde nuläget analyseras och problemet granskas. 
Situationsbestämningen bekräftar att vagnarna en gång konstruerades för ett helt annat 
ändamål än vad de används till i dagsläget. Problemet med vagnarna i dagsläget är att de 
inte har rätt mått för att transportera dagens produkter löst och på palett, vagnarna är slitna 
och tungstyrda och produkterna transporteras inte säkert på vagnen med truck.  
 

3.4.2 Problemundersökning 
Problemundersökning användes för att utreda projektets problem för att sedan kunna ställa 
upp en grundlig kravspecifikation. Problemundersökningen delas upp i tre delar: uppdela, 
analysera och precisera problem. De metoder som användes vid uppdelning och analys av 
problem var Funktionsuppdelning, Trädteknik, Bristanalys och Frågeanalys.  
 

Funktionsuppdelning 

Arbetsgruppen diskuterade fram vilken som är vagnens huvudfunktion, vilka stödfunktioner 
som önskas och delfunktioner som krävs. Huvudfunktion är den funktion som produkten i 
första hand är avsedd för. Alltså finns endast en huvudfunktion. Stödfunktioner är de 
funktioner som stödjer och underlättar produktens användning utan att vara kritiska för 
produktens huvudfunktion. Det handlar om funktioner som höjer produktens bruksvärde. 
Delfunktioner är funktioner som samverkande är en del av huvudfunktionen. Utan dessa 
uppfylls inte huvudfunktionen. Resultatet kan ses i Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1, Funktionsuppdelning 

Funktionsslag  Funktion   Gränser 

Huvudfunktion (HF): Transportera produkter  GV 

 

Delfunktioner (DF): Tåla last                                                                        760 kg               

  Kvarhålla last 

  Åstadkomma förflyttning 

  Möjliggöra trucktransport 

    

Stödfunktioner (SF): Medge Autotruck                                                       Europapall 

  Erbjuda säkerhet                           

  Erbjuda ergonomi 

  Optimera transportyta 

                                                          Minimera underhåll 

                                                          Lätt att rulla 

                                                          Erbjuda bra svängförmåga 

                                                          Erbjuda anpassning efter brukare 

                                                          Erbjuda anpassning efter produkt                         GVs prod. 

    
Trädteknik 

För att lättare kunna analysera problemet gjordes en grafisk beskrivning, ett så kallat 
Funktionsträd, av de funktioner som vagnen ska inneha, se Fig. 32. Funktionsträdet, även 
kallad önskemålsträd, var sedan användbart när konceptförslagen analyserades och 
rangordnades efter vikt på ett matematiskt sätt. 
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Fig. 32, Funktionsträd 
 

Bristanalys 

På första fokusgruppsmötet utfördes en bristanalys där befintliga vagnar granskades och 
analyserades. Syftet var att fastställa nackdelar, brister eller utvecklingsmöjligheter. Tabell 2 
visar de kommentarer som kom fram under mötet angående Högvagnens utförande. Tabell 
3 visar vad gruppen hade för kommentarer om Nätvagnen. Sist sammanställdes åsikter om 
Härdningsvagnen, kommentarerna om den kan ses i Tabell 4.   
 

Tabell 2, Bristanalys av Högvagnen 

Aspekt Kommentar på Högvagnen 

Geometri Bra storlek för truckarna, kan ta två vagnar på gafflarna samtidigt. 

 Bra arbetshöjd på det översta planet men de andra är svåråtkomliga. 

 För smala för de stora ordrarna. 

  

Kinematik Dålig att svänga. 

 Slitna hjul, de blåa vagnarna som är upprustade är mer lättkörda. 

  

Kraft Dålig stabilitet p.g.a. hög tyngdpunkt. 

 Dålig stabilitet med ruttna träplattor. 

  

Material Hållbar av stål men tung. 

 Träplattorna blir dåliga av oljan men trät är bra för bitarna. 

  

Säkerhet Svårstyrd så det är lätt hänt att man kör in i något. 

 Oljiga bitar ramlar lätt av när man transporterar vagnen med trucken. 

 Lätt att köra på hälsenan med listen längst fram. 

 Ingen list framtill så att det händer att produkter faller av. 

  

Ergonomi Översta hyllplanet har bra arbetshöjd men de andra planen är svåråtkomliga. 

 Tungstyrd. 
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Tabell 3, Bristanalys av Nätvagnen 

Aspekt Kommentar på Nätvagnen 

Geometri Inte anpassad storleksmässigt för paletterna. 

 Bra storlek för att köra halvkassetter. 

  

Kinematik Mer lättkörd än högvagnen i och med att den är lättare men det kan också  

 bero på handtagen. 

  

Kraft Lastas Nätvagnen snett så har den dålig stabilitet. 

 Väger mindre än Högvagnen. 

  

Material Nätet är slitet på många vagnar och är så klent att det går sönder. 

 GVH5 som transporterar oljade produkter på palett upplever ibland att trät  

 ruttnar men det kommer inte att påverka i framtiden då produkterna 

 kommer att oljas ute på lagret. 

  

Säkerhet Lastar man vagnen snett så kan den välta både när man drar den och när 

 truckföraren transporterar den. 

 Produkterna står bra i paletterna men paletten sticker ut. 

  

Ergonomi Bra med styrhandtag. 

 Är den fullastad med halvkassetter så är den lätt att lasta av de högsta 

 kassetterna men jobbig när man kommer ner till de lägre halvkassetterna. 

 

Tabell 4, Bristanalys av Härdningsvagnen 

Aspekt Kommentar på Härdningsvagn 

Fördelar Lagom bred för Härdningens Härdpaletter och Härdugnar 

  

Nackdel Att det finns för så Härdningsvagnar så man blir tvungen att ta en högvagn 

 För låga handtag så man måste kupa ryggen för att skjuta på den. 

 För bred för trucken för att köra två samtidigt 

 Dumt att det är ett spel mellan spärrarna och paletterna. Detta gör att 

 paletterna kan röra sig och man kan klämma fingrarna. 

 
 

Precisera problem 

Den problemundersökning och informationsinsamling som gjorts uppdagade ett antal 
problem som måste lösas på den nya vagnen. Ett problem är att den nya vagnen ska vara 
optimerad till att både transportera produkter fixerade på palett och transportera lösa 
produkter. Ett annat problem att lösa är att få lastning och avlastning ergonomisk. 
Transportytan bör optimeras men man vill ha en liten vagn vilket lutar mot att ha fler 
hyllplan. Den optimala hyllhöjden är som standardhöjden på maskincellernas output, 885 
mm. Hur ska detta uppfyllas med flera hyllplan? När produkterna står fixerade på palett 
skulle det vara optimalt att kunna lasta av och på paletterna med lyft och då kunna komma 
in med lyftgafflarna under paletterna. När produkterna ligger löst behövs ett hyllplan utan 
de spår som lyftgafflarna kräver.  
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4.4 Kravspecifikation 
I följande kapitel har kraven och önskemålen för vagnen sammanställts. För att underlätta 
hanteringen av alla kraven delades de in i kategorier. Kategorierna och kraven beskrivs 
närmare nedan. Hela kravspecifikationen kan ses i Bilaga 9. 
 
Geometri 

Vagnen ska vara anpassad till att transportera alla sorters produkter i GVs produktion dels i 
standardpaletter med måttet 300 x 300 mm och dels lösa produkter. Vagnen måste även 
vara anpassad till att kunna transporteras med truck. Maskincellerna på GV har ett 
standardmått för inmatning och utmatning på 885 mm. 
 
Kinematik 

Vagnen kommer att lastas tungt och det är viktigt att vagnen trots det är lätt att sätta i 
rörelse och att svängförmågan ändå är god. Detta är viktigt dels ur ett ergonomiskt och 
säkerhets perspektiv. 
 
Krafter 

Ett önskemål är att vagnen inte ska väga mer än 40 kg. Detta för att vagnen ska vara så 
smidig som möjligt. Kravet är dock satt till 65 kg. Vagnen ska klara att belastas med 760 kg. 
Den tyngsta ordern på GV väger 751 kg och denna order transporteras idag på två vagnar. 
Önskvärt är dock att vagnen ska klara av att transportera hela ordern på en vagn därför bör 
vagnen var anpassad för belastning upp till 800 kg.  
 
Material 

Det viktigaste är att materialet på vagnen inte skadar produkterna när de transporteras lösa. 
Materialet måste även klara höga belastningar och vara lätt att underhålla. I framtiden 
kommer inte GVHs produkter att vara oljade vid transport men vagnen bör ändå tåla olja. 
Hjulen bör vara av ett material som klarar spånen på golvet. Önskvärt är också att materialet 
är fritt från rost. 
 
 Säkerhet 

Vagnen måste vara säker för operatören att bruka. Vagnens konstruktion ska minimera 
risken för olycka och arbetsskada. Viktigt är också att vagnen är säker för produkten. Det får 
inte finnas risk att produkterna ramlar av eller att vagnen tippar. Vagnen måste ha en stabil 
konstruktion så att det inte finns någon risk för att lasten inte kan bäras. Lastning och 
avlastning måste vara säker. Truckarna måste även säkert kunna transportera vagnen.  
 
Ergonomi 

Vagnen bör ha funktionella handtag för att underlätta framföring av vagnen. Hyllplanen 
måste vara lättillgängliga och ett önskemål är att kunna anpassa hyllplanen efter brukaren 
och produkten som ska tranporteras. Vagnen måste vara lätt för brukaren att skjuta och 
svänga. 
 
Monterbarhet 

För att vagnen ska vara billig och lätt att underhålla bör den vara lätt att montera och 
demontera. 
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Handhavande 

Vagnen har en förväntad livslängd på minst 20 år, gärna längre. 
 
Underhåll 

Så få ingående delar som möjligt bidrar till lätt reparation. Vagnen ska vara lätt att rengöra. 
Bör tåla att tvättas med vatten och tvättshampoo. Vagnen ska ha en tålig konstruktion som 
klara en livslängd på minst 20 år. 
 
Kostnader 

Inköpskostnaden får inte överstiga 15 000 SEK vid beställning av 20 st vagnar. Ju billigare 
vagn som går att tillverka utan att göra avkall på kvalitet desto bättre. 
 
Miljö 
Om möjligt så ska vagnen tillverkas i återvinningsbart material. Miljövänlig tillverkning är 
också att föredra. 
 
Tidsplan 

Stoppdatum för utveckling, 12 december -08 
Konceptgenerering avslutad, 17 okt -08 
Konceptval utfört, 24 okt -08 
Konstruktionsarbete och visualisering klar, 5 dec -08 
Inlämning av rapport till opponent, 15 dec -08 
Slutredovisning LTU, 17 dec -08 
Slutredovisning Sandvik, 18 dec -08 
 
Design 

Designen ska vara funktionell och okomplicerad. Vagnen ska utstråla kvalitet och lean 
production. 

4.5 Konceptuell utformning 

4.5.1 Konceptgenerering 
 

Katalogmetoden 

Bilderna från Marknadsundersökning användes som inspiration för att ta fram koncept som 
skulle kunna lösa problemet med transportvagnarna. Idéskisser skapades och dessa togs 
sedan med till Brainstormingmötet med Fokusgruppen. 
 
Saxlyftsvagn 

Fördelen med Saxlyftsvagnen är att hyllplanet är reglerbart i höjd. Detta gör den 
anpassningsbar både till situation och användare. Nackdelen är att vagnen inte är yteffektiv 
då det endast finns ett hyllplan att transportera på. För att kunna transportera fler paletter 
på vagnen men ändå inte göra vagnen större krävs fler hyllplan. Det bästa skulle då vara att 
kunna lasta ett hyllplan på standardhöjden 885 mm och sen kunna sänka hyllplanen så att 
det andra hyllplanet har höjden 885 mm för lastning av detta hyllplan. Idéskisser togs fram 
på hur Saxlyftsvagnen skulle kunna modifieras för att vara bättre anpassad till ändamålet att 
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både transportera paletter och lösa produkter. Fig. 33 visar de idéskisser som togs fram. Ett 
möjligt problem är att det kan bli ostabilt för trucken att transportera vagnen. 
 

 
Fig. 33, Frimärksskisser av varianter av Saxlyftsvagn 

 

Backvagn 

Tanken som kom när Fig. 34 i Marknadsundersökning sågs var att det kanske skulle gå att ha 
standardpaletterna i sådana här skenor. Då kan antalet paletter som får plats på vagnen 
anpassas utefter hur långa produkter som ska transporteras är. Detta koncept bygger på att 
det finns tillgång till ett effektivt, lätt använt lyfthjälpmedel för att kunna placera paletterna 
på skenorna. För att kunna transportera lösa produkter krävs någon lösning med hyllplan 
som kan placeras på skenorna. Fig. 34 visar en skiss på hur backvagnen kan modifieras. 
    

 
Fig. 34, Frimärksskisser på en variant av Backvagn 
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GVs Lagervagn 

Ute på GVs lager används i dagsläget en vagn för att transportera halvkasseter. Denna vagn 
är konstruerad av en konstruktör på GV och beställd från Ergobjörn som är ett företag som 
specialtillverkar kundanpassade transportlösningar. Det positiva med den vagnen är dess 
hyllplan som är anpassade till ett lyfthjälpmedel. Hyllplanet består av bockade plåtskivor 
samt fyrkantsrör. Mellan dessa kan en enkel manövrerad mobil gaffellyft komma in med 
gafflarna och lasta på och av halvkassetterna. Ska transportvagnen ha flera hyllplan som inte 
är justerbara i höjdled så krävs att vagnens användare har tillgång till ett lyfthjälpmedel och 
då skulle idén med den här typen av hyllplan kunna var applicerbar. Problemet ligger i att då 
är vagnen endast anpassad till att transportera paletter och inte till att transportera lösa 
produkter. Konceptet som kan ses i Fig. 35 har löst detta problem genom att ha en hyllskiva 
under hyllplanet som kan lyftas upp när lösa produkter transporteras. 

 
 Fig. 35, Frimärksskisser på en variant av vagnen som redan finns ute på GVs lager 

 

Brainstorming 

Fokusgruppen hade möte med Brainstorming av idéer. Skisserna från Katalogmetoden 
visades upp och deltagarna spånade vidare på idéerna och kom på förslag till ändringar på 
detaljer. Alla deltagare hade ombetts att tänka ut egna idéer till mötet och dessa idéer 
presenterades och diskuterades. Ingen av deltagarna var tillåten att kritisera bara lägga till 
och komma med nya idéer. Fig. 36 visar lite idéskisser som togs fram på mötet. 

   
Fig. 36, Frimärksskisser från Brainstorming med Fokusgrupp 
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Osborns Idésporrar 

Metoden användes för individuell idéskapande när tankearbetet i Brainstormingen fastnat. 
Nedan ses de allmängiltiga frågor som användes på det redan framtagna idématerialet. Varje 
fråga ställdes en i taget. Varje association följdes upp även om de som verkade orealistiska 
för stunden.  
 

Förstora? Lägga till något? Större frekvens? Starkare? Resligare? Fler 
ingredienser? Multiplicera? Extra värde? 

 
Förminska? Ta bort något? Mindre frekvens? Lättare? Mindre? Långsammare? 

Dela upp? Annan ekonomi? 
 
Ersätta? Något annat istället? Annat tillfälle? Annan process? 
 
Omplacera?  Annan inbördes ordning? Annan plats? Andra storleksförhållande? 

Ny ordningsföljd? 
 
Göra tvärtom? Motsats? Upp och ned? Åt andra hållet? In och ut? 
 
Kombinera? Blandningar? Olika sorter? Kombinera idéer? Byta åsikter och 

verkan? 
 
Andra användningar? Nytt sätt att använda det på? Andra användningar om ändringar 

görs? 
 
Bearbeta? Vad finns det som liknar detta? Något att kopiera? Om 

bearbetningar görs, vilka förbättringar kan göras.  
 
Modifiera? Byta innebörd? Färg? Rörelse? Ljud? Smak? Form? Vikt? Struktur? 

Addera något av detta?  
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4.5.2 Konceptbeskrivning 
Många idéer kom fram under konceptgenereringen. Ett grovt urval gjordes där de 

orealistiska koncepten sorterades bort. Nedan följer en beskrivning av de slutliga koncept 

som togs fram under konceptgenereringen.  

 

Koncept 1 – Enkel saxlyftsvagn  

Konceptet bygger på en Saxlyftsvagn med hydraulisk fotpump. För att göra vagnen mer 
yteffektiv har vagnen även ett andra hyllplan. När vagnen lastas dras paletterna över från 
cellens standardhöjd på 885 mm till det nedersta hyllplanet. 6 st standard paletter får plats 
på varje hyllplan. Sedan sänks vagnen ner m.h.a. en hydraulisk pump så att det andra 
hyllplanet är i höjden 885 mm. Där skjuts resterande paletter över.  
 
Vagnen pumpas upp för att höjas och sänks med ett sänkhandtag som placeras vid 
hyllplanen. Sänkhandtagen syns inte i Fig. 37.  
 
I skissen i fig. 37 ses fyrkantsrör under det understa hyllplanet. Dessa är till för truckens 
gafflar och gör att transporten med truckarna blir säkrare. Dessa fyrkantsrör skulle även 
kunna placeras under vagnstommen. En kant som säkrar lasten på hyllplanen skulle också 
vara nödvändig. Detta finns dock inte med i skissen i Fig. 37. 
 

   
 
Fig. 37, Konceptskisser på Koncept Saxlyftsvagn 
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Koncept 2 – Saxlyftsvagn med skenor 

Koncept 2 bygger även det på en saxlyftsvagn med hydraulisk fotpump. Här har vagnen 
utrustats med ett antal skenor som andra hyllplanet kan placeras i. Detta medför att andra 
hyllplanet är anpassningsbart efter vilken produkt som ska transporteras, se Fig. 38. 
Transporteras långa svarvbommar på palett så kan andra hyllplanet placeras högt upp. Är 
det istället lösa fyrkantshållare som ska transporteras så kan andra hyllplanet placeras långt 
ner och då få plats med ännu ett hyllplan.  
 
Hyllplanen är anpassade för att rymma 3 x 2 standard paletter (600 x 900 mm). När det 
andra hyllplanet inte används finns möjligheten att placera skivan på bottenhyllplanet. Längs 
bak av skenan finns en stopp så att paletter och lösa produkter inte kan glida av hyllplanet. 
Vagnen har, precis som föregående koncept, fyrkantsrörlösningen för truckgafflarna. Vagnen 
transporteras alltid i nersänkt läge för att göra vagnen säkrare. 
 
Vagnen pumpas upp för att höjas och sänks med ett sänkhandtag som placeras vid 
körhandtaget på kortsidan. Vagnen har även utrustats med så kallade Resilex hjul. Denna typ 
av hjul har vagnarna som för tillfället finns ute på lagret. Fördelen med dessa hjul är att de 
har bra stötdämpning samtidigt som vagnen är lätt att skjuta och svänga manuellt.  
 

 
Fig. 38, Konceptskisser på Koncept Saxlyftsvagn med skenor
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Koncept 3 – Backvagn med skenor 

Detta koncept har inga hyllplan utan består av skenor som paletterna kan placeras i, se Fig. 
39. Detta gör att vagnen är väldigt anpassningsbar efter vilka produkter som ska 
transporteras. De allra längsta produkterna på 423 mm kräver mycket volym och då kan 
nästa palett placeras på en skena högre upp än när en kortare produkt transporteras. 
 
När lösa produkter ska transporteras används speciella backar som passar till vagnens 
skenor. Backarna har kanter bakåt och åt sidorna vilket säkrar lasten vid transport. Backarna 
kan placeras längst ner på vagnen när de inte används. 
 
Konceptet kräver att det finns tillgång till lyfthjälpmedel på varje flödesgrupp. 
Lyfthjälpmedlet används för att lyfta i och ur lådorna och paletterna som inte är placerade i 
skenorna som har standardhöjden 885 mm.  
 
Vagnen har måtten 900 mm x 600 mm. Detta göra att det får plats två standardpaletter på 
varje hyllplan och två vagnar på truckgafflarna. Vagnen kan även utrustas med fyrkantrör 
under ramen så att trucken kan lyfta vagnen stabilt utan risk för att vagnen tippar av.     
 

Fig. 39, Skisser på Koncept Backvagn med skenor 
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Koncept 4 – Specialhyllplan 

Konceptet har speciella hyllplan anpassade till att ett lyfthjälpmedel ska kunna gå in under 
paletten och enkelt kunna lasta av och på paletterna. Detta är möjligt genom att hyllplanet 
består utav fyrkantsrör. I mellanrummet mellan dessa fyrkantrör kan gafflarna på 
lyfthjälpmedlet föras in och lyfta upp paletterna, se Fig. 40. 
 
Under varje hyllplan finns en träskiva. Denna träskiva kan skjutas ur och lyftas upp ovanpå 
det specialbyggda hyllplanet. Denna träskiva gör det möjligt att transportera lösa produkter. 
Varje hyllplan har även en kant som säkrar lasten bakåt och åt sidorna vid transport.     
 
I skissen i Fig. 40 ses tre olika varianter på vagnen. En med tre hyllplan där det mellersta är 
ett vanligt hyllplan. Detta för att det hyllplanet har standardhöjden 885 mm och till detta 
hyllplan krävs inget lyfthjälpmedel utan hit kan paletterna dras över direkt. Den andra 
varianten är en lägre variant där det översta hyllplanet har skippats. 
 
Även detta koncept har fyrkantsrör under ramen som gör att trucken kan lyfta vagnen 
stabilt. Vagnen är anpassad till 6 st standardpaletter på varje hyllplan. Detta medför att 
trucken kan ta två vagnar på truckgafflarna samtidigt.  
 
Vagnen har även ett körhandtag placerat strax under det översta hyllplanet. Detta gör att 
körhandtaget inte kräver något extra utrymme när vagnarna ska ställas efter varandra. 
Handtaget går då in under det översta hyllplanet på den andra vagnen som är placerad 
bakom.  
 

Fig. 40, Skiss av Koncept Specialhyllplan
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4.5.3 Konceptutvärdering 
För att bedöma koncepten så objektivt som möjligt utfördes metoden Viktning och 
Värdering på koncepten tillsammans med handledaren för projektet samt två medarbetare 
från avdelningen produktionsteknik. Denna bedömning och subjektiva tyckande var sedan 
en grund till konceptvalet. Viktning & Värdering innebär att förslagen värderas mot de 
kriterier som är viktiga för produkten och kan på så sätt visa hur väl de olika förslagen 
uppfyller dessa kriterier. Först värderas viktighetsgraden för kriterier hämtade från 
Funktionsträdet. Därefter värderas hur väl de olika koncepten uppfyller varje kriterium. Det 
förslag som erhåller högst total poäng är det som uppfyller specifikationen bäst. Nedan 
beskrivs kriterierna från funktionsträdet lite närmare: 
 
Säkerhet 

Tåla last - Vagnen måste klara en last på 760 kg. 
Kvarhålla last - Lasten får inte glida av vid transport. 
Erbjuda stabilitet - Konstruktion som är stabil. 
Erbjuda ergonomi - Vagnen ska brukas utan risk för arbetsskada. 
 
Flexibilitet 

Anpassningsbar till brukaren - Vagnen kan anpassas till brukarens behov i arbetet. 
Anpassningsbar till produkt - Vagnen kan anpassas till den produkt som ska transporteras. 
Yteffektiv - Vagnen transporterar så mycket produkter som möjligt på en liten yta.  
 
Kinematik 

Lättrullad - Vagnen ska vara lätt att få i rörelse och skjuta framåt. 
Bra svängförmåga - Vagnen ska vara lätt att manövrera och styrningen ska vara kontrollerad. 
 
Underhåll 

Minimera mekaniskt underhåll- Konstruktionen ska vara enkel så att minimalt underhåll 
krävs. Ju enklare konstruktion och ju mindre ingående delar desto mindre underhåll. 
Minimera slitage - Konstruktionen ska klara av att brukas dag efter dag utan att någon av 
delarna behövs byta ut eller repareras. 
Underlätta vid rengöring - Skulle rengöring behövas så ska vagnen klara tvätt med 
tvättshampoo och vatten.  
     

I Kriterieviktningen beräknas en viktningsfaktor för kriterierna, se Tabell 5-9. Funktionerna 
ställs mot varandra och bedöms enligt nedan: (Hamrin, Nyberg, 1993) 
1 - Lika viktiga 
2 - Mer viktig 
0 - Mindre viktig 
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Tabell 5, Viktningstabell för kriteriet Transportera produkt 

Transportera produkt Säkerhet Flexibilitet Kinematik Underhåll ΣΣΣΣ Vikt 

Säkerhet 1 2 2 2 7 7/16 

Flexibilitet 0 1 2 1 4 4/16 

Kinematik 0 0 1 1 2 2/16 

Underhåll 0 1 1 1 3 3/16 

Σ     16 16/16 

 

Tabell 6, Viktningstabell för kriteriet Säkerhet 

Säkerhet Tåla last Kvarhålla last Erbjuda stabilitet Erbjuda ergonomi ΣΣΣΣ Vikt 

Tåla last 1 1 2 2 6 6/16 

Kvarhålla last 1 1 2 2 6 6/16 

Erbjuda stabilitet 0 0 1 1 2 2/16 

Erbjuda ergonomi 0 0 1 1 2 2/16 

Σ     16  

 

Tabell 7, Viktningstabell för kriteriet Flexibilitet 

Flexibilitet Anpassningsbar till brukare Anpassningsbar till produkt Yteffektiv ΣΣΣΣ Vikt 

Anpassningsbar till brukare 1 0 1 2 2/9 

Anpassningsbar till produkt 2 1 2 5 5/9 

Yteffektiv 1 0 1 2 2/9 

Σ    9 9/9 

 

Tabell 8, Viktningstabell för kriteriet Flexibilitet 

Kinematik Lättrullad Bra svängförmåga ΣΣΣΣ Vikt 

Lättrullad 1 0 1 1/4 

Bra svängförmåga 2 1 3 3/4 

Σ   4 4/4 

 

Tabell 9, Viktningstabell för kriteriet Underhåll 

Underhåll Minimera mekaniskt underhåll Minimera slitage Minimera 

rengöring 

ΣΣΣΣ Vikt 

Minimera mekaniskt underhåll 1 2 2 5 5/9 

Minimera slitage 0 1 2 3 3/9 

Minimera behov av rengöring 0 0 1 1 1/9 

Σ    9 9/9 
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Vikten från viktningstabellerna sammanställdes sedan i funktionsträdet. Se Fig. 41 
 

Fig. 41, Funktionsträd med viktning 

 
Kriteriegradering är en metod där koncepten värderas efter de kriterier som tagits fram till 
Funktionsträdet. Varje koncept betygssätts hur väl de uppfyller kriterierna från en skala 
enligt nedanstående utseende:  
5 - Uppfyller kriteriet fullständigt 
4 - Uppfyller kriteriet mycket bra 
3 - Uppfyller kriteriet bra 
2 - Brister i uppfyllandet av kriteriet 
1 - Uppfyller inte kriteriet 
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För att kunna utvärdera hur väl de olika koncepten uppfyller kriterierna från Funktionsträdet 
skapades en tabell där viktningen multiplicerades med kriteriegraderingen. I tabellen 
värderas Koncepten mot de framtagna kriterierna i Funktionsträdet. Se Tabell 10. 
 
Tabell 10, Konceptutvärdering med kriterieviktning och kriteriegradering 

  Koncept 1 

Enkel saxlyftsvagn 

Koncept 2 

Saxlyftsvagn m. skenor 

Koncept 3 

Backvagn 

Koncept 4 

Specialhyllplan 

Kriterier Vikt Betyg Delmerit Betyg Delmerit Betyg Delmerit Betyg Delmerit 

Tåla last 0,165 5 0,82 5 0,82 5 0,82 5 0,82 

Kvarhålla last 0,164 5 0,82 5 0,82 5 0,82 5 0,82 

Erbjuda stabilitet 0,055 4 0,22 4 0,22 3 0,16 3 0,16 

Erbjuda ergonomi 0,055 5 0,27 5 0,27 4 0,22 4 0,22 

Anpassning till brukare 0,139 5 0,28 5 0,28 3 0,17 3 0,17 

Anpassning till produkt 0,104 3 0,42 4 0,55 5 0,69 4 0,55 

Yteffektivitet 0,069 3 0,17 4 0,22 5 0,28 4 0,22 

Lättrullad 0,031 5 0,16 4 0,13 3 0,09 4 0,13 

Bra svängförmåga 0,094 3 0,28 3 0,28 3 0,28 3 0,28 

Mekaniskt underhåll 0,042 2 0,21 2 0,21 3 0,31 4 0,42 

Slitage 0,056 2 0,13 2 0,13 4 0,25 4 0,25 

Rengöring 1/48 2 0,04 2 0,04 4 0,08 4 0,08 

Summa 1 44 3,82 45 3,97 47 4,17 47 4,12 

Max  60 5 60 5 60 5 60 5 

% av Max  76,4 % 79,4 % 83,4 %  82,4 % 

För att få feedback och olika subjektiva åsikter på koncepten fick även representanter ifrån 
olika områden hos uppdragsgivaren tycka till om de olika koncepten. Ett fokusgruppmöte 
med operatörer och truckförare hölls där koncepten pressenterades och diskuterades. Två 
konstruktörer på företaget, Ola Robberts och Jan Grehn, konsulterades även och de gav 
nyttig feedback och bra tankar om koncepten. Information om olika lösningar har även 
inhämtats från internet. Det som framkom var följande; 

Koncept 1- Enkel saxlyftsvagn 
Bra att vagnen är höj och sänkbar. Detta gör vagnen anpassningsbar till brukaren och till 
situation. En åsikt var att det skulle bli för mycket pumpande med fotpump. En uppskattning 
var att det skulle krävas ca 25 pump för att få upp det understa hyllplanet till 
standardhöjden 885 mm.  

Vagnen kräver relativt mycket underhåll. Det hydrauliska systemet är konstruerat för att 
hålla lasten kvar på samma lyfthöjd. Detta gäller en kortare stund. En liten sjunkning per 
tidsenhet förekommer alltid. Denna sjunkning är olika på en ny produkt och på en sliten. För 
att förbättra denna sjunkning bör rengöring av olja och hydraulsystem utföras och packning 
bytas regelbundet. (www.silverstone.se, 20080925) 

 
I och med att det kommer att krävas så pass många nya vagnar, ca 500 st, kan detta koncept 
bli för kostsamt. 
 
 
 
 
 

http://www.silverstone.se


 

55  

Koncept 2 - Saxlyftsvagn med skenor 
Skenorna gör vagnen mer anpassningsbar till de produkter som ska transporteras. 
Aspekterna från Enkel saxlyftsvagnen gäller även på detta koncept.  
 
Koncept 3 – Backvagn 
Vagnen kan ta många paletter vilket gör den yteffektiv. Konceptet är även mycket 
anpassningsbart till produkt i och med skenorna. En aspekt var att det kan vara svårt att hitta 
en underleverantör som kan leverera billiga plastlådor till lösa produkter när det krävs 
specialmått. P.g.a. detta kanske trälådor är ett bättre alternativ. Finns ett effektivt och 
smidigt lyfthjälpmedel är denna vagn både ergonomisk och effektiv. 
 
Koncept 4 – Specialhyllplan 
En relativt billig variant som är enkel, stabil och med tillgång till ett lyfthjälpmedel blir 
ergonomisk. Inte lika yteffektiv som koncept 3. En aspekt som kom fram var att det kanske 
är lättare att hantera lyfthjälpmedlet till koncept 3 då man behöver hitta rätt mellan 
fyrkantrören i koncept 4.  
 

4.5.4 Konceptval 
Två av koncepten, koncept 3 och 4, fick väldigt hög grad av kriterieuppfyllnad i 
Konceptutvärderingen. Båda koncepten är möjliga att införa som transportmedel i 
produktionen på GV och båda koncepten har för- och nackdelar. För att få en visuell analys 
av hur koncepten skiljer sig åt utfördes en svagpunktsanalys, se Fig. 42. De grå ytorna 
representerar konceptens brister. Koncept 3 uppfyller 83,4 % av kravspecifikationen och 
Koncept 4 uppfyller 82,4 %. Valet föll slutligen på koncept 3 just för att det konceptet är mer 
anpassningsbart till produkterna, mer yteffektivt och eventuellt lättare att lasta och lasta av. 
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Fig. 42, Svagpunktsanalys av koncept 3 och 4 

4.6 Detaljerad konstruktion 
Det slutliga konceptet växte fram när en CAD modell av vagnen modellerades i CAE-
programmet UGS NX 3.0. För att kunna dimensionera ramen till vagnen var ett beslut av 
vilken typ av hjul som är optimal för användningsområdet nödvändigt att fattas. 
Underleverantörer av hjul rådfrågades och budgetofferter samlades in. Hela vagnen 
assemblerades i NX 3.0 och ritningar på samtliga delar togs fram.  En analys av ramens vikt 
gjordes även i NX.   
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Fig. 43, Viktiga mått för hjulen. 

5 Resultat 
I detta kapitel redovisas projektets slutliga resultat. Först presenteras konstruktion av varje 

enskild del av vagnen. Sedan redovisas en kostnadskalkyl som upprättades för den nya 

vagnen. Slutligen visualiseras vagnen med renderade bilder på vagnen.  

5.1 Slutligt koncept 
Kapitlet nedan redogör hur varje enskild del av vagnen är konstruerad. Till varje ingående del 

har ritningar tagits fram. Dessa ritningar visas i Bilaga 11. 

5.1.1. Hjul 
Efter att ha fått rekommendationer från 4 olika leverantörer av industrihjul valdes hjul med 
hjulbana av polyuretan material. Detta för att de är lättrullade, slitstarka och har högre 
motståndskraft mot metallspånorna än både nylon och elastiskt gummi. Hjulen är lagrade 
med rullager och har ett nav av nylon. Två av hjulen är länkade och två hjul fasta. För att 
göra vagnen mer lättrullad valdes hjul med en diameter på 160 mm, se Fig. 43. Dessa hjul är 
dimensionerade för att ta en last på 300 kg. Vagnens totala last ska kunna lyftas upp av tre 
av hjulen vilket medför att vagnen kan lastas med 900 kg.   

 
 

5.1.2 Ram 
Vagnens ram är svetsad av fyrkantiga precisionsrör, plåtdetaljer och U-balkar i precisionsstål. 
Precisionsrören och balkarna valdes för att de har bättre ytfinish än konstruktionsrör och sen 
kan dessa fås med en tjocklek av 1.5 mm istället för konstruktionsrörets minsta tjocklek på 3 
mm. Detta val spar alltså ca 50 % av vikten på vagnen. Viktanalysen som gjordes i NX visar 
att ramens vikt kommer att var ca 57 kg om precisionsrör med 1.5 mm godstjocklek används. 
Hela rapporten av viktanalysen kan ses i Bilaga 9. För att få en bättre överblick av 
konstruktionen av ramen så delades ramen upp i 4 delar Chassi, Ramverk, Handtag och 
Stoppskenor. Fig. 44 på nästa sida visar CAD-modellen av ramen. I Bilaga 11 kan ritningen av 
ramen ses. I följande stycken beskrivs de ingående delarna i Ramen.   
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Fig. 44, CAD-modell av ramen. 

Chassi 
Chassiet stomme består av precisionsbalkar med U-profil. Detta för att göra det lätt att 
komma åt och skruva fast hjulen. Under denna stomme har två rektangulära 
konstruktionsrör svetsats fast. Dessas funktion är att stabilisera vagnen när den 
transporteras av gaffeltrucken. De gör det även lättare för truckföraren att lyfta vagnen rakt 
med gafflarna. Ovanpå stommen svetsas en plåtskiva på. Plåtskivan gör att backarna kan 
placeras på chassiet när dessa inte används. Fig. 45 visar CAD-modellen av vagnens chassi. I 
Bilaga 11 kan en ritning av Chassiet ses.  
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Fig. 45, Sammanställningsritning av vagnens chassi. 

Ramverk 
Ramverket består av fyra sektioner; två sidesektioner och två mellan sektioner. Dessa är 
konstruerade av kvadratiska precisionsrör med dimensionerna 30x30x1.5 mm samt 
25x25x1.5 mm. Sidsektionerna och mellansektionerna ser i stort sett likadana ut med det 
enda undantaget att precisionsrören som ska hålla upp skenorna är placerade kant i kant 
med ramverket på sidsektionerna och mittemellan ramverket på mellansektionerna. Ett av 
precisionsrören som kommer att hålla upp en skena är anpassad efter maskinernas 
standardhöjd 885 mm från marken. Fig 46 visar en CAD-modell av ramverkets sidosektion 
och mellansektion. I Bilaga 11 kan ritningen av Ramverken ses. 
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Fig. x, CAD-modell av ramverket 

 

Handtag 
Handtaget är konstruerat av ett cirkulärt precisionsrör med dimensionen 25x1,5 mm och två 
plåt delar. Handtaget svetsas sedan till ramen i sådan höjd att vagnarna kan skjutas in i 
varandra och på så sätt vara yteffektiva. Fig. 47 visar CAD-modellen av handtaget. Ritningen 
kan ses i Bilaga 11 

   
Fig. 11, CAD-modell av handtaget. 
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Stopskenor 
För att paletterna och backarna inte ska kunna glida av vagnen så har stoppskenor fästs på 
vagnen bakre långsida.  Stopskenorna är konstruerade av tunnplåt med 2 mm tjocklek. I 
Bilaga 11 kan ritningen av Stoppskenorna ses. På stoppskenorna kan även Orderhållare 
hängas så att det är lätt att se vilken orderhandling som hör till vilken order. 

5.1.3 Skenor 
Paletterna är optimerade för att rymma så många produkter som möjligt. Detta gör att det 
inte finns mycket volym mellan produkten och palettens kant. Detta har ställt till problem 
när det gäller skenorna. Skulle en palett ha höga produkter som sträcker sig upp till nästa 
skena så skulle produkterna stöta i denna. På grund av detta har skenorna konstruerats på 
ett sådant sätt att de går att flytta. Skenan hakas bara på det precisionsröret som är i rätt 
höjd för produkten och det finns därmed ingen risk att produkten inte får plats. Fig. 48 visar 
CAD-modellen av de skenor som hakas på ramverkets sidosektioner och Fig. 49 visar CAD-
modellen av de skenorna som hakas på ramverkets mellansektioner. I Bilaga 11 kan 
ritningarna av skenorna ses. 
 

 
Fig. 48, Ritning av skenan som hakas på ramverkets sidosektioner. 

 

 
Fig. 49, Ritning av skenan som hakas på ramverkets mellansektioner. 
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5.1.4 Backar 
När produkterna ska transporteras lösa på vagnen används backarna. Sandvik Coromant har 
tidigare samarbetat med företaget SSI Schaefer och de levererar travbara standardbackar 
med yttermåttet 465 x 315 x 72 mm och innermåttet 429 x 279 x 59 mm. Dessa backar är 
tillverkade i polypropylen och är resistenta mot olja. Plasten är återvinningsbar och designen 
är robust och stabil. På kortändorna finns handtag. När backarna inte används kan de staplas 
på varandra och placeras på chassiet. Backarna har då en höjd av 200 mm tillsammans. När 
en prototyp av vagnen tillverkas så kan SSI Schaefer skicka ett prov på en back för testning 
och analysering. Beställningsnumret för backen är 15493. Fig. 50 visar backarnas 
produktinformation 

  Fig. 50, Backarnas produktinformation. (www.ssi-schaefer.se, 20081031) 

 

 

 

 

http://www.ssi-schaefer.se
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5.2 Kostnadskalkyl 
För att kunna göra en kostnadskalkyl av vagnen så kontaktades olika möjligt leverantörer och 
budgetofferter begärdes in. Nyblads AB var mycket servicemedvetna och gav ett bra pris på 
att tillverka 20 st vagnar. Vagnen levereras då även komplett monterad med hjul.  
 
Pris prototyp: 12 500 kr 
Pris serie minst 20 st: á 8 560 kr 
 
I Bilaga 12 kan budgetofferten från Nyblads AB ses. AB Sandvik Coromant i Gimo har bra 
samarbete med företaget SSI-Schaefer och har ett ständigt rabatterbjudande på 30 % på 
deras produktutbud. Backen som valts ut kostar 76 kr/st så AB Sandviks Coromants pris är 
alltså 53.2 kr/st. Till varje vagn krävs 9 st backar så priset för backar blir 479 kr per vagn. 
Priset per vagn landar alltså på 9 039 kr vid en serie av minst 20 st vagnar.  

5.3 Visualisering 
CAD-modellen exporterades till CAID programmet Autodesk Aliasstudio 2009. Bilder 
renderades i programmet för att få en känsla för den slutliga vagnens utseende och 
funktioner. Vagnen har valts att pulverlackas svart och backarna har, den för Sandvik 
Coromant karakteristiska, gula färgen.  
 

 
Fig. 51, Vagnen lastad med 6 st paletter med 40x40 mm fyrkantshållare från GVH3. 

 



 

64  

 
 

Fig. 52, 3 st av backarna för lösa produkter på skenan i standardhöjden 885 mm. 

 



 

65  

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 53, Serie med bilder som visar hur paletter lastas på vagnen. 

 

Fig. 54, Serien visar hur truckgafflarna kan gå in i fyrkantsrören på chassiet. 
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Fig. 55, Serien med bilder visar hur skenorna hakas på ramverket. 

 

Fig. 56, Bilden visar hur Orderhållare kan hängas på stoppskenorna. På så sätt blir det ordning på 

orderhandlingarna. 
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6 Diskussion  
Kapitlet innehåller en diskussion över resultatet, arbetets upplägg och hur väl målen har 

uppfyllts. 

 

Den grundläggande planeringen som gjordes i början av projektet har varit avgörande för att 
få bra struktur på arbetet. Att projektet delades upp i delprojekt med delmål har underlättat 
arbetet och tidsplanen som upprättades har, tackvare en bra planering, kunnat hållas genom 
hela projektet. Metoden och strategin som använts i projektet har fungerat mycket bra och 
det har varit nyttigt att ha avstämningsmöten med handledaren på företaget varje måndag. 
På dessa möten har frågor och funderingar kunnat lyftas fram och lösas. Efter dessa möten 
har avstämningsmail skickats till handledaren i Luleå och på så sätt har frågor som inte 
kunnat lösas på plats i Gimo rätts ut. Under den första veckan presenterades 
kontaktpersoner för varje intressentgrupp för tranportvagnen. Detta har varit väldigt bra 
under arbetets gång för att lätt kunna få tag på rätt person när frågor kommit upp. 
 
Komplexiteten i uppgiften har varit att det finns sådan stor produktvariation på GV i Gimo. 
Dessutom har varje flödesgrupp olika flöden och arbetssätt och att finna en vagn som är 
optimal för alla flödesgrupper är i stort sett omöjligt. De vagnar som används för tillfället är 
inte anpassade till ändamålet för någon av flödesgrupperna då dessa vagnar är så pass 
gamla. Så med facit i hand så skapar den nya vagnen en förbättring av dagsläget på samtliga 
flödesgrupper. 
 
Fokusgruppen som sattes ihop har varit avgörande för resultatet. Tack vare dem har en bra 
bild av dagsläget fåtts och deras önskemål och behov på den nya vagnen är de som vägt 
tyngst vid konceptvalet. Det är dem som använder dagens vagnar och som kommer att bli 
brukare av den nya vagnen. Självklart vet de bäst vad som inte har fungerat på de tidigare 
vagnarna och vad som kan göras bättre. 
 
Vid Konceptutvärderingen viktades koncepten mot ett antal kriterier. Dessa kriterier 
diskuterades fram under ett fokusgruppsmöte när en Funktionsuppdelning gjordes. Är inte 
kriterierna korrekt värderade så blir konceptviktningens resultat helt obetydande. Vid 
Konceptviktningen så var två koncept väldigt jämna och konceptet med speciella hyllplan är 
också en möjlig lösning för GVs transporter men ett val var nödvändigt att fattas. De båda 
koncepten som var jämna i konceptviktningen kontrollerades därför mot kravspecifikationen 
innan det slutgiltiga konceptvalet gjordes. Det som var avgörande med Backvagnskonceptet 
var att den kunde ta fler paletter och var mer anpassningsbar till de olika 
produktvarianterna. Det konceptet är kanske även lättare att hantera med lyfthjälpmedlet 
då det kan vara krångligt att hitta rätt med lyftgafflarna mellan fyrkantsrören i koncept 4. 
 
För att få en lättrullad vagn ställs hårda krav på hjulen. Den slutliga vagnen är utrustad med 
hjul som uppfyller dessa krav väldigt bra. De krav som ställdes var lågt rullmotstånd, tåla 
metallspånor, tåla en last på 900 kg och vara lätt manövrerade. Rullmotståndet är beroende 
av hårdheten på rullbanan, lagringen av hjulet och hjuldiametern. Efter att ha fått råd av ett 
flertal säljare av hjul känns valet av hjul som ett rätt beslut. Valet föll på nylonnav med en 
rullbana av polyuretan. Hjulets fördelar är att polyuretan är ett relativt hårt material, 
hårdare än gummi men något mjukare än nylon. I och med att det är mjukare än gummi så 
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fås en liten stötdämpning om ojämnheter på underlaget skulle förekomma. Fördelen med 
polyuretan är också att det är bättre motståndskraftigt mot metallspånor än både elastiskt 
gummi och nylon. Hjulet går att fås lagrade med glidlager, rullager och kullager. Kullager är 
optimalt men rullager är också väldigt funktionellt och billigare i inköp. Hjuldiametern valdes 
till 160mm. Detta för att minska rullmotståndet. Ju större hjuldiameter desto mindre 
rullmotstånd.  
 
Sandvik har sedan tidigare ett bra samarbete med företaget ISS Schaefer. På grund av detta 
kändes valet av leverantör av backarna givet. Deras backar uppfyllde dessutom 
dimesionkraven bäst när olika leverantörer jämfördes. De valda backarna utnyttjar inte 
vagnens djup optimalt men ingen annan leverantör hade backar som var bättre. Alternativet 
är att specialbeställa backar. Detta blir dock väldigt mycket dyrare då verktygen för att forma 
dessa plastbackar är väldigt dyra. Djupet på den valda backen är 465 mm i yttermått och 450 
mm i innermått. Den längsta produkten på GVH är 412 mm och den längsta på GVR är 423 
mm så alla produkter på GV får plats i backen och det är det som betyder mest. 
Leverantören kan dock inte garantera att backen klarar lasten som den kommer att utsättas 
för. Alternativet för denna back är då att använda sig av ISS Schäfers plåtbackar alternativt 
att istället för backar ha hyllplan på skenorna.    
 
Chassiets konstruktion med U-balkar valdes för att lätt kunna montera hjulen. Nyblads AB 
föreslog istället att även Chassiet skulle kunna bestå av kvadratiska precisionsrör och istället 
använda så kallade popnuts med gänginsats. Väljs Nyblads AB som leverantör så skulle 
denna variant fungera lika bra. För att göra vagnen billigare föreslår Nyblads AB även att 
använda plåt istället för konstruktionsrör till gaffeltrucktunnlarna på chassiet och även att gå 
ner till 2 mm materialtjocklek på skenorna. 
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7 Rekommendationer 
Nedan följer de rekommendationer som ges till Sandvik Coromant utifrån projektet. 

 

Om det nya flödet på GVH med gemensam märk och packcell ska fungerar smidigt. Krävs att 
det finns en bra vagn för att transportera paletterna och då är vagnen som konstruerats 
under projektets gång ett väldigt bra alternativ. Vagnen är dessutom anpassad så att den 
även kan transportera alla GVs produkter. Om det endast krävs en vagn så behöver inte 
truckförarna tänka på var de ska köra ut en speciell vagn, vagnar kan lånas mellan 
flödesgrupper och antalet vagnar kan minskas ner. Därför är det viktigt att så snart som 
möjligt få en ny vagnstyp på GV. En prototyp av vagnen bör snarast beställas från Nyblads AB 
så att tester kan utföras. Eventuellt utförs ändringar i ritningarna innan en första beställning 
på ett 20 tal vagnar läggs. Dessa vagnar kan sedan bättre testas i produktionen och en 
utvärdering bör göras av operatörer och truckförare innan ett större antal vagnar beställs. 
ISS Schaefer kan skicka prov på den valda backen och denna back måste testas så att den 
klarar av att lastas med GVs produkter innan en större order läggs. Skulle det vara så att 
backarna inte klarar av lasten kan antingen plåtbackar väljas eller så används hyllplan istället 
på skenorna när lösa produkter ska transporteras. 
 
Med det nya arbetssättet kommer det att bli mycket hantering med paletterna och det 
kräver att det finns lyfthjälpmedel på samtliga flödesgrupper. En palett väger full i snitt ca 30 
kg och detta är för tungt för att hantera förhand. Ute vid märk och packcellen vid GVH2 
kommer paletthanteringen bli störst och där är det väldigt viktigt att lyfthjälpmedlet är 
lättillgängligt, effektivt och intuitivt. En investering av en Quicklift eller liknande att 
rekommenderas. Quiklifts produkter är utrustade med ett patenterat manöverhandtag som 
känner av handens rörelser och förstärker lyftkraften så att det blir lika lätt att lyfta och 
hantera 125 kg som 125 gram. Produkten följer steglöst, mjukt och följsamt handens rörelse. 
Snabba rörelser ger snabba lyft och långsamma rörelser ger långsamma lyft. Ute på 
resterande flödesgrupper vore mobila, lättmanövrerade och stabila lyftvagnar med lastflak 
att rekommenderas. Då kan lyfthjälpmedlet förflyttas runt på flödesgruppen och de är även 
betydligt billigare i inköp.  
 
Den nya vagnen måste alltid lyftas av trucken bakifrån. Detta för att det inte finns några 
stoppskenor för paletterna och backarna i framkant. Ett förslag som kom fram under ett 
Fokusgruppmöte var att parkeringsrutor borde målas på industigolvet i verkstan. På detta 
sätt blir det lätt för operatörerna att placera vagnen på ett sätt som gör det lätt för 
truckföraren att hämta upp vagnen. Förslaget skapar även ordning och reda i verkstan och 
den ser snyggare ut att visa upp för besökare. 
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Bilaga 1, Modell för bedömning av arbetsbelastning 
 
Färgerna i modellerna har följande betydelse: 
Rött område = olämplig.  
Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att alla eller flertalet av 
arbetstagarna riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt. Förhållandena 
bör åtgärdas omgående för att eliminera eller minska risken att drabbas av 
belastningsbesvär på kort eller lång sikt. 
 
Gult område = värdera närmare. 
Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att ett icke betydligt antal 
arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt. För att 
definitivt avgöra graden av risk behöver mer noggranna undersökningar och bedömningar 
göras. Det ä framförallt faktorer som tempo, frekvens, varaktighet som kan behöva utredas 
mer ingående. 
 
Grönt område = acceptabelt. 
Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att ingen eller bara enstaka 
arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär. För särskilda riskgrupper så som 
gravida, minderåriga, eller arbetstagare som nyligen har varit sjuka, kan åtgärder behövas 
men behövs inga generella åtgärder. 
 
Modellen för bedömning av lyft i tabell 11 nedan koncentrerar sig på två huvudfaktorer; 
bördans vikt och hur långt framför kroppen bördans tyngdpunkt är. Således saknas viktiga 
faktorer som lyftfrekvens, hur lång tid lyftarbetet pågår, lyfthöjder, bördans greppbarhet 
m.m. i själva modellen. Modellen gäller för både kvinnor och män. Modellen gäller för ett 
symmetriskt lyft med två händer i stående position under idealiska förhållanden. Horisontellt 
avstånd= avståndet mellan längdryggen och bördans tyngdpunkt. En slutsats av modellen är 
att det i d flesta fall är olämpligt att hantera bördor tyngre än 25 kg. Viktigt att tänka på är 
att ju fler förvärrande faktorer som förkommer desto lägre bör den rekommenderade 
maxvikten vara jämfört med om lyftförhållandena är idealiska. Viktiga påverkande faktorer 
är; 

• Om arbetet utförs länge, ofta, under tidspress, om hanteringen är maskinstyrd eller 
liknande, om det inte finns möjlighet att själv bestämma när det är lämpligt med 
paus 

• Om hanteringen måste utföras med böjd eller vriden bål eller, ännu värre, med 
samtidigt böjd och vriden bål. 

• Om objektet bärs långa sträcker 
• Om hanteringen måste ske med precision 
• Om objektet är svårt att greppa, stort, otympligt, varmt, kallt, vasst, eller vått. 
• Om objektet är ömtåligt, instabilt eller om innehållet är röligt eller möjligt att 

förskjuta t.ex. kärl med vätskor, potatissäckar  
• Om utrymmet är otillräckligt 
• Om underlaget är halt, ojämnt sluttande eller instabilt 
• Om arbetstagaren har otillräckliga fysiska förutsättningar 
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Tabell 11, Modell för bedömning för lyft (www.av.se, 20080901) 

Bedömningsmodellen i Tabell 12 nedan ger stöd vid identifiering och bedömning av ensidigt 
upprepat arbete. I den slutliga riskbedömningen är det alltid viktigt att väga in den totala tid 
arbetet utförs och hur det är fördelat över dagen. Faktorer som förvärrar arbetsbelastningen 
är; 

• Om arbetet ställer höga krav på kraftutveckling, precision eller hastighet i rörelserna. 
• Om arbetsobjektet har hög vikt och dålig greppbarhet. 
• Om belöningssystem som främst premierar kvantitet tillämpas. 
• Om det ofta förekommer oväntade störningar i produktionen som arbetstagaren inte 

kan kontrollera. 
• Om de sociala relationerna och det sociala stödet på arbetsplatsen är svaga. 

 
 

 

http://www.av.se
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Tabell 12, Modell för identifiering och bedömning av ensidigt upprepat arbete (www.av.se, 20080901) 

 
Modellen i Tabell 13 avser bra ergonomiska förhållanden, d.v.s. symmetriskt tvåhandsgrepp, 
väl utformade handtag placerade i lämplig höjd och under goda omgivningsbetingelser. 
Värdena i tabellen bör reduceras om objektet t.ex. skall flyttas långt, momentet upprepas 
ofta eller längre, om arbetet utförs med bara en hand eller om grepphöjden avviker påtagligt 
från ungefärlig armbågshöjd. Flertalet av de påverkande faktorerna i bedömningsmodellen 
för lyftarbete är även lämpliga vid skjuta och dra arbeten. 
 

Tabell 13, Modell för bedömning av att skjuta och att dra (www.av.se, 20080901) 

 

http://www.av.se
http://www.av.se
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Bilaga 2, Projektplan   

Bakgrund  
AB Sandvik Coromants stora tillverkningsenhet är placerad i Gimo. Tillverkningsenheten 
består av två verkstäder GH, som tillverkar skär, och GV som tillverkar verktyg för fräsning, 
borrning, svarvning samt modulära verktygssystem för avancerade bearbetningsmaskiner 
och tillverkningsceller. 
 

GV är organiserat i flödesgrupper, som tar ansvar för produktionen från ämne till färdig 
produkt. GV består av ca 400 anställda indelade i 9 flödesgrupper. Varje flödesgrupp 
tillverkar en produktfamilj och inom varje produktfamilj finns varierande storlekar och 
skärplattlägen. Inom GV pågår ett intensivt arbete med att modernisera maskinparken. 
Grundtanken är standardiserade maskiner, gränssnitt och lastbärare (paletter) oavsett 
produkt.  
 
I GVs verkstad passerar dagligen studiebesök och GVs mål är att ha en verkstad som av 
besökare och medarbetare upplevs ren, ordningsam, effektiv och framförallt utstrålar 
kvalitet. GV tillverkar högkvalitativa produkter och det skall synas. Idag använder GV flera 
olika typer av vagnar till att transportera produkter inom fabriken och inom flödesgrupper. 
Dessa vagnar är gamla, slitna, inte ändamålsenliga och passar inte in i visionen för den 
framtida verkstaden.  

Uppgift  
Syftet med projektet är att ersätta befintliga vagnar med en vagnstyp på hela GV. Vagnen 
skall vara enhetlig. Den skall vara yteffektiv och den skall ha ett professionellt formspråk.  
Uppgiften består i att: 

• kartlägga nuläget gällandes vilka produktvarianter och lastbärare GV har 
• kartlägga hur befintliga vagnar används och av vilka  

• utveckla och formge en vagn,  
• göra en kostnadsuppskattning för vagn vid serietillverkning  
• tillverka en 3D CAD modell av den nya vagnen.  

Avgränsningar 
I uppdraget bör särskilt beaktas mängden vagnar som behövs och hur dessa skall placeras på 
ett yteffektivt sätt. Vagnen skall kunna bära alla de lastbärare och produkter som Sandvik 
har i pågående produktion inom GV i Gimo. Vagnarna transporteras idag av truck inom 
fabriken men skall i framtiden kunna transporteras med autotruck. Vagnen skall kosta 
maximalt 15 000 kr/st vid beställning på ca 20 vagnar. Den framtida vagnen skall ersätta alla 
befintliga vagnar som används för transporter av produkter inom GV, idag ca 200-300 
stycken. Det är av största vikt att vagnen är ergonomiskt riktig och underlättar transporter. 
Vagnens utformning och material skall tåla den miljö den skall användas i.  

Utförande 
Projektet startas 11 augusti och skall utföras på 20 veckor. Det skall utföras som ett 
examensarbete med intern handledning av GVH10/Urban Eriksson. Uppdraget genomförs 
med stöd av TOPS, Sandviks projektmodell som följer standardiserat arbetssätt för 
projektledning. Projektet kommer att utföras enligt följande; 
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Planering 
o Fastställa projektets mål.  
o Fastställa projektets innehåll. 
o Uppdela projektet i delprojekt. 
o Fastställa projektorganisation. 
o Göra en översiktlig tidsplanering. 

Informationsinsamling 
o Undersöka vagnarnas flöden. 
o Kartlägga för- och nackdelar med dagens vagnar. 
o Fastställa vad som ska transporteras med vagnarna. 
o Undersök underliggande behov och användningsområden. 
o Undersöka vad som krävs av en vagn för att kunna transporteras med 

Autotruck.  
o Benchmarking 

Upprätta en komplett kravspecifikation 
Konceptgenerering 

o Brainstorming 
o Ytterlighetstänkande 

Konceptutvärdering 
o Betygsättning av kundbehoven 
o Viktning 
o Svagpunktsanalys 

Konstruktionsarbete 
o CAD modell i NX3 
o Visualiserings arbete 
o Ritningar tas fram. 

Visualisering 
o   Rendering av bilder 

Dokumentation 
o Rapportskrivningen sker löpande under projektets gång. 
o Lägesrapportering till handledarna sker minst varje vecka. 

Förberedelse av presentation 
Presentation 

o Presentation för uppdragsgivare och examinator 

Risker  
• Att kostnader för vagn överstiger budget. 
• Att vagnen ergonomiskt inte uppfyller de krav som ställts och orsakar arbetsskador. 
• Utformning och material inte tål verkstadsmiljön (spån och hjul är kritiska). 
• Komplexiteten i att GV har stor variation i produktfloran. 
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Målsättning 
Utveckla och formge en vagn till produktionen på GV. Vagnen ska uppfylla de krav och 
önskemål som ställs i kravspecifikationen som är baserad på den behovs- och kundanalys 
som utförs. Skulle tid finnas utförs FEM analyser på CAD modellen och ett komplett 
ritningsunderlag tas fram. Efter detta är gjort kan offerter tas in och möjliga leverantörer 
jämföras. 

Tidsplan 
Vecka:  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Aktivitet:                                       

Planering                        

Informationsinsamling                           

Kravspecifikation                        

Konceptgenerering                          

Konceptutvärdering                        

Konstruktionsarbete                          

Visualisering                         

Dokumentation                                       

Presentationsarbete                       

Presentation                                       

 
Projektorganisation 
Uppdragsgivare: 

AB Sandvik Coromant 
Gimoverken GVH10 
0173- 84 000 
 
Examensarbetare 
Jenny Engman 
jenena-2@student.ltu 
073-096 88 52 
 
Handledare AB Sandvik Coromant 

Urban Eriksson 
urban.o.eriksson@sandvik.com 
0173-84 853 
 
Handledare Luleå Tekniska Universitet 
Anders Håkansson 
anders.hakansson@ltu.se 
0920-49 19 20 
 
Examinator Luleå Tekniska Universitet 

Stig Karlsson 
stig.karlsson@ltu.se 
0920-49 14 16

mailto:2@student.ltu
mailto:eriksson@sandvik.com
mailto:hakansson@ltu.se
mailto:karlsson@ltu.se
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Bilaga 3, Flödesscheman 

Förkortningar 

 
 
Trekanterna mellan processerna betyder att produkten mellanlagras och transporteras till 
nästa process. Siffrorna i trekanterna visar vilken vagn som används för att transportera 
produkterna mellan tillvekningsprocesserna. En tom trekant betyder transport med 
Europapall. 
 
1= Härdningsvagnen 
2= Nätvagnen 
3= Högvagn 
4= Annan vagn, specifik för denna flödesgrupp 

GVH3 

T133 (Stickstål) 
 

 
 



Bilaga 3  
2:3 

2  

T135, T132 (Nya produkter) 

  
 

GVH4 

T120 (Mjuka) 

 

T120 (Stickstål) 

 

T121 (Härdat) 

 

T125 

 

T151 
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GVH5 

Ämnen Invändiga 

 

T528 Utvändiga 

 

T534 Utvändiga 
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Bilaga 4, GVH2s produkter 
 
Tabell 14, GVH2s 40 tyngsta ordrar 

Artikelkod Vikt Orderstorlek Ordervikt 

N123D15-21A2 0,0494 80 3,952 

N123D15-25A2 0,07 80 5,6 

N123E15-21A2 0,05 150 7,5 

N123E20-25A2 0,072 150 10,8 

N123F30-21A2 0,0544 150 8,16 

N123F55-25A2 0,085 150 12,75 

N123G30-21A2 0,062 150 9,3 

N123G55-25A2 0,097 150 14,55 

N123H55-25A2 0,116 150 17,4 

N123J55-25A2 0,156 150 23,4 

N123K55-25A2 0,18 100 18 

T-151.2-21-20 0,0005 1 0,0005 

T-151.2-21-25 0,058 1 0,058 

T-151.2-21-30 0,055 1 0,055 

T-151.2-21-40 0,072 1 0,072 

T-151.2-25-25 0,08 1 0,08 

T-151.2-25-30 0,089 1 0,089 

T-151.2-25-40 0,1 1 0,1 

T-151.2-25-50 0,14 1 0,14 

T-151.2-25-60 0,1745 1 0,1745 

151.2-21-20 0,037 300 11,1 

151.2-21-25 0,058 300 17,4 

151.2-21-30 0,055 300 16,5 

151.2-21-40 0,082 300 24,6 

151.2-25-25 0,087 300 26,1 

151.2-25-30 0,098 300 29,4 

151.2-25-40 0,11 300 33 

151.2-25-50 0,15 300 45 

151.2-25-60 0,187 300 56,1 
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Bilaga 5, GVH3´s produkter 
 

Tabell 15, Dimensioner på GVH3´s produkter 

 Total 

L 

 Skalle  

LB 

Skaft  

B 

Skaft  

H 

Skaft längd  

(L-LB) 

Skaft min max min max min max min max min max 
           

8x8 50 125 0 21 7,5  7,5  42 117 

10x10 70 125 0 26 9,5  9,5  44 115 
12x12 70 125 0 40 11,5  11,5  44 130 

16x12 100 150 0 26 15,5  11,5  74 130 
16x16 100 150 0 51 15,5  15,5  54 130 

20x12 125 125 0 26 19,5  11,5  99 99 

20x16 125 125 0 26 19,5  15,5  99 99 
20x20 125 152 0 43 19,5  19,5  77 110 

25x25 150 182 0 56 24,5  24,5  92 150 

32x25 150 190 0 71 24,5  24,5  110 170 
32x32 170 190 0 63 31,5  31,5  110 170 
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Tabell 16, GVH3s 40 tyngsta ordrar 

Artikelkod Vikt Orderstorlek Ordervikt 

DCLNR 2525M 12 0,777 500 388,5 

DCLNL 2525M 12 0,776 500 388 

PCLNR 2525M 12 0,76 500 380 

PCLNL 2525M 12 0,76 480 364,8 

PDJNR 2525M 15 0,72 500 360 

PCLNL 3232P 19 1,404 240 336,96 

PCLNR 3232P 19 1,401 240 336,24 

PCLNL 3232P 16 1,368 225 307,8 

PDJNL 2525M 15 0,74 400 296 

PCLNR 3232P 16 1,3764 210 289,044 

N176.39-3225-12 1,012 285 288,42 

N176.39-3232-20 1,28 225 288 

MTJNL 2525M 16M1 0,732 380 278,16 

PCLNR 3225P 12 1,084 255 276,42 

PCLNL 3225P 12 1,08 255 275,4 

PSBNL 3232P 19 1,36 195 265,2 

PDJNR 3232P 15 1,338 195 260,91 

PSDNN 3232P 19 1,334 195 260,13 

N176.39-3225-16 1,02 255 260,1 

MWLNR 2525M 08 0,76 340 258,4 

DDJNR 2525M 15 0,746 340 253,64 

PSBNR 3232P 19 1,36 180 244,8 

PDJNL 3232P 15 1,328 180 239,04 

DDJNL 2525M 15 0,746 320 238,72 

DCLNR 3232P 19 1,411 165 232,815 

DCLNR 3232P 16 1,4032 165 231,528 

PSSNR 2525M 12 0,771 300 231,3 

266RFG-2525-22 0,771 300 231,3 

R166.4FG-2525-22 0,7664 300 229,92 

DWLNR 2525M 08 0,7655 300 229,65 

R166.5FA-2525-16 0,708 320 226,56 

SVJBL 2525M 16 0,708 320 226,56 

DCLNL 3232P 12 1,371 165 226,215 

R166.4FG-2525-16 0,754 300 226,2 

DCLNR 3232P 12 1,37 165 226,05 

MTJNR 2525M 16M1 0,74 300 222 

SDJCR 2525M 11 0,74 300 222 

DDJNR 3232P 15 1,331 165 219,615 

MWLNL 2525M 08 0,76 280 212,8 

DCLNL 3232P 16 1,409 150 211,35 
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Bilaga 6, GVH4´s produkter 
 
Fig. 57 förklarar de mått som är tabulerade i Tabell 17 på nästa sida.  
 

 
 

Fig. 57, Förklaring av måtten som är tabulerade i Tabell  
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Tabell 17, Dimensioner på GVH4´s produkter 

Mått A B C D max. D min. E F G H 

  8.54 9.02 4.27 164.00 - 12.00 12.00 9.525 38.00 

  9.00 9.50 4.50 138.00 - 12.00 12.00 10.00 38.00 

  9.00 9.80 4.50 138.00 - 12.00 12.00 10.60 38.00 

  11.00 11.50 5.50 161.00 - 15.00 16.00 12.00 45.00 

  11.00 11.80 5.50 161.00 - 15.00 16.00 12.60 45.00 

  11.68 12.19 6.95 164.00 - 15.00 16.00 12.70 45.00 

  14.27 15.06 7.135 200.00 - 15.00 23.00 15.875 45.00 

  15.00 15.00 7.50 212.00 - 15.00 23.00 16.00 51.00 

  15.00 15.30 7.50 212.00 138.00 15.00 23.00 16.60 51.00 

  18.00 18.52 9.00 266.00 - 22.00 28.80 19.05 45.00 

  18.00 18.50 9.00 262.00 - 22.00 28.80 20.00 47.00 

  18.00 18.80 9.00 262.00 151.00 22.00 28.80 20.60 47.00 

  23.00 22.50 11.50 315.00 - 34.00 36.80 25.00 53.00 

  23.02 24.21 11.51 320.00 - 34.00 36.80 25.40 50.00 

  23.00 22.80 11.50 315.00 191.00 34.00 36.80 25.60 53.00 

  30.00 30.86 15.00 362.00 312.00 53.00 52.00 31.75 55.00 

  30.00 29.50 15.00 362.00 - 53.00 52.00 32.00 60.00 

  30.00 29.80 15.00 362.00 251.00 53.00 52.00 32.60 60.00 

  34.90 36.50 17.45 412.00 - 53.00 60.00 38.10 70.00 

  37.00 37.50 18.50 412.00 - 53.00 60.00 40.00 75.00 

  37.00 37.80 18.50 412.00 300.00 53.00 60.00 40.60 75.00 
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 Tabell 18, GVH4s 40 tyngsta ordrar 

Artikelkod Vikt Orderstorlek Ordervikt 

S32U-PCLNR 12 2,1529 350 753,515 

S40V-PCLNR 12 3,757 200 751,4 

S40V-PCLNL 12 3,7401 200 748,02 

S40V-PDUNR 15 3,74 200 748 

A40T-DCLNR 12 2,57 250 642,5 

S32U-PCLNL 12 2,14 300 642 

S32U-PTFNR 16-W 2,137 300 641,1 

S40V-PDUNL 15 3,7194 150 557,91 

R166.4KF-40-16 2,61 200 522 

A40T-DWLNR 08 2,597 200 519,4 

A40T-DVUNR 16 2,596 200 519,2 

A40T-DCLNL 12 2,57 200 514 

A32T-DCLNR 12 1,68 300 504 

R166.4KF-32-16 1,405 350 491,75 

S32U-PTFNL 16-W 2,1378 200 427,56 

A32T-DWLNL 08 1,71 250 427,5 

A32T-DWLNR 08 1,7 250 425 

S32U-CTFPR 16 2,11 200 422 

A32T-DCLNL 12 1,682 250 420,5 

A32U-MWLNL 08 2,0014 200 400,28 

A32U-MWLNR 08 2,001 200 400,2 

A40T-DDUNR 15 2,595 150 389,25 

A40T-DWLNL 08 2,591 150 388,65 

S25T-PTFNR 16-W 1,0744 350 376,04 

S25T-PCLNL 12 1,07 350 374,5 

S25T-PCLNR 12 1,07 350 374,5 

266RKF-40-22 2,59 140 362,6 

A40T-DVUNL 16 2,598 130 337,74 

A40T-DDUNL 15 2,59 130 336,7 

R166.4KF-25F16 0,9571 350 334,985 

A32T-SVUBR 16 1,655 200 331 

A40T-SVUBR 16 2,52 130 327,6 

S25T-PTFNL 16-W 1,08 250 270 

S25T-CTFPR 16 1,06 250 265 

R166.4KF-40-22 2,54 100 254 

A25T-SDUCR 11 0,84 300 252 

A40T-SVUBL 16 2,52 100 252 

A32T-DTFNR 16 1,6755 150 251,325 

A25T-DWLNR 08 0,988 250 247 

A25T-DWLNL 08 0,986 250 246,5 
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Bilaga 7, GVH5´s produkter 
 
Fig. 58 förklarar de mått som är tabulerade i Tabell 19 nedan. 

Fig. 58, Förklaring till mått i Tabell 18. 

 
MÅTT A B C D E F 

C3 40 95 15 19 POLYGON 32 
  50 110 15   POLYGON 32 
  70 45 15   POLYGON 32 
  90 55 15   POLYGON 32 

C4 40 75 20 24 POLYGON 40 
  60 145 20   POLYGON 40 
  80 55 20   POLYGON 40 
  100 65 20   POLYGON 40 

C5 50 105 20 30 POLYGON 50 
  75 155 20   POLYGON 50 
  90 60 20   POLYGON 50 
  110 70 20   POLYGON 50 

C6 75 173 22 38 POLYGON 63 
  110 63 22   POLYGON 63 
  130 73 22   POLYGON 63 

C8 80 170 30 48 POLYGON 80 
  120 130 30   POLYGON 80 
  130 60 30   POLYGON 80 

Tabell 19, Dimensionerna på GVH5s produkter. 
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Tabell 20, GVH5s 40 tyngsta ordrar 

Artikelkod Vikt Orderstorlek Ordervikt 

C8-PSRNL-45080-25 2,844 40 113,76 

C6-NR-071137-BG 4,344 26 112,944 

C6-T-DCL12DCL12L165 4,68 20 93,6 

C8-PCLNL-55080-19 3,033 30 90,99 

C6-PCLNR-35175-16 2,92 30 87,6 

C6-PCLNL-35175-16 2,9 30 87 

C6-PDUNR-35175-15 2,88 30 86,4 

C4-NR-080075-BG 2,326 32 74,432 

C6-T-DCM12DDM15L130 2,48 30 74,4 

C6-NR-075195-BG 6,966 10 69,66 

C8-DDJNL-55080-15 2,298 30 68,94 

C8-T-DCL16DCL16L200 6,88 10 68,8 

C8-PSKNL-55080-25 3,28 20 65,6 

C6-PCLNL-45065-12 1,54 40 61,6 

C6-PCLNL-45065-19 1,54 40 61,6 

C6-PCLNR-45065-12 1,54 40 61,6 

C6-PCLNR-45065-16 1,53 40 61,2 

C6-PCLNL-45065-16 1,52 40 60,8 

C8-PCLNL-55080-12 3,022 20 60,44 

C8-PCLNL-55080-16 3,02 20 60,4 

C8-PCLNR-55080-19 3,0158 20 60,316 

C6-CRSNR-45065-12ID 1,5 40 60 

C6-PCLNR-45065-19 1,5 40 60 

C6-PCRNL-35065-19 1,491 40 59,64 

C8-PCLNR-55080-25 2,98 20 59,6 

C4-NR-056080-BG 1,44 41 59,04 

C6-PDUNL-35175-15 2,8977 20 57,954 

C6-SVQBL-35175-16 2,8915 20 57,83 

C8-PSRNR-45080-25 2,861 20 57,22 

C6-DCLNL-45065-16 1,4299 40 57,196 

C6-DDUNL-45065-15 1,387 40 55,48 

C6-SVQBR-35175-16 2,74 20 54,8 

C8-DDUNL-55080-15 2,696 20 53,92 

C6-DCLNR-45065-19 1,343 40 53,72 

C6-DCLNR-45065-16 1,342 40 53,68 

C6-DWLNL-45065-08 1,336 40 53,44 

C6-DCLNL-45065-12 1,33 40 53,2 

C6-DWLNR-45065-08 1,329 40 53,16 

C6-PCLNL-22110-12 1,327 40 53,08 

C6-DCLNL-45065-19 1,317 40 52,68 
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Bilaga 8, Palettvikter 
 

Tabell 21, GVHs tyngsta paletter 

Flödesgrupp Produkt Vikt/produkt 

(kg) 

Produkter/palett 

(st) 

Palett vikt 

(kg) 

Maxvikt/palett 

(kg) 

GVH2 Storblad 0,55 20 4 15 
(Stickstålsblad)      

      
GVH3 8 x 8 mm 0,045  20 3,5 4,4 

(Fyrkantshållare) 10 x 10 mm 0,1  30  3,5 6,5 
 12 x 12 mm 0,127  30  3,5 7,3 
 16 x 16 mm 0,26  24 3,5 9,7 
 20 x 20 mm 0,48  20 4 13,6 
 25 x 25 mm 0,824  20 4 20,5 
 32 x 25 mm 1,1615  15 4 21,4 
 32 x 32 mm 1,474  15 4 26,1 
      

GVH 4 10 mm 0,296  40 3,5 15,3 
(Svarvbommar) 12 mm 0,547  40 3,5 25,4 

 16 mm 1,043  36 3,5 41,0 
 20 mm 2,095  32 3,5 70.5 
 25 mm 1,08  28 4 34,2 
 32 mm 2,164  18 3,6 42,6 
 40 mm 3,76  15 3,6 60,0 
      

GVH5 C3 1,8  9 3 19,2 
(Capto) C4 3,96  9 3 38,6 

 C5 4,48  9 3 47,0 
 C6 7,89  4 3 34,6 
 C8 6,88  4 3 30,5 
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Bilaga 9, Kravspecifikation  
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Bilaga 10, Rapport av viktanalys 
 
============================================================ 
Information listing created by :  WB7013 
Date                           :  2008-12-05 11:18:18 
Current work part              :  C:\Documents and Settings\WB7013\My 
Documents\Konstruktion\Backvagn\Frame_asm.prt 
Node name                      :  secpc206131 
============================================================ 
Work Part            Frame_asm.prt : 12-- 5--2008 11:18 
Arrangement          Arrangement 1 
Information Units    Grams - Millimeters 
  
Work part properties: 
  
Weight data was calculated 
Accuracy used        =       0.990000000 
  
Density              =       0.007830640 
Area                 =  9176285.630729200 
Volume               =  7307791.994329200 
Mass                 =   57224.688302474 
  
Center of Mass 
Xcbar                =     542.941808140 
Ycbar                =     342.458473903 
Zcbar                =     391.192800998 
  
First Moments 
Mxc                  =  31069675.737173000 
Myc                  =  19597079.425629000 
Mzc                  =  22385886.103299000 
  
Moments of Inertia (Work) 
Ixxw                 =  26952803924.423000000 
Iyyw                 =  41636382583.703000000 
Izzw                 =  33834022575.547000000 
  
Moments of Inertia (Centroidal) 
Ixx                  =  11484420523.791000000 
Iyy                  =  16010159173.071000000 
Izz                  =  10253810739.441000000 
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Moments of Inertia (Spherical) 
                     =  18874195218.152000000 
  
Products of Inertia (Work) 
Pyzw                 =  7897340180.395100000 
Pxzw                 =  12327263287.800000000 
Pxyw                 =  10629717925.905000000 
  
Products of Inertia (Centroidal) 
Pyz                  =  231103788.497140000 
Pxz                  =  173029810.067140000 
Pxy                  =  -10355811.702686000 
  
Principal Moments of Inertia 
Ixxp                 =  16019488435.137000000 
Iyyp                 =  11507901239.968000000 
Izzp                 =  10221000761.200000000 
  
Radii of Gyration (Work) 
Rgxw                 =     686.294088530 
Rgyw                 =     852.991645084 
Rgzw                 =     768.926979728 
  
Radii of Gyration (Centroidal) 
Rgx                  =     447.984332372 
Rgy                  =     528.939629829 
Rgz                  =     423.302594818 
  
Radii of Gyration (Spherical) 
                     =     574.304875843 
  
Principal Axes 
Xp(X)                =       0.003814063 
Xp(Y)                =       0.999185801 
Xp(Z)                =      -0.040164502 
Yp(X)                =       0.990801952 
Yp(Y)                =      -0.009208938 
Yp(Z)                =      -0.135006248 
Zp(X)                =      -0.135266199 
Zp(Y)                =      -0.039280144 
Zp(Z)                =      -0.990030366 
  
Warnings Generated by the Weight Calculation: 
  
------------------------------------------------------------
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Bilaga 11, Vagnens ritningar 

 
Fig. 59, Sammanställningsritning av transportvagnen. 
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Fig. 60, Sammanställningsritning av vagnens ram. 
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Fig. 61, Sammanställningsritning av vagnens chassi. 
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Fig. 62, Sammanställningsritning av ramverkets sidsektion. 
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Fig. 63, Sammanställningsritning av ramverkets mittsektion. 
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Fig. 64, Sammanställningsritning av vagnens handtag. 

 

 
Fig. 65, Ritning av ramens stoppskydd. 
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Fig. 66, Ritning av skenor som placeras på ramverkets sidsektioner. 

 
Fig. 67, Ritning av skenor som placeras på ramverkets mittsektioner.
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Bilaga 12, Offert från Nyblads AB 
 

 




