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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete behandlar vidareutveckling av en treaxlig släpkärra med 

automatkassettfunktion. Arbetet har utförts hos Släp & LastbilsPåbyggnationer i Övertorneå 

AB (SLP). Examensarbetet är en avslutning på industrielldesign ingenjörsutbildning vid Luleå 

tekniska universitet.  

 SLP är en mekaniskverkstad som tillverkar släp och lastbilspåbyggnationer i Övertorneå. 

De volymmässigt stora produkterna är släp och lastbilspåbyggnationer för grus, berg och 

asfalt transporter.  

 Uppdraget är att förse en släpkärra med ett automatkassettsystem. De befintliga treaxliga 

släpkärrorna har endast tippfunktion, där tippningen kan ske bakåt eller åt sidan. 

Automatkassettsystemet är en anordning på släpvagnen som gör att man med enkla 

knapptryckningar i lastbilens hytt kan förflytta flaket från släpvagnen till lastbilens flak och 

tippsystem. Fördelarna med systemet är att man får en flexibel transportlösning där man inte 

behöver dra med släpvagnen till platsen där tippning sker. Först kopplas vagnen lös och man 

åker och tippar flaket på bilen, sedan åker man och hämtar flaket från släpvagnen som sedan 

tippas med lastbilens tippsystem. 

 Problem som vi ställts inför är hur en lösning ser ut för att kunna docka lastbilen mot 

släpvagnens chassi, hur tippsystemet bibehålls samt hur instabiliteten vid parkering av 

släpvagnen skall hanteras.  

Metoden för att utveckla produkten följer det vi lärt oss i de olika kurserna under 

utbildningen. Problemutformningen startade med intervjuer och insamling av fakta för 

projektet. Idéverksamheten har bedrivits med hjälp externt och från SLP, detta för att få en så 

bred idébas som möjligt, metoder som användes var bland annat brainstorming.  

De idéer vi fick sammanställdes till koncept som sedan viktades mot varandra genom 

merittalsberäkning. Det vinnande konceptet vidareutvecklades tillsammans med SLP och 

konstruerades i AutoCad samt ytmodellerades i Alias StudioTools.  

Resultatet blev en släpvagn som uppfyller de krav som ställdes. I enlighet med vårt 

konstruktionsförslag kommer en prototyp att tillverkas våren 2005.



Abstract 
 
This report deals with the examination, thesis whith “Further development of an threeaxled 

trailer with an automatic cassettefunktion”, which has been performed at Släp & 

LastbilsPåbyggnationer I Övertorneå AB (SLP). The examination is an finishing of the 

industrial design engineerprogram at Luleå University of Technology. SLP is a mecanic 

workshop that manufactures trailers and superstructure on trucks in Övertorneå. If you see to 

productionvolume the big products are trailers and superstructure on trucks for rock- and 

asphalttransports. The mission is to provide a trailer with an automatic cassettefunction. The 

presence threeaxled trailers have only tippingdevice, and it only can dump backwards or 

sideways.  

The automatic cassettesystem is an arrangement on the trailer which makes it possible to 

move the platformbody on the trailer to the truck with easy button-making. After the 

movement the tipping device on the truck will be used. The advantage of the system is that 

you get a flexible transportsolution where you do not need to bring the trailer to the 

dumpingarea. First you disconnect the trailer from the truck, then you drive to the 

dumpingarea and tip the platform of the truck, then you go back to the the trailer and get the 

platform from the trailer which you tip by using the trucks tippingdevice. Problems that we 

have had to solve is how we will make it possible to, dock the truck against the chassis on the 

trailer, maintain the tippingdevice and how to prevent instability when the trailer is parked. 

The methods we have used to develope the product are methods we have used during the 

education.  The problemshaping started with interviews and subscription of facts for the 

project. The ideaactivity has been managed with help both outside the company and from SLP 

themselves. Altogether to get as many ideas as possible, one method that we used in this 

moment among other things is brainstorming. The ideas we got we put together to one 

koncept which we later on competed against each other in an assessment of qualifications. 

The winning koncept developt further in collaboration with SLP and designed in AutoCad and 

a surfacemodell was made in Alias Studio Tools. The result of the work is a trailer which 

have all the qualities that were wished and now will a prototyp be built. 



Förord  
 

Examensarbetet omfattar 20 poäng och är en avslutning på ingenjörsprogrammet industriell 

design, vid institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Vår uppdragsgivare var Släp och LastbilsPåbyggnationer i Övertorneå AB som bygger och 

utrustar fordon för grus, frakt och anläggning.  

Detta examensarbete har kommit till efter kontakter med SLP och Uminova Center AB, 

universitetens näringslivsservice i Umeå.  

Examensarbetet har utförts hemifrån, vid Luleå tekniska universitet, samt hos SLP i 

Övertorneå.  

Vi har ett par personer att tacka för att detta examensarbete blev så intressant och positivt. 

Göran Simu, styrelseordförande hos SLP som vi hade första kontakten med, Vilhelm 

Lampinen, VD hos SLP som stöttat oss och sett till att vi fått de resurser vi behövt, Markku 

Flygare, konstruktör och handledare hos SLP som hela tiden varit behjälplig med svar på 

tekniska frågor samt Kauko Siivola, produktionschef hos SLP som deltagit aktivt med 

lösningsförslag. Utöver dessa personer så vill vi tacka vår handledare hos LTU, Jan Lundberg 

som inspirerat oss att ta oss an denna uppgift samt våra kamrater Kent Nilsson och Curt 

Ekbom som bidragit med en hel del tankeverksamhet. 
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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

 

Företaget Släp och LastbilsPåbyggnader i Övertorneå AB (SLP) bygger och utrustar fordon 

för grus, frakt och anläggning enligt kundens önskemål. Produktsortimentet består av 

semitrailers, automatkassetter, två- och treaxliga boggie kärror, växelflaksvagnar, 

tippsläpvagnar, maskintrailers, skåp-, timmer-, flis- och containervagnar samt lastväxlare. 

Ägarkonstellationen och ledning för företaget är ny sedan 2002. Företaget ägs av åtta delägare 

från Sverige och Finland varav sex av delägarna arbetar i företaget. Företaget har 40 anställda 

varav delar av arbetsstyrkan i produktion och konstruktionsavsnitt är handplockad från det 

tidigare företaget som grundades 1988. Företaget besitter stora kunskaper inom området släp 

och lastbilspåbyggnader, tillsammans har produktions personal och ledning stor erfarenhet 

samt den spetskompetens som krävs inom området. Fabriken är inrymd i en industrihall på 

7000 kvadratmeter och i genomsnitt går 150 objekt per år ut från anläggningen. Företaget 

använder sig av löpandeband principen och har traditionell utrustning såsom svarvar, fräsar 

samt utrustning för svetsarbeten, ytbehandling, blästring, klippning, och bockning. 

Marknadens efterfrågan av nya funktioner styr utvecklingen av SLP’s produkter. Ledord för 

produktutvecklingen är kvalitet och finish. Företaget vill genom sina produkter förmedla hög 

kvalité, kraft och styrka. Produkterna skall upplevas robusta och ha en tilltalande 

formgivning. SLP levererar produkter till Volvo samt Scania, och är ledande i Sverige 

gällande antalet nyregistrerade tippsläpvagnar (statistiska centralbyrån, 2003). SLP säljer 

också produkter i Finland och ser en ökad efterfrågan även i Norge. 
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1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med examensarbetet är att praktiskt tillämpa de metoder och använda de verktyg som 

undervisningen vid LTU baserats på. Målsättningen är att komplettera och öka 

uppdragsgivarens produktutbud. Uppgiften är att utveckla SLP’s befintliga treaxliga 

trippelkärra med avseende design samt konstruera och förse den med kasetteringsflak, dvs. ett 

flak som spelas över till dragbilen, för att sedan tippas med dragbilens tippsystem. 

Utmaningen är att kunna docka dragbilen mot släpkärrans chassi samt att axelavståndet är 

förhållandevis kort och därmed blir vagnen något instabil när den kopplas loss från dragbilen. 

Denna typ av vagn används normalt med eget tippsystem och med vagnen kopplad till 

dragbilen under användandet. Önskemål finns att det traditionella tippsystemet även ska 

bibehållas men att kassettering ska vara möjlig. Uppdragsgivaren skall erhålla två 

konstruktionskoncept som skall kunna användas för tillverkning av prototyp. Dessa 

konstruktionskoncept jämförs och detaljkonstruktion för det vinnande konceptet presenteras. 

Kontruktionsunderlaget skall vara så pass ingående att en prototyp kan tillverkas. Förutom 

konstruktions lösningar föreslås lämpliga material till konstruktionen.
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1.3 Avgränsningar 

 

Produkten skall i så stor utsträckning som möjligt gå att producera i SLP’s maskinverkstad 

och med de metoder företaget använder sig av. Fabriken har traditionell utrustning bestående 

av maskiner såsom svarvar, fräsar samt utrustning för svetsarbeten, ytbehandling och 

blästring. Bockning och klippning är begränsat till dimensioner under tre meter. Samtliga 

maskiner i fabriken är manuella. Beräkningar rörande hållfasthet, utmattning, samt 

dimensionering av ingående delar till släpkärran såsom flaket, chassiet, hjulupphängningen, 

bromsarna, tipp-, kassetteringssytem kommer inte att behandlas. Anledningen till det är att 

ovan angivna delar har funnits länge på marknaden och kan därmed ses som väl utprövade. 

Kalkyler av ekonomisk art utelämnas i rapporten men har beaktats under projektets gång. 

Detaljritningar och ingående presentation av koncepten presenteras ej i rapporten eftersom det 

resultatet tillhör företaget.



 4

2  Teori 
 

En teori ger alltid en förenklad bild av verkligheten. Teorier används dagligen av alla utan att 

vi är medvetna om det! Vårt yrke och bakgrund präglar oss till den grad att förmågan att 

använda samma teori på alla typer av problem infinner sig. Därför är det viktigt att vid större 

projekt gör ett medvetet val av teori när problem skall analyseras. Detta val kan vara 

avgörandet mellan succé och fiasko.  
 

”Om ditt enda verktyg är en hammare ser alla problem ut som spikar” 

 

I vardagen behandlas problem genom minnet eller genom att fråga någon specialist. I projekt 

av den här storleken räcker inte det. Istället måste problem behandlas systematiskt och 

metodiskt samtidigt som strävan mot målet skall vara medveten och begrundande. 

De vetenskapliga metoder som tillämpats och som ligger till grund för projektet ingår i 

utbildningskompendiet Produktutformning (Hamrin Åsa och Nyberg Malin 1993) samt 

Engineering Design (Pahl G. And Beitz W. 1998). Metoderna som beskrivs är systematisk 

produktutveckling. Metoden, som utvecklades 1965 av Roth och senare vidareutvecklades av 

flera andra forskare, bygger på en uppdelning av problemet i mindre delproblem. Dessa kan 

uppdelas på olika sätt och angripas på olika sätt. Fördelen med metoderna är att de är väl 

strukturerade, och ger ett genomarbetat utfall. 
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2.1.1 Projektplanering 

 

Vid planering av ett projekt är det många parametrar som skall beaktas. Den viktigaste är att 

veta vad som skall uppnås och därmed veta vilka krav och mål projektet skall uppfylla. Frågor 

som hur mycket tid som finns till förfogande, samt hur mycket tid som kan avsättas för varje 

moment måste besvaras. När dessa frågor behandlats kan en noggrann planering av tiden 

upprättas vilket möjliggör att resurser och stödsystem kan nyttjas till sin fulla kraft, och 

projektet får förutsättningar att bedrivas på ett effektivt sätt. Detta minskar även risken att 

projektet hamnar i tidsnöd och inte håller tidsramen. Med resurser och stödsystem avses 

personalens kunskaper i projekt-, styrgruppen, finansiering, lokaler, programvaror, rutiner och 

maskiner. Dessa måste kartläggas för att avgöra om projektet har förutsättningar att 

åstadkomma ett lyckat resultat. Planeringen måste även inkludera och ge utrymme för reserv. 

Projektplanen skall ses som ett levande dokument som med jämna mellanrum revideras under 

projektetsgång. 

 

”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som 

genom styrning av resurser ska uppnå ett bestämt mål” 

2.1.2 Tidsplan 

 

För att lösa uppgiften inom utsatt tid är det viktigt att de överenskomna tids- och 

kostnadsramarna för projektet följs. Om tiden överskrids kan detta påverka kostnaderna för 

projektet negativt. Att tidsåtgången för respektive aktivitet specificeras är ett krav även om de 

kan komma att förändras under projektets gång. Metoden nätplanering är ett bra hjälpmedel 

för styrning och uppföljning av tid där presenteras behovet av arbete och tid för varje 

aktivitet. Då vissa moment kan vara beroende av varandra är GANTT-schema att föredra då 

den är en överskådlig och lättläst. Schemat ritas upp i ett koordinat system där y-axeln 

representerar aktiviteten och x-axeln tiden. När väl tidsåtgång för varje aktivitet, start och 

slutpunkt har upprättats är det lätt att snabbt sätta sig in tidsåtgången vilket gör GANTT-

schemat till en oöverträffbar metod. Valet av metod ligger på projektledaren. 
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2.2 Informationsinsamling 

 

Information kan samlas in på olika sätt och så även uppdelningen av det insamlade materialet. 

Viljan och lusten att skapa något nytt kan vara så stark att idéskapandet kommer in för tidigt i 

produktutvecklingsprocessen. Detta kan medföra att projektet tappar fart p.g.a. omarbetning 

och ändringar av redan nerlagt arbete och eller i värsta fall stoppa hela projektet. För att 

minimera det scenariot rekommenderas listor där den allmänna informationen av problemet 

preciseras. Viktigt är att fånga upp brukaren- och användarens syn på problemet och 

problemets omfattning. Detta moment omfattar även undersökning av vilka metoder och 

underlaget som finns för att producera och tillverka produkten. Studie av konkurrenter med 

liknande objekt och dess tillverkningsmetoder är inte att förglömma. 

 

2.2.1 Metoder för att samla in data 

 

Vid insamling av data är det av vikt att informationen tas in från olika källor. Information som 

anses lämplig är den som finns att finna i litteratur, via experiment, via data baser och den 

som framkommer genom intervjuer. 

 

2.2.2 Litteratur 

 

Innan litteratursökning påbörjas rekommenderas en research gällande bakgrund, denna kan 

ske via läroböcker och uppslagsverk. Information som kan vara värdefull är den som finns att 

återfinna i forskningsrapporter o dyl. Då mer detaljerad och ingående information eftersöks 

finns specialtids-, och referattidskrifter att tillgå. 
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2.2.3 Intervjuer 

 

För att erhålla information av användare- och brukare rekommenderas intervjuer och samtal. 

Vid denna typ av informationsinsamling gäller det att vara noga förberedd och arbetet 

underlättas genom användning av frågeformulär. Vem eller vilka kommer att bruka 

produkten?, och på vilket sätt kommer produkten att användas?. Dessa frågeställningar måste 

nystas upp för att för att produkten skall komma att utformas till den tänkta målgruppen. Vid 

utformning av frågor bör dessa vara utformade så att ett objektivt svar erhålls. Att lista upp 

och ge brukaren alternativ på krav, behov och lösningar brukar vara uppskattat istället för att 

personen själv skall presentera en lösning.  

 

2.2.4 Lagar och bestämmelser 

 

Restriktioner i form av lagar och bestämmelser som faller in inom området för den tänkta 

produkten skall också undersökas. Lagar och bestämmelser kan uppfattas som begränsande 

faktorer men dessa kan även ge upplag till tänkbara lösningar till problemet.  

 

2.2.5 Tester och experiment 

 

Då ett projekt kommit till den fas att experiment eller tester måste genomföras är planeringen 

och dokumentering viktig för att inget av resultaten skall falla i glömska. Metoder till detta 

moment väljs utifrån dess praktiska genomförbarhet.  
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2.3 Problembestämning 

 

För att deltagarna i projektet som skall behandla problemet skall ha klart för sig omfattningen 

gäller det att problemet klart framgår. Uppgiften får inte feltolkas eller missuppfattas för att 

projektet skall få rätt inriktning. Arbetsstegen i detta moment innebär att problemet först 

måste formuleras för att sedan klarlägga dess nivå. Därefter kan problemet delas upp och 

avgränsas. Viktigt är att problemformuleringen är kortfattad, koncis och samtidigt befrämjar 

sökandet av många lösningar. Begrepp och uttryck som kan missförstås skall i den mån det är 

möjligt undvikas, att illustrera med hjälp av bilder som ökar förståelsen av problemet är att 

föredra. Antalet metoder som finns att tillgå för detta moment är många och det lämpar sig 

inte att använda fler än en, alternativt ett par av metoderna samtidigt. Metoderna bygger på att 

göra behandlaren medveten och insatt i problemet. Metoderna eller teknikerna är enkla och 

tillämpas många gånger intuitivt. 

 

2.3.1 Frågemetoden 

 

Metoden går ut på att genom frågeställning få fram fakta och uppgifter som är objektiva och 

tillförlitliga. Svaren på frågor som vad, varför och när är behandlaren intresserad av. I många 

fall finns svaren i projekt gruppen men oftast finns svaren att inhämta externt i form av 

information, kunskaper eller upplysningar. 

  

2.3.2 Stegvis diskussion 

 

Metoden genomförs som en gruppdiskussion, där ordföranden leder diskussionen och ger 

gruppen information om problemet, dock begränsat från början för att sedan ge mer och 

snävare information kring problemet. Metodens syfte är att öka möjligheterna att nalkas det 

egentliga problemet från en oväntad synvinkel och därmed ge problemet en bättre och mer 

lösningsstimulerande formulering än om gruppen direkt fått kännedom om det exakta 

uppdraget. 
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2.3.3 Områdesbestämning  

 

Metoden är en vidareutveckling av frågemetoden. I frågemetoden får man fram 

frågeställningar som i denna metod förs ihop till vissa specifika områden och att svaren på 

dessa ger underlag för en områdesbeskrivning. De områden man delar upp i är process, 

omgivning, människa, resultat och resurser. Varje område kan indelas/struktureras i nivå- 

eller sambandsträd för att vi skall tvingas sätta oss in i problemställningens innebörd och 

sammanhang. 

 

2.3.4 Problemklarläggning 

  

Problemklarläggning är en metod som belyser problemet från flera håll. Man ställer tio frågor 

kring problemet som man sedan försöker hitta svaren på.  

Frågorna är:  

 

• Var ligger det egentliga problemet? 

• Vilka önskemål och förväntningar ingår? 

• Vilka uppgifter skall produkten klara? 

• Vilka egenskaper måste produkten inneha? 

• Existerar det i uppgiften några förfixerade förhållanden? (tex. om företaget har avtal 

med någon leverantör och måste använda den leverantörens komponent) 

• Vilka egenskaper får produkten inte ha? 

• Finns liknande produkter (tekniska lösningar)? 

• Finns standardkrav (normer)? 

• Finns krav/önskemål angående ändringsmöjligheter avseende prestanda eller 

utseende? 

• Hur ser de tekniska/design trenderna ut? 
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2.3.5 Målformulering / abstrakt 

 

Formulera med några meningar vad produkten skall göra. Utestäng specialfall och lyft fram 

det allmänna och huvudsakliga. Detta görs genom att betrakta specifikationen utifrån: 

 

• Bortse ifrån vad du själv tror är abstraktionen. 

• Titta på funktionsberoende punkter. 

• Omforma kvantitativa specifikationspunkter till kvalitativa. 

• Minska antalet kravpunkter genom att generalisera. 

• Formulera problemet i lösningsneutrala termer. 
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2.4 Problemundersökning 

 

Problemundersökningen är en fördjupning i problemet där bakgrund, nuläge och framtid 

utreds närmare. Momentet omfattar tre steg där uppdelning av problemet sker först. Därefter 

sker analys och precisering av problemet. Syftet med undersökningen är att behandlaren skall 

få en så klar bild av problemet att en kriterielista kan upprättas. Nedan beskrivs några metoder 

för problemundersökning men det finns flera andra metoder. Många av dessa analyserar 

problemet i delar. Metoder som kan nämnas är föremålsuppdelning, variabeluppdelning, 

områdesuppdelning och kriterieviktning. 

 

2.4.1 Frågeanalys 

 

För att få svar på huvud och delproblem i denna metod används litteratur och utvalda personer 

samt specialister inom området. Vilka berörs av problemet och dess lösning är frågor som 

skall besvaras. Svaren sammanställs och genererar de krav och önskemål som finns på den 

tänkta lösningen. 

 

2.4.2 Funktionell problemnedbrytning (black box) 

 

Metoden går ut på att undersöka problemet genom att bryta ner problemet i enklare 

delproblem. Första steget är att presentera problemet med hjälp av en blackbox. Uppdelning 

sker i områdena material, energi och signaler. (se figur 1). 

 
Fig 1 Blackbox 
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Nästa steg är att dela upp problemet i subfunktioner och sätta in dem i dess rätta område. 

Målet är att beskriva de olika elementen i produkten utan att ange dess specifika tekniska 

betydelse för produkten som sådan. Resultatet är ett lättöverskådligt funktionsdiagram 

innehållande subfunktioner förbundna med energi, material och signal flöden.  

 

2.4.3 Produktspecifikation  

 

I en produktspecifikation delas krav och önskemål upp. Detta görs så att kraven som 

produkten skall uppfylla är tydliga. Önskemålen på produkten är det som kommer att vara 

utslagsgivande vid valet av produktkoncept. 

I specifikationen tittar man på 18 olika faktorer: 

geometri kinematik krafter 

energi material signaler 

säkerhet ergonomi tillverkning 

kvalitetskontroll monterbarhet transport 

handhavande underhåll kostnader 

miljö tidplan design 

Inom varje punkt specificeras olika krav och önskemål som sedan sammanställs. 

 

2.4.4 Alternativa teorier problemundersökning 

 

Det finns flera andra metoder för problemundersökning. Många av dessa analyserar problemet 

i delar. Metoder som kan nämnas är föremålsuppdelning, variabeluppdelning, 

områdesuppdelning och kriterieviktning. 
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2.5 Idéverksamhet  

 

Vid detta moment söks lösningar och svar på total- och delproblem som tidigare upprättats. 

Antalet metoder att välja mellan är många oavsett om arbetet sker i grupp eller enskilt.  

 
2.5.1 Brainstorming 

 

Metoden utförs i grupp om 5-15 personer med en ledare. Gruppen som kallats samman skall 

täcka ett stort spektrum av kompetenser. Under brainstormingen är kritik ej tillåten och 

deltagarna skall ha klart för sig att kvantitet går före kvalitet allt för att frambringa så många 

idéer som möjligt. Ovanliga idéer uppskattas det är fritt fram att kombinera idéer. Problemets 

karaktär samt de regler som gäller under mötet skall gruppen i god tid ha blivit informerad 

om.  

 

2.5.2 Idéskiftesmetoden (635-metoden) 

 

Metoden bygger på att sex deltagare noggrant sätter sig in i problemet. Därefter nedtecknar 

varje deltagare enskilt tre grova lösningar i form av enkla skisser med förklarande text. 

Därefter skickas idéerna till respektive granne där denna tillför nya och utvecklar befintliga 

idéer ytterligare. Då skisserna gått varvet runt har därmed varje idé förhoppningsviss 

utvecklats fem gånger samt genererat ytterligare idéer.   

 

2.5.3 Osborns idésporrar 

 

Denna metod används som komplement till andra metoder. Vid idétorka kan denna metod 

vara lämplig för att väcka liv i verksamheten. Ett antal allmängiltiga frågor ställs och de är: 

Kan produkten förstoras?, förminskas?, ersättas?, omplaceras?, göras tvärtom?, kombineras?, 

andra invändningar?, bearbetas? eller modifieras?.  
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2.5.4 Idématris 

 

Metoden bygger på individuellt arbete. Problemet bryts ner i ett antal mindre delproblem, så 

kallade subfunktioner. Sedan skall lösningar sökas för respektive subfunktion. Dessa 

lösningar antecknas i en matris och då kan dessa lösningar kombineras till olika koncept för 

vidare utveckling. 

 

2.5.5 Delphi metoden 

 

Metoden genomförs i grupp med enskild bearbetning av olika lösningsförslag. En gruppledare 

ger en orientering om problemet först. Alla i gruppen jobbar enskilt med lösningar tills man är 

nöjd med lösningsförslagen. Därefter presenteras förslagen i gruppen, där man ger kritik om 

respektive förslag. Med hjälp av synpunkterna man fått återgår man till enskild bearbetning. 

Återigen presenteras förslagen i gruppen för att sedan återgå till fortsatt bearbetning och 

presentation. Dessa loopar kan fortsätta tills man ser att lösningarna inte kan utvecklas mer. 

Till slut dokumenterar man de olika förslagen. 

 

2.5.6 Galleri metoden 

 

Metoden utförs i grupp med en gruppledare. Gruppledaren förklarar vad problemet är, 

därefter tar gruppen och skissar individuellt på sina lösningar i 15 minuter. Dessa lösningar 

ställs ut för utvärdering av gruppen. I det tredje steget går gruppen tillbaka och jobbar vidare 

individuellt med sina lösningar. Återigen ställs lösningarna ut som nu klassificeras och väljs 

ut för vidare utveckling. Denna metod är effektiv och bygger på intuitiva lösningar. Samtliga 

metoder kan sedan kombineras beroende på lämplighet. 
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2.6 Idéutvärdering 

 

För att göra en strukturerad utvärdering är det viktigt att jobba systematiskt med de olika 

idéerna. Det gäller att välja rätt idéer som är utvecklingsbara, risken finns annars att man i 

slutskedet upptäcker att idén som man byggt utvecklingen på måste förkastas.  

 
2.6.1 Önskemålsträd 

 

Utifrån produktspecifikationen (2.4.3) upprättas en lista med önskemål. Dessa förs in i ett 

schema vilket breder ut sig som grenverk.   

 

2.6.2 Viktberäkning 

 

De olika nivåerna i önskemålsträdet viktas därefter mot varandra. Vid varje förgrening erhålls 

en total procent om 100. De olika önskemålen erhåller då en vikt beroende av hur viktigt 

önskemålet är. 

 

2.6.3 Betygssättning 

 

Varje koncept skall kunna jämföras med varandra. För att kunna värdera de olika önskemålen 

så betygsätts uppfyllande graden av önskemålet. 

 

2.6.4 Merittalsberäkning 

 

Vid merittalsberäkningen jämförs de olika koncepten och en konkret summa poäng värderar 

respektive koncept. Ett koncept med högst eller flera med höga poäng går vidare för vidare 

utveckling. 

 

2.6.5 Svagpunktsanalys 

 

Vid tillfällen då merittalsberäkningen ger liten skillnad mellan koncepten kan 

svagpunktsanalysen användas. Den analysen strävar efter att utse det koncept som har 

jämnstarka merittal till vinnare. 
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2.6.6 Jämförelsemetoden 

 

Jämförelsemetoden är en metod som går ut på att parvis jämföra idéerna ur olika perspektiv. 

Efter bedömningen rangordnas idéerna. Detta görs systematiskt i en tabell enligt nedan. A till 

E är olika idéer som jämförs med varann och den idén som är viktigare än den andra får två 

poäng, lika viktig får ett poäng och förloraren i jämförelsen får inget poäng. Idén med högsta 

poäng vinner. 

 

 

 

2.6.4 Merittalsberäkning(Janne) 

2.6.5 Svagpunktsanalys(Janne) 

2.6.6 Alternativa teorier idéutvärdering (Janne) 

 

3 Problemdisskusion/refernsramar 
 

3.1 Syfte och mål (Janne) 

3.2Avgränsningar(Janne) 

3.3 ???????????? (Janne) 
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3  Metod 
 

3.1 Projektplanering 

 

När företagets ledning beslutat att vi skulle utföra projektet bokade vi tid för ett möte med 

Vd:n för att få svar på inledande frågor rörande uppgiften. Väl på plats fick vi en 

rundvandring på fabriken och därmed chansen att stifta bekantskap med företagets 

produktionsledare, säljare och konstruktör. I samband med besöket diskuterades riktlinjer 

rörande projektets planering, resurser och reserver. En vecka senare överlämnade vi till våra 

handledare på SLP respektive LTU en skriftlig projektplanering (bilaga 1). Denna innehöll en 

beskrivning av projektets omfattning, begränsningar, tidsplanering i form av GANTT-schema 

samt en kort beskrivning av varje planerat moment. Vid överlämnandet av projektplaneringen 

fastställdes även tidpunkt för nästkommande möte, denna rutin kom att användas i resten av 

projektet. Mellan mötena hos uppdragsgivaren har kontakten inom projektgruppen 

upprätthållits via telefon, och information i form av ritningar har skickats via E-mail.   

 

3.2 Informationsinsamling 

 
Informationsinsamlingen omfattar undersökning av uppdragsgivarens och marknadens krav 

samt önskemål på den tilltänkta produkten och dess funktioner. Arbetet koncentrerades till en 

början på företaget för att sedan parallellt även inkludera kunder till SLP samt deras 

konkurrenter.  

 
3.2.1 Företaget 

 

För att få en klar bild hur företaget fungerar och hur deras rutiner och arbetssätt ser ut vid 

produktutveckling använde vi oss av intervjuer och samtal (bilaga 2). Genom dessa metoder 

kom vi på det klara med att SLP genom sina produkter vill förmedla hög kvalité och styrka. 

Produkten skall upplevas robust och vara tilltalande för ögat. Att företaget lever upp till detta 

har ofta bekräftats muntligt direkt från kund som uttryckligen påtalat att man upplever 

produkterna som kvalitativa där kommentarer som att man får mycket för pengarna varit 

vanliga. Trots detta känner man ett behov att stärka budskapet ytterligare. Det som styr 

utvecklingsarbetet är marknadens krav och efterfrågan av nya funktioner. Arbetet med design 
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sker parallellt med konstruerandet och ibland direkt vid tillverkandet av produkten. Att ta 

fram lösningar på problem som kan uppkomma vid tillverkning av nya produkter involverar 

alla i företaget. Prövning av nya funktioner sker parallellt med produktionen. Dimensionering 

av balkar och val av plåttjocklekar sker utifrån känsla och erfarenhet. Test av nya produkter 

sker enligt svensk standard. Dragstänger testas i avsedda provningsutrustningar, nämnas kan 

att Luleå tekniska universitet utfört några av dessa tester. Test av prototypernas livslängd och 

hållbarhet sker ute hos kund.  

 

När det gäller kvalité så ligger antalet reklamationer i-dagsläget under en procent. De krav 

som kunden ställer är noll fel på produkten vid leverans, men produktionsläget i dag medger 

inte att de fel och brister som uppstår följs upp i den utsträckning som man önskat.  

Miljömässigt anses produkterna likvärdiga med konkurrenternas och de områden som 

prioriteras är de utsläpp som kommer direkt från fabriken exempelviss användandet av 

stoftavskiljare i bläster vid frånluft samt blyfria produkter vid ytbehandling. Företaget tycker 

att kraven är små men har fått indikationer som tyder på att lastbilsfabrikören i framtiden 

kommer att öka kraven på de produkter som eftermonteras på lastbilarna. Företaget är inte 

certifierat enligt någon standard men kan om kunden kräver detta upprätta tillfälliga system 

för att leva upp till speciella krav.  

 

SLP använder sig av traditionella produktionsmetoder. Maskiner såsom svarvar, fräsar samt 

utrustning för svetsarbeten, ytbehandling och blästring är manuella. Bockning och klippning 

är begränsat till dimensioner under tre meter. Vid samtalet framkommer det att företaget har 

önskemål att inte utöka antalet leverantörer till produkternas ingående komponenter.  Utan ser 

helst att man fortsättningsviss använder sig av befintliga leverantörer.  

När det gäller försäljning så är det total ekonomin som är den viktigaste faktorn för 

användaren då han köper ett ekipage. Produkterna är inte billigast på marknaden avseende 

inköpspris men totalekonomi för ekipage från SLP är bland de bästa. Största 

konkurrensmedlet är tiden. Vid exempelvis väggbyggen är tiden från beställning till leverans 

avgörande då anbudstiden och starten för väggbyggen ligger väldigt nära. Om man ser på 

framtiden så ses Norge som en tänkt marknad, men i dagens läge har SLP redan fulla 

orderstockar och hinner precis med sina åtaganden. Planer på att införa andra former av 

betalningssätt än de traditionella diskuteras med föreningssparbanken. Tankar om leasingavtal 

diskuteras. Leverans av SLP’s produkter följer LFG-95 normer, och tiden för leverans är i 
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dags läget lika som för lastbilstillverkarna dvs. 8 veckor. Genom övertygelse och nya 

innovativa lösningar tror SLP att man i framtiden successivt kommer att ta marknadsandelar.  

Konstruera lättare vagnar som därigenom kan ta mer last och ge bättre totalekonomi för 

åkaren. Bekvämligheten att styra funktioner från hytten och därmed slippa kliva ur hytten för 

löskoppling av vagnen vid kassettering av flak är funktioner som gör produkterna ytterligare 

attraktiva.  

 

Konstruktören vid företaget tipsar att de konstruktions lösningar och ändringar som exjobbet 

avser att göra på den befintliga trippelkärran ej får öka vagnens vikt med mer än 500 kg. 

Lampinen ger rådet inför idéverksamheten att lösningar som att flytta upp dragstången och 

sen kompensera höjningen med mindre hjul medför större slitage på däck och ökar risken för 

punktering (385 singel däck är att föredra). 
 

3.2.2 Slutanvändaren 

 

I bilaga 3 framgår vilka frågor som ställts till tio olika slutanvändare, dessa använder idag 

automatkassettvagnar och trippelkärror. 

Av intervjuerna framkom att SLP har nöjda kunder. De tycker att produkterna är rejäla och 

har ett bra pris. Servicen fungerar överlag bra (de vi har intervjuat finns i Luleå, Boden och 

Umeå området), det har dock funnits vissa problem pga. de ägarbyten som pågått under en tid. 

Nu verkar man dock ha en stabil ägarstruktur i bolaget. De vagnar som är i trafik hos de 

användare vi besökt varierar kraftigt i ålder från något år upp till 23 år gamla släp som 

fortfarande fungerar bra. I branschen är det vanligt att man uppdaterar släpvagnarna och 

kanske byter flaket och lackar om den samtidigt som man byter dragbil. Slitaget är större på 

dragbilen än på släpvagnen.  

 

Vagnarnas kondition beror förstås mycket på användaren, vi kunde konstatera att det varierar 

kraftigt bland åkarna hur duktig man är att underhålla sina ekipage. Användaren har ofta själv 

lagat fel och det ger ibland ett mindre gott intryck, en fördel är att produkten är enkel i sin 

konstruktion så att användaren klarar av att underhålla sin vagn. Automatkassettvagnen har 

man valt för flexibilitetens skull, det är lättare att tippa med dragbilen när det är trångt på 

exempelvis byggarbetsplatser.  



 20

Trippelkärran har användare som vill ha en kärra som är lätt att backa med (lättare än 

nuvarande automatkassettvagn), ett kort ekipage, bättre lastförmåga än boggiekärran och 

möjlighet att sidotippa. 

Förbättringar som man föreslår är lägre vikt, bättre mekanik för bakläm, bättre bromsar, bättre 

produktdokumentation, bättre kopplingar (elektriska och pneumatiska). 

 

3.2.3 Lagar och bestämmelser 

 

Insamling av information i form av lagar och bestämmelser som faller in inom området för 

den tänkta produkten har skett via samtal med uppdragsgivaren, litteratur och Internet. 

 

Bärighetsklass  

 

Det allmänna vägnätet i Sverige är indelat i tre klasser, dessa klasser anger tillåten 

fordonsvikt. De tre klasserna är BK1, BK2 och BK3. I Sverige upptar bärighetsklass ett ca: 92 

% av det allmänna vägnätet, och är den klass som tillåter den högre fordonsvikten. Inom 

tättbebyggt område är andelen betydligt lägre. Ansvaret att kontrollera att ekipaget framförs 

på vägar som klarar belastningen ligger på chauffören. Varje år ger Vägverket ut 

väginformationskartor för att hjälpa chaufförerna och åkarna att skilja de olika vägnäten åt.  

 

Vikt och dimensionsbestämmelser 

 

Vid frambringande av fordon är det olika saker som styr hur mycket fordonet får väga, 

tjänstevikt avser driftfärdigt fordon inkl förare, bränsle, reservhjul och verktyg. Totalvikten är 

beroende av fordonets konstruktion och inkluderar tjänstevikt plus den maxlast som 

registreringsbevis anger. Bruttovikt avser tjänstevikten plus den last som fordonet har för 

tillfället. Vid färd på allmänväg med BK1 tillåts ett trippelaxeltryck på 24 ton (sammanlagda 

statiska vikt som hjulen överför till vägbanan) om avståndet mellan de yttre axlarna är större 

än 2,6 m respektive mindre än 5 m. För ett fordonståg med exempelvis en luftfjädrad 

treaxligdragbil och släpkärra innebär detta en högsta bruttovikt på 50ton. Men då måste 

avståndet mellan fordonstågets första och sista axel vara 13m, samt att avståndet mellan den 

sista axeln på dragbilen i en boggie och första axeln i en trippelaxel på släpkärran inte 

underskrider 5 meter. Ett felaktigt avstånd kan ge höga överlastavgifter och medföra böter för 

chauffören och/eller trafikansvarige i åkeriet.  
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Fig 2 Måttangivelse fordonslängd 

 

Fordonets bredd får ej överstiga 260 cm inklusive last, och mäts över de delar av fordonet 

som skjuter ut längst. Följande räknas dock ej in i bredden: däck nära kontakt punkt med 

marken samt däcksventiler, slirskydd monterade på hjulen, blinkers-, breddmarkering 

sidomarkering-, parkeringslyktor och reflexer.  

 
Fig 3 Måttangivelse fordonsbredd 

 

Längden på fordonet får ej överstiga 24 (25,25) m. Om fordonets längd överskrider 24 m 

gränsen gäller Europeiska regler. Dessa bestämmelser fastställdes 1997 och avser fordonståg 

upp till 25,5 m. Fordonet skall då uppfylla krav reglerade genom dels 4 kap 17§ 

trafikförordningen, och dels genom Vägverkets författningssamling, VVFS 1997:376 och 

377. En överskådlig beskrivning av de olika typerna av släpvagnar och dess lastförmåga visas 

i bilaga 4. 
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Kopplingsutrustning  

 

Vid val av kopplingsutrustning till ett ekipage med kärra används prestandavärden som kallas 

Dc-värde och V-värde. Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan 

lastbil och kärra med stel dragstång. Det värde man räknar fram ligger till grund för valet av 

kopplingsutrustning. Utrustningen man väljer måste ha högre eller minst samma värde, V- 

och/eller Dc-värde, som den beräknade fordonskombinationen. Faktorer som tas med i 

beräkningen är vertikalaccelerationen i kopplings-punkten, för luftfjädrade fordon: a = 1,8 

m/s² och för fordon med parabelfjädring: a = 2,4 m/s². Kärrans tekniskt tillåtna axeltryck samt 

dragstångens teoretiska längd, dvs avståndet mellan centrum av dragöglan och centrum av 

axeln eller axlarna och längden på kärrans lastutrymme har även betydelse. 

 

Hållfasthetskrav och hållfasthetsprovning draganordningar 

 

Vid dimensionering av draganordningar gäller Svensk standard SS 3635. Krav på hållfasthet 

och hållfasthetsprovning av draganordning för släpfordon omfattar utmattnings-, knäck-, och 

sidhållfasthet. Vid provning ställs krav att draganordning skall motstå 100 000 

belastningscykler. Storleken på kraften som anbringas är direkt styrt av längden på 

dragstången samt släpfordonets totalvikt. Tabeller visar hur stora krafter som skall anbringas 

och dess riktningar. Beskrivning av förfarandet vid montering av provföremål, och krav på 

provutrustningens prestanda är även specificerat. 
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Sidoskydd 

 

Från den 1 januari 1995 skall alla lastbilar och släpvagnar med en totalvikt över 3,5 ton som 

tas i bruk vara försedd med sidoskydd. Skydden på sidorna är avsedda att förhindra att 

gående, cyklister eller motorcyklister hamnar under fordonet (se figur 4 och 5). Detta gäller 

fordon som går i inrikes och utrikestrafik. För äldre fordon gäller 1 januari 1997. 

 

          
Fig 4 Måttangivelse sidoskydd placering Fig 5 Måttangivelse sidoskydd 

 

 

 

Dimensionering av låsningar till flak 

 

Låsanordningar till flak måste sammanlagt kunna motstå dubbla lastvikten framåt respektive 

bakåt samt lastvikten i sidled. I höjdled måste låsen klara fordonets dubbla tjänstevikt 

alternativt dubbla lastvikten. 

Elsystem 

 

Kablage skall vara väl fastsatt för skydd mot nötning. Vid genomföring i plåt skall kablage 

vara försedda med skydd mot skada på isoleringen. Batteri skall vara placerat eller skyddat så 

att inte främmande föremål kan komma i kontakt med poler eller cellförbindningar, samt 

fastsatt på ett tillfredsställande sätt. Släpvagnskontaktens placering skall vara tillfredsställande 

placerad i för hållande till kopplingsanordningen. 
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Bromssystem 

 

Bromsrör och ledningar skall vara monterade på chassiet eller motsvarande. Systemet skall i 

den mån det är möjligt inte påverkas av nötningar som orsakats genom skakning. Ledningar 

skall placeras där risken för rostangrepp är ringa. Bromsuttaget skall ha en matarledning, 

manöverledning samt anslutningar mellan dragbil och vagn skall vara anordnade enligt SMS 

2985. Anslutningsslangar skall uppfylla kraven i SAE J1402c. Vid montering av 

spiralslangarna måste material och hållfasthetsegenskaper iakttas. Kraven för detta anses 

uppfyllda om spiralslangarna klarar DIN 74323 (april 1991) eller SAE J844 OCT80 och SAE 

J1131 DEC87. Bromsarna skall automatiskt trädda i kraft vid frånkoppling av anslutningar 

mellan dragbil och släpvagn.  

 

Tippsystem och stabilitet 
 

Fordonets stabilitet påverkas av flera faktorer tyngdpunktens läge, chassiets 

krängningsstyvhet, underlagets bärighet för att nämna några. Fordon utrustade med bakåttipp 

skall därför av säkerhetsskäl klara en lutning av minst 5° i förhållande till normalplanet vid 

tippning av en jämnt fördelad last utan att stjälpa. Med lutning avses sidled och fordonet skall 

vara lastat till totalvikt med normalt tippgods (se figur 6). Detta test är ett krav som ekipaget 

skall uppfylla innan det får börja användas. 

 
Fig 6 Illustration av säkerhetstest 

 



 25

3.2.4 Krafter och rörelser i chassiram 

 

Statiska och dynamiska krafter 

Chassiramen och dess komponenter utsätts för statiska och dynamiska krafter. När ekipaget 

står still påverkas det av de statiska krafterna dessa uppkommer av massan (egenvikten) hos 

kärra och last. Vid körning tillkommer de dynamiska krafterna dessa uppkommer bland annat 

på grund av stötar från vägbanan samt vid lastning. Den inverkan denna kraft har på 

konstruktionen är beroende på bl.a. hastigheten, vägbanans skick samt de mtrl som lastas. 

Denna kraft påverkar konstruktionens utmattningshållfasthet och därmed också livslängden. 

  

Vridkrafter 

Då kärran framförs på ojämn vägbana utsätts dess chassie för stora vridningar. Tyngre 

komponenter som hydraulik tankar osv. ger även upphov till vridkrafter och kan lokalt ge 

höga påkänningar. 

  

Sidkrafter 

Vid kurvtagning utsätts chassieramen och dess komponenter för stora sidkrafter dessa krafter 

är särskilt påtagliga på ekipage med långa axelavstånd. Om styvheten inte är tillräcklig i 

chassiet eller axelavståndet för långt i förhållande till chassiets styvhet kan ekipaget få en sk 

slingrande gång. På trippelkärror vid hög axelbelastning uppstår stora sidkrafter främst vid 

tvär kurvtagning vid belagd eller spårig väg. Orsaken är boggins strävan att gå rakt fram trots 

styrande axel.  

 

Spänningar 

De krafter som chassiet utsätts för ger upphov till drag- och tryckspänningar i dess sidobalkar.  

 

Beräkning av krafter 

Vid beräkning av de dynamiska krafterna används ofta resultat från tidigare praktiska tester 

och jämförelser är då möjligt.  
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3.2.5 Tippsystem och stabilitet 

 

Tippcylinderplacering 

Vid placering av tippcylinder är flaklängd, typ av tipp samt belastningen avgörande för att 

erhålla tippstabilitet. Vid bakåttipp förbättras stabiliteten ju längre fram tippcylindern eller 

cylindrarna placeras. Om tippcylindern placeras bakom tippflakets tyngdpunkt kommer 

cylindern att sträva att lyfta tippflakets bakända under tippningens början vilket leder till dålig 

tippstabilitet. 

 

Tippstabilisator 

Vid svåra förhållanden där tippning ex sker på dåligt underlag kan tippen förses med en 

tippstabilisator. Denna består av länkar som är ledbart förbundna med varandra mellan flak 

och chassi. Knäledstipp har god stabilitet och används av ex bergdumperbilar. För att få 

maximal effekt monteras denna mitt över axeln eller boggiecentrum.  

 

3.2.6 Konkurrenter 

 

För att få en bild av andra aktörer i branschen gjorde vi en enklare konkurrent analys. Vi 

valde att titta på de tre största i Sverige samt några i när området (även Norge och Finland). 

Konkurrenternas sortiment, produktion, ägare, flexibilitet, geografiskt läge, styrkor och 

svagheter analyserades. I bilaga 5 har vi sammanställt dessa uppgifter. Branschen är duktig på 

att kundanpassa produkterna, en del tillverkare använder höghållfasta stål för att spara vikt i 

sina produkter. Många tillverkare har specialiserat sig på några få typer av produkter. Mindre 

tillverkare är flexiblare och  bättre på att kundanpassa sina produkter. Den produkt som vi 

skall ta fram inte finns på marknaden och SLP är ensamma i Sverige att tillverka 

automatkassett system för lastbilsekipage. Idén med automatkassett på en trippelkärra har 

väckts då en konkurrent löst dockningsproblemet med skjutbar dragstång (se idé nr 6) på en 

lastväxlarkärra. Behovet för den nya produkten vet man inte så mycket om, men en viss 

efterfrågan finns redan idag. Produkten kommer dock att stärka SLP som ledande inom 

automatkassett vagnar med ännu bredare sortiment. 
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3.3 Problembestämning 
 
Problembestämning visar vad det egentliga problemet är. 

 

3.3.1 Problemklarläggning 

 

Vi använde metoden problemklarläggning för att få fram vad som är problemet, se bilaga 6. 

Problemet kan man sammanfatta enligt följande: Användaren vill ha en smidig och flexibel 

transportlösning. Konstruktionsproblemet är hur skall man kunna docka släpvagnen med 

dragbilen då dragstången är i vägen? På nuvarande automatkassettvagn backar man över 

dragstången vilket medges tack vare att den sitter lågt monterad och att den är så pass 

dimensionerad så att den ryms under bakaxeln. Hur ska man uppnå stabilitet i vagnen när den 

står parkerad? Hur ska man minimera viktökningen? Hur löser man tippfunktionen bakåt? 

Kan man lösa tippfunktion åt sidan? Kan man använda standard komponenter? Kan man 

bibehålla kvalitets- och funktionssäkerhetsnivån? Kan man producera den billigt? Nuvarande 

produkter klarar del funktioner, automatkassettvagnen klarar av att kassettera och 

trippelkärran kan tippa bakåt och åt sidan. Beskrivning av kassetteringsförloppet se bilaga 7. 

 
3.4 Problemundersökning 

 
För att få svar på huvud och delproblem har vi använt oss av problemnedbrytning, den gav oss 

delproblem som ska försöka lösas för sig. Dessa delproblem kommer senare att ge flertalet 

möjligheter att forma olika koncept med de lösningar som vi kommer fram till. Svaren 

sammanställs och genererar de krav och önskemål som finns på den tänkta lösningen.   
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3.4.1 Funktionell problemnedbrytning (black box) 

 

För att lättare kunna hantera problemet delade vi upp problemet i subfunktioner. Dessa 

åskådliggörs i en så kallad black-box. (se figur 7) 

 
 

3.4.2 Produktspecifikation 

 

När vi erhållit den fakta vi behövde för att kunna lista önskemål och krav på släpvagnen så 

sammanställde vi en specifikation (bilaga 8). 

Kraven som finns uppställda skall samtliga koncept uppfylla. De olika önskemålen kommer 

de olika koncepten att fylla i olika grader och kommer att vara utslagsgivande vid val av 

koncept. 

 

Fig 7 Blackbox
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3.5 Idéverksamhet 

 
Detta moment har skett i flera omgångar och flertalet metoder var förberedda ifall att idétorka 

skulle uppstå. Mötena har skett i olika miljöer och med deltagare med helt skilda yrken, allt 

för att täcka ett stort spektrum av kompetenser. Detta för att generera ett stort antal nya och 

bra idéer. 

 

3.5.1 Idéverksamhet LTU 

 

Inför första idéverksamheten bjöd projektgruppen in ”extern” personal för att få nya infalls 

vinklar på problemet. Deltagarna informerades skriftligt en vecka före om problemets 

karaktär (bilaga 9) och om mötets syfte. Väl på plats i LTU’s lokaler presenterades problemet 

med hjälp av PowerPoint samt en efterföljande kortare demo video. I filmen visades de 

funktioner som är tänkt att appliceras på den nya vagnen. Därefter hölls brainstorming. 

Sammanlagt resulterade detta möte i ett tiotal idéer varav åtta ansågs vara så pass bra att de 

skissades upp och förtydligades ytterligare. Att med det antalet idéer fortsätta mötet och prova 

ytterligare metoder ansågs ej vara nödvändigt. De idéer som framkom under mötet finns 

presenterade i 3.5.4-11. 

 

3.5.2 Idéverksamhet SLP  

 

Inför andra idéverksamheten bjöd projektgruppen in ”intern” personal för att generera idéer. 

Även denna gång informerades deltagarna skriftligt före om problemets karaktär och om 

mötets syfte (bilaga 10). Väl på plats i SLP’s lokaler presenterades problemet med hjälp av 

PowerPoint. Därefter hölls brainstorming. Sammanlagt resulterade detta möte i fem idéer 

varav fyra ansågs vara så pass bra att de skissades upp och förtydligades ytterligare. Att med 

det antalet idéer som genererats i det här mötet och förra ansågs det inte vara nödvändigt att 

fortsätta mötet och prova ytterligare metoder. De idéer som framkom under mötet finns 

presenterade i 3.5.12-15. 
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3.5.3 Idématris 

 

Problemet bröts ner i ett antal mindre problem. 

Problemet delades först upp i delproblem, så kallade subfunktioner. Sedan söktes lösningar 

för respektive subfunktion. Dessa lösningar kan nu kombineras och där igenom kan olika 

lösningar till koncept hittas och vidareutvecklas. 

 

 

Fig 8 Idématris
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3.5.4 Idé nr:1 

 
Fig 9 Idé nr:1 Idéverksamhet LTU 

Idébeskrivning  

Idén bygger på en befintlig trippelkärra med skjutbardragstång. Dragstångens lagringar flyttas 

bakåt vilket ökar möjligheten att justera draget i längdled. Tanken är att chassiet förlängs och 

tillika blir åkyta för kassettflaket. Förlängningen och den utökade möjligheten att justera 

draget medger att dragbilen kan backa mot och kassettera över flaket framifrån. Den tilltänkta 

förlängningen sitter ledad i chassiets främre kant och är vid körning nedfälld för att inte 

begränsa ekipagets vändradie. Vid dockning lyfts den främre delen upp med hjälp av två 

dubbelverkande pneumatik alt hydraulikcylindrar i framkant. Rörelsen då dragstången trycks 

bakåt nyttjas genom en cylinder vilken sitter monterad inuti dragstången, denna komprimeras 

då draget trycks ihop och det övertrycket som uppstår överförs till lyftcylindrarna. Samma 

rörelse utnyttjas senare då dragbil återvänder, bilen drar då ut draget och ett undertryck skapas 

i cylindern vilket medför att förlängningen fälls ner. Stången låses i dess inre och yttre lägen i 

längdled med en VBG koppling. Detta minimerar att kärra och dragbil vid halt väglag trycks 

ifrån varandra vid kassetteringsförloppet. Dragstångens främre del är tänkt att nyttjas som 

trycktank varvid vikt besparing erhålls. Kablage samt slangar sitter upphängda under draget i 

skenor och riskerar därmed inte att komma i kläm då draget trycks ihop. 
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3.5.5 Idé nr:2 

 
Fig 10 Idé nr:2 Idéverksamhet LTU 

Idébeskrivning 

Idén är en lösning på en subfunktion, instabilitet vid parkering. Tanken är att stödbenen skall 

kunna manövreras från lastbilens kupé. När man ska koppla ihop vagnen med dragbilen så 

kan det finnas behov av reglering av dragstångens höjd, för att man ska pricka in draget på 

dragbilen. 
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3.5.6 Idé nr:3 

 
Fig 11 Idé nr:3 Idéverksamhet LTU 

 

Idébeskrivning 

Idén bygger på en befintlig trippelkärra med fast dragstång. Dragstången modifieras och 

förses med två leder. Lederna är försedda med kapslade lager på bägge sidor. Konstruktionen 

hålls upp av två massiva axlar vilka är försedda med en rullenhet framtill och löper inuti 

draget. VBG lås fixerar axlarna i dess ändlägen. Strax före dockning öppnas låsen och 

dubbelverkande pneumatik alt hydraulikcylindrar drar respektive axel ur dess läge, varvid 

dragstången veckar ihop sig och faller ner mot marken. Detta möjliggör att dragbilen kan 

backa mot och kassettera över flaket framifrån. Då ekipagen skall kopplas ihop måste draget 

rättas upp, detta sker med de massiva axlarna och dess rullenheter. Enheten är försedd med 

två lagrade axlar som har till uppgift att minimera de skador som annars torde uppstå pga 

friktionskrafter. Axlarna trycks in till dess ändlägen med hjälp av cylindrarna varvid 

dragstången rättas upp. De ledade partierna skyddas mot damm och fukt med hjälp av kraftiga 

gummidamasker. Kablage samt slangar sitter monterade inuti dragstången. Stödbenet är 

vridbart och då kärran parkeras en längre tid justeras höjden manuellt.  
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3.5.7 Idé nr:4 

 
Fig 12 Idé nr:4 Idéverksamhet LTU 

Idébeskrivning 

Idén bygger på en befintlig trippelkärra men med en helt ny dragstång. Dragstången kan 

liknas vid knäleder som viks ihop vid dockning. VBG låsningar låser dragstången i dess inre 

och yttre läge. Strax före dockning öppnas låsen och dragbilen backar ihop dragstången. När 

dragstången är vikt åt sidan och ihoptryckt till det inre läget träder VBG lås i kraft. Detta 

minimerar att kärra och dragbil vid halt väglag trycks ifrån varandra vid 

kassetteringsförloppet. Kablage och luftslangar är inbyggda i dragstången och blottas endast 

vid varje led. 
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3.5.8 Idé nr: 5 

 
Fig 13 Idé nr:5 Idéverksamhet LTU 

Idébeskrivning 

Idén bygger på en befintlig trippelkärra men med en helt ny dragstång. Dragstången är lagrad 

på två ställen för att ta så lite plats som möjligt i hoptryckt läge. VBG kopplingar låser 

dragstången i dess inre och yttre läge. Strax före dockning öppnas låsen och dragbilen backar 

ihop dragstången. När dragstången är hoptryckt till det inre läget träder VBG lås i kraft. Detta 

minimerar att kärra och dragbil vid halt väglag trycks ifrån varandra vid 

kassetteringsförloppet. Glidytorna skyddas mot damm och fukt med hjälp av kraftiga 

gummidamasker. Pneumatik överförs vid de lagrade partierna med hjälp av spiralslangar. 

Kablage samt slangar bakom sista lagringen sitter monterade i skenor under dragstången och 

riskerar därmed inte att komma i kläm då draget trycks ihop.  
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3.5.9 Idé nr: 6 

 
Fig 14 Idé nr:6 Idéverksamhet LTU 

Idébeskrivning 

Idén bygger på en befintlig trippelkärra men med en dragstångskonstruktion som redan finns i 

Norge. Dragstången skjuts in i chassiet och denna lösning finns på en lastväxlarvagn, för detta 

krävs dock utrymme i chassiet. VBG-kopplingar låser dragstången i dess inre och yttre läge. 

Strax före dockning öppnas låsen och dragbilen backar ihop dragstången. När dragstången är 

hoptryckt till det inre läget träder VBG lås i kraft. Detta minimerar att kärra och dragbil vid 

halt väglag trycks ifrån varandra vid kassetteringsförloppet. Kablage löper inne i dragstången. 
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3.5.10 Idé nr: 7 

 

 
Fig 15 Idé nr:7 Idéverksamhet LTU 

Idébeskrivning 

Idén bygger på en befintlig trippelkärra men med en helt ny dragstång. Innan dockning sänks 

draget ner mot marken. Lösningen på dragstångens rörelse upp och ner påminner om en 

skjutstativtruck. Drivkällan till kuggdrev och kuggstång mekanism sker med pneumatiskt, 

hydrauliskt alternativt elektriskt driven motor. Kablage och slangar sitter monterade inuti 

dragstången.  
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3.5.11 Idé nr: 8 

 

 
Fig 16 Idé nr:8 Idéverksamhet LTU 

Idébeskrivning 

Idén bygger på en befintlig trippelkärra men med en helt ny dragstång. Dragstången är lagrad 

på två ställen för att ta så lite plats som möjligt i nedsänkt läge. VBG kopplingar låser 

dragstången i dess upprätta läge. Strax före dockning öppnas låsen och dragstången faller mot 

backen. När dragstången ligger mot backen kan dockning ske. För att resa dragstången är en 

grov stål vajer förankrad i dragets främre del. Denna löper sedan över lagrade rullar bak till en 

hydraulisk dragcylinder vilken drar vajern bakåt. 
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3.5.12 Idé nr: 9 

 
Fig 17 Idé nr:9 Idéverksamhet SLP 

Idébeskrivning  

Idén bygger på en befintlig trippelkärra med skjutbardragstång. Dragstångens lagringar flyttas 

bakåt vilket ökar möjligheten att justera draget i längdled. Tanken är att chassiet förlängs och 

tillika blir åkyta för kassettflaket. Förlängningen och den utökade justermånen av draget 

medger att dragbilen kan backa mot och kassettera över flaket framifrån. Den tilltänkta 

förlängningen skall inte begränsa ekipagets vändradie. Stången låses i dess inre och yttre 

lägen i längdled med en VBG koppling. Detta minimerar att kärra och dragbil vid halt väglag 

trycks ifrån varandra vid kassetteringsförloppet. Kablage samt slangar sitter monterade inuti 

dragstången och riskerar därmed inte att komma i kläm då draget trycks ihop. 
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3.5.13 Idé nr: 10 

 

 
Fig 18 Idé nr:10 Idéverksamhet SLP 

 

Idébeskrivning 

Idén löser en subfunktion, drivsystem kan ej få tag på flaket om man ska kunna ha ett 

tippsystem i släpvagnen. Därför är vagnen försedd med en ”flak-putter” som knuffar fram 

flaket en bit så att drivsystemet får tag i tappen som sitter fast i flakets bakre kant. 
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3.5.14 Idé nr: 11 

 
Fig 19 Idé nr:11 Idéverksamhet SLP 

Idébeskrivning 

Idén bygger på en befintlig automatkassettvagn. Chassiet och flaket kortas i övrigt bibehålls 

samma funktioner som tidigare. 
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3.5.15 Idé nr: 12 

 

 
Fig 20 Idé nr:12 Idéverksamhet SLP 

 

Idébeskrivning 

Idén visar en subfunktion för kablage och slang rörelser. Denna kablage kedja håller kablaget 

väl skyddat vid dragstångens förflyttningar ut och in. Denna produkt finns bland annat på 

semi-trailers. 
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3.6 Idéutvärdering 

 

Vid val av idé att arbeta vidare med har kravspecifikation, önskemålsträd, betygssättning, 

viktberäkning, merittal samt samtal med konstruktör legat som grund. Valet av idé 

presenterades för uppdragsgivaren allt för att få bekräftelse att valet var rätt och nästa steg i 

arbetet kunde påbörjas. 
 
3.6.1 Önskemålsträd 

 

Utifrån produktspecifikationen upprättas en lista med önskemål. Dessa förs in i 

önskemålsträdet (bilaga 11). 

 

3.6.2 Viktberäkning 

  

Varje nivå i önskemålsträdet viktas mot varandra, där skall det framgå vilka önskemål som är 

viktigast (dessa får högst tal). I bilaga 12 framgår hur viktningen gjordes. 

 

3.6.3 Betygssättning 

 

För att kunna betygsätta varje önskemål, bestämde vi hur bedömningen av betygen skulle 

göras. Enligt bilaga 13 har vi gett varje betyg en skala som gäller för respektive önskemål. 

 

3.6.4 Merittalsberäkning  

 

Alla koncept viktades mot varandra och erhöll ett merittal som anger hur många poäng 

konceptet får. De krav som finns upptagna i kravspecifikationen är som sagt krav vilket 

innebar att fyra idéer direkt föll bort. Efter beräkning av merittal visade det sig att idé nr: 9 

hade flest poäng (bilaga 14). Valet av idé skall presenteras som planerat för uppdragsgivaren 

allt för att få bekräftelse att valet är rätt och nästa steg i arbetet kan påbörjas.  
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3.6.5 Samråd med SLP 

 

Valet av idé presenterades som planerat hos uppdragsgivaren för att få bekräftelse att valet var 

rätt och nästa steg i arbetet kunde påbörjas. Merittalsberäkningen visade sig stämma väl 

överens med SLP:s uppfattning. Hos SLP bestämdes att vi tar fram ett koncept enligt idé nr 9 

med fritt valda lösningar för tippram, drivning, tippcylinder, låsningar och dragstång. Vi 

diskuterade också svårighetsgraden av problemen och bland annat kan nämnas att vi 

diskuterade tippfunktionen, där man tyckte att tippfunktion utan tippram kan vara svårt att 

konstruera. Instabilitet vid parkering tycktes gå att lösa med luftfjädring. Instabilitet vid 

tippning måste minimeras, ju större avstånd mellan sista hjulaxeln och tippbommen desto 

svajigare blir vagnen vid tippning. 
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4 Resultat 
 

4.1 Lösningar till koncept 

 

För att få fram alternativa konstruktionslösningar så har dessa steg skett inviduellt. Samråd 

och avstämning hos uppdragsgivaren har dock skett kontinuerligt av oss båda. 

    

4.1.1 Två konceptförslag, första omgången 

 

Vi gjorde var sitt förslag på lösningar till de olika delarna. Dessa koncept skissades för hand 

samt cad-ritades i Autocad 2004. Vi hade olika lösningar på tippram, dragstång, 

kedjespännare och kedjebana.  

  
Fig 21 Skisser på dragstång och tippbom  
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Fig 22 Skisser på låsning av flak,  tippcylinder och tippbom  

 

 

 
Fig 23 Skisser på dragstång och drivning av kassettering  
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Fig 24Skisser på låsning av tippcylinder i flak 

 

 

 

 

 

 
Fig 25 Skiss på låsningsfunktion 
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Fig 26 Skiss på tippbom 

 
 
 
Dessa skisser presenterades för konstruktören vid SLP. Tippbommen konstaterades vara 

placerad för långt ifrån den sista hjulaxeln. Låsning av flak enligt figur 24 ej genomförbar då 

tippcylinder inte fälls ner av egen tyngd på grund av att den är enkelverkande. Dragstång 

enligt figur 23 tyckte han var en bra lösning. Efter samtal med konstruktören valde vi att 

upprätta två nya reviderade förslag. 
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4.1.2 Två konceptförslag, andra omgången 

 

Utifrån synpunkterna från förra mötet förändrades våra förslag. Likt tidigare gjordes varsitt 

förslag på lösning av de olika delarna. Koncepten cad-ritades i Autocad 2004. Förslagen 

påminner mer om varandra i denna omgång, exempelvis används liknande typer av lösning 

för dragstången. Vi hade dock olika lösningar på tippram, kedjespännare och kedjebana.  

 
Fig 27 Ritning på förslag 1, gjord i AutoCad 2004 

 
Fig 28 Ritning på förslag 2, gjord i AutoCad 2004 
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Dessa ritningar presenterades hos SLP för konstruktören. Vid diskussion kring lösningarna 

kom vi fram till att en kombination av de två förslagen skulle fungera optimalt. Det bestämdes 

att kättingspännare och fjärde hjulet samt dragstångskistan från förslag 2, samt tippramen från 

förslag 1 skulle bli en bra kombination. Därmed startade upprättandet av den slutgiltiga 

konstruktionen. Ytmodellering och cadritning skedde parallellt under utvecklingsarbetet.  

Kontakter med uppdragsgivaren skedde kontinuerligt. De frågor som behandlades rörde 

låsningar, hur de utformas och påverkar vridstyvheten i ekipaget. Möjligheter till ändring av 

tippramen och tippcylinderns utformning fastställdes. Dimensionering av material och 

materialval samt dragstångens geometrier bestämdes. 

 

4.1.3 Ett konceptförslag, tredje omgången 

 

Enligt de beslut som togs vid förra mötet förändrades vårt förslag. Förslagen presenterades 

denna gång för ledningsgruppen.  

 

 
Fig 29 Ritning på förslag 3, gjord i AutoCad 2004 
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Fig 30 Datorrenderad bild på förslag 3, gjord i Alias StudioTools 

 

Synpunkterna på förslaget var få men innebar stora förändringar på konstruktionen. 

Tippramen ansågs klumpig och gav betraktaren ett tungt intryck. Längden på ekipaget skulle 

kunna kortas ner med länkkedjedrivning istället för kättingdrift. Önskemål framkom att den 

befintliga tippramen som används till andra produkter kunde modifieras och anpassas till 

denna vagn. Vidare skulle undersökas om det går att använda första axeln som stöd när 

dragstången skjuts in och vagnen parkeras.  
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4.2 Design/Detaljkonstruktion 

 

De framkomna önskemålen vid förra mötet togs i beaktning och förslaget omarbetades. Idéer 

kring infästning av dragstång, tippramens och låsningarnas utformning diskuterades och 

upprättades. Resultatet blev en ny vagn enligt de önskemål som ställdes upp. För att 

bestämma stödbenets vara eller icke vara krävs ett verkligt prov. Länkkedjedrivningen och 

dess bana modifierades. De sista länkarna följer med flaket vid tippning varvid vi tog bort den 

sista stela biten (utgörs av tre ihop svetsade länkar i kedjan). För att säkerställa de nya 

ändringarna presenterades lösningarna för konstruktören vid SLP. Efter samtal framkom det 

att nya idéerna var fullt genomförbara.  

 

Ytmodellering 

 

För att ge uppdragsgivaren och framtida kunder till produkten en bra bild av hur den tänkta 

produkten skulle se ut i verkligheten, valdes 3D modeller som presentations underlag. 

Realistiska bilder ger beslutsfattarna ytterligare underlag vid beslut om tillverkning.  För detta 

arbete valdes programvaran Alias Studiotools. I programmet kan man skapa, editera, 

färglägga, utvärdera, animera och presentera arbetet i en interaktiv 3D-miljö. De 

tvådimensionella prototypritningarna som skapats i Autocad har använts som underlag vid 

modellerandet i form av så kallade Image planes. Ytorna är uppbyggda med hjälp av kurvor 

men även genom holistisk modellering. Efter det att alla material, lampor och kameror ställts 

in har den tredimensionella modellen datorrenderats vilket innebär att datorn skaparen en 

tvådimensionell bild av modellen.  

 

 

Design 

 

Vid utformning av de konstruktionslösningar som vi kommit fram till har vi designat med 

tanke på vad släpvagnen skall uttrycka. Det som framgick av intervjuerna med användarna 

var att man tittar och bildar sig en uppfattning om produktens kvalité och funktion när man 

köper en släpvagn. Därför har vi försökt få fram uttryck för kraft, robusthet, enkelhet och 

funktion. Synliga delar som skall uttrycka kraft har vi gjort med täckande plåtar på ramverk. 

Detta för att de ska se rejäla ut. Detaljer som är komplicerade döljs också av plåtar så det ska 

ge ett homogent och enkelt uttryck. 
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Materialval 

 

Uppdragsgivarens krav att använda sig av sin befintliga maskinpark begränsar, och blir en 

styrande faktor i valet av material. Önskemål att behålla samma leverantör av stålplåt 

påverkar materialvalet ytterligare. Vid samtal med uppdragsgivaren framkommer det att 

försök med exempelvisst höghållfasthetsstål utförts tidigare med negativt resultatet. Detta är 

anledningen till att företaget avvaktat med införandet av höghållfasthetsstål. Projektgruppen 

har gjort besök hos en tillverkare av denna stålsort för att höra deras syn på alternativa 

material till den tänkta produkten. Att byta stålsort från ett vanligt konstruktionsstål till 

höghållfasthetsstål skulle innebära en betydande viktbesparing, men kräver att tvärsnitten i 

exempelviss alla tvärbalkar och sidobalkar måste ändras och dimensionen optimeras. Detta är 

ett omfattande arbete och kräver tid och resurser som inte fanns avsatta till detta 

examensarbete. Därför rekommenderas att de tidigare beprövade materialen används för att 

säkerhetsställer bra kvalitet och livslängd på produkten. 

 

Tillverkningsmetoder 

 
SLP använder sig idag av flertalet olika traditionella produktionsmetoder. Maskiner såsom 

svarvar, fräsar samt utrustning för svetsarbeten, ytbehandling och blästring är manuella. 

Metoderna är beprövade och tillförlitliga. Uppdragsgivarens har krav på beprövad teknik och 

konstruktionslösningar som medger enkel montering, samt önskemål att nyttja standard 

komponenter i så stor utsträckning som möjligt. Detta har lett till att den tänkta produkten till 

största del har ingående detaljer tagna från SLP’s befintliga sortiment vilket säkerhetsställer 

bra kvalitet och medför att nuvarande produktionsmetoder och rutiner kan bibehållas. Att ge 

konkreta förslag eller idéer vilka skulle leda till högre kvalitet, kortare ledtiderna och höjd 

produktivitet kräver tid och resurser som inte fanns avsatta till detta examensarbete.  
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4.2.1 Slutgiltigt koncept 

 

Konceptet bygger på en befintlig trippelkärra. Kärrans stomme består av en svetsad I-

balkkonstruktion. I det slutgiltiga konceptet är chassit förlängt och fungerar som åkyta för 

kassettflaket. Den är även förhöjd för att rymma alla komponenterna till 

kassetteringsutrustningen. 

 

 
Fig 31 Datorrenderad bild på chassiets förlängning och dockningsyta 
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Dess skjutbara dragstång är uppbyggd med U-balkkonstruktion samt försedd med en 57.5 mm 

dragögla. Dragstångens lagringar har flyttats bakåt vilket ökar möjligheten att justera draget i 

längdled. Förlängningen och den utökade justermånen av draget medger att dragbilen kan 

backa mot kärran och kassettera över flaket framifrån. Den tilltänkta förlängningen skall inte 

begränsa ekipagets vändradie. Dragstångens kista det vill säga den del som förbinder 

dragstång och chassiet med varandra har kortats ner för att möjliggöra tippning av dragbil 

med släp ikopplat. 

 

 
Fig 32 Datorrenderad bild på skjutbar dragstång och dess kista  
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Dragstången låses i dess inre och yttre lägen i längdled med en pneumatiskt VBG koppling. 

Detta minimerar i infällt läge att kärra och dragbil vid halt väglag trycks ifrån varandra vid 

kassetteringsförloppet. 

 

 
Fig 33 Datorrenderad bild på drag i utfällt läge  

 

 
Fig 34 Datorrenderad bild på drag i infällt läge  
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Kablage samt slangar sitter monterade på en kedja vilken medger en kontrollerad och skyddad 

rörelse. Kedjan är fäst baktill i dragstången samt undertill chassiet. Kedjan minimerar risken 

att kablage och slangar kommer i kläm då draget trycks ihop. 

 

 
Fig 35 Kedja för kablage och slangar 

 

Tippning av flaket sker med hjälp av en modifierad tippram tagen från en automatkassettvagn. 

Tippramen är ledat infäst i chassiets bägge bakre sidor vilka tillika är förstärkta på samma sätt 

som en automatkassettvagn. I nedfällt läge vilar den på en av tvärbalkarna i chassiet.  

 

 
Fig 36 Datorrenderad bild snett framifrån på kärra utan flak i nedfällt läge  
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Vi tippning av flaket direkt från kärra så är låsningarna aktiverade dels i den främre delen av 

tippramen samt i bakre delen. Kraften för att tippa flaket utgörs av två undermonterade 

hydrauliska tippcylindrar. 

 

 
Fig 37 Datorrenderad bild på vagnen snett bakifrån i tippande läge 

 

         
Fig 38 Datorrenderad bild på tippram i uppfällt läge Fig 39 Datorrenderad bild på låsmekanism 
 

Då tippning utförs med dragbilen frigörs låsningar via mekanism som löper från 

dockningsytan genom vagnen via en stång till låsanordningen (se figur 31, 36, 38 och 39). 

Kraften från dragbilens rörelse mot kärran sätter mekanismen i rörelse, och när dockningen är 

klar är flaket frigjort. Vid fullbordad dockning ligger kedjan an mot drevet och bilens 

kraftaggregat kan startas vilket sätter flaket i rörelse mot dragbilen. 
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Fig 40 Datorrenderad bild på vagnen snett bakifrån 
 

 
Fig 41 Datorrenderad bild på vagnen med bakgrund 
 

I likhet med den befintliga trippelkärran så har det slutgiltiga konceptet tre stycken nio tons 

stela axlar försedda med skiv, alternativt trumbromsar. Bromsutrustning är av duomatic typ 

med 14-poligt VBG, ABS. Vagnen är luftfjädrad med axellyft vid första och tredje axeln. 

Flaket är självbärande med sidor i dumpermodell med ett revben. Däckdimensionen till 

vagnen är 385/65 R22,5. Stänkskärmarna är av plast och utrustade med extra stänkskydd. I 

övrigt så kan kärran mot tillägg extrautrustas med aluminiumfälgar, blixtljus, manometers, 

centralsmörjning/alt samlade smörjpunkter. Beskrivning av den nya vagnens 

kassetteringsförlopp se bilaga 15. 
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4.2.2 Prototyp 

 

SLP har beslutat att tillverka denna vagn med automatkassettsystem våren 2005. 

Volvo lastvagnar har visat sitt intresse och kommer att förse en av sina demonstrations bilar 

med denna vagn och dess kringutrustning. Ekipaget kommer att ingå i Volvo karavan 2005 

som körs runt om i Europa. 
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5  Diskussion 
 

Den slutliga konstruktionen har det uppdragsgivaren och användaren efterfrågar. Det vill säga 

genom minimerad viktökning, rejäl och enkel konstruktion, lösningar som till stora delar 

används i produktionen redan idag, tippfunktion och lättmanövrerad kassettering. 

Vi lyckades bättre med en del detaljer än vi förutspått, och det var framförallt viktökningen 

som stannade på 435kg istället för 500kg, men det ska tilläggas att det finns fortfarande 

optimerings möjligheter vad gäller vikt besparing genom att använda mindre dimensioner och 

i vissa fall höghållfasta stål. Dessutom fick dragstången en enkel lösning och tippfunktionen 

gick att bibehålla. Avvikelser är drivsystemet som först var tänkt att utgöras av 

kättingsystemet med snäckväxel, men i det färdigutvecklade släpet valdes länkkedjesystemet 

Återstående arbete är att upprätta detaljritningar, samt att kontrollera vissa mått så att de 

stämmer till 100 %. Vissa konstruktionslösningar skall också testas, de lösningarna som 

berörs är länkkedjebanan vid tippbommen samt behovet av stödben. 

 
Vid planeringen av projektets olika moment togs hela sommaren med vilket visade sig vara 

ett felaktigt beslut. Att som exjobbare inte tro sig behöva någon av form av ledighet var ett 

önsketänkande. Detta medförde att visa moment flyttades fem veckor framåt i tidsplanen. 

Informationsinsamlingen var väl avstämd och gav oss varken mer eller mindre information än 

vi kom att behöva. Kontakten med användare är en förklaring till att vi så snabbt satte oss in 

de olika produkterna och dess funktioner. Dessa möten har lagt grunden för det 

konceptförslag som projektgruppen presenterar i denna rapport. Att bedriva projektet i 

hemmet har fungerat bra, kanske mycket tack vare de täta besöken hos uppdragsgivaren där 

information utbyte skett. Om man ser på idéverksamheten så skulle en betydande 

tidsbesparing kunnat ske om noggrannheten i de första koncepten varit lägre dvs. handritade 

prototypritningar istället för cad. De metoder vi använt oss av har visat sig fungera och de 

beräkningar och jämförelser som gjort mellan olika idéerna har stämt väl överens med vår och 

uppdragsgivarens intuition. Dokumentering under ett projekt kan nog aldrig bli för bra, det 

fick vi erfara då Jan-Olas bil blev stulen med alla dokument rörande exjobbet inuti. Tack vare 

att vi uppdaterat varandras projektpärmar kontinuerligt gick endast några dagars arbete till 

spillo. Att noggrannare anteckna dokument med datum, filnamn, och version hade underlättat 

rapportarbetet ytterligare. 
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BAKGRUND 

 
 
Uppdragsgivare SLP 
 
Företaget SLP Släp och LastbilsPåbyggnader i Övertorneå AB bygger och utrustar fordon för 
grus, frakt och anläggning enligt kundens önskemål . Företaget ägs av nio delägare från 
Sverige och Finland varav sex av delägarna arbetar i företaget. Ägarkonstellationen och 
ledning för företaget är ny sedan 2002. Arbetsstyrkan i produktion och konstruktion är 
handplockad från det tidigare företaget som grundades 1988. Företaget besitter stora 
kunskaper inom området släp och lastbilspåbyggnader, och tillsammans har produktions 
personal och ledning stor erfarenhet och den spetskompetens som krävs inom området. SLP 
levererar produkter till Volvo samt Scania, och är ledande i Sverige gällande antalet 
nyregistrerade tippsläpvagnar. SLP säljer också produkter i Finland och ser en ökad 
efterfrågan även i Norge.  
 
Studenter 
 
Examensarbetet utförs av Jonas Fahlesson och Jan-ola Larsson vilka studerar till industriell 
designingenjör vid Luleå universitet. Fahlesson har en bakgrund inom verkstads industrin och 
har bl.a. erfarenhet av att strukturera upp förebyggande underhåll med avseende instruktioner 
och rutiner, ledarskap, kvalitetsarbete, produktionsuppföljning mm. Jonas är sedan tio år 
anställd vid företaget Ferruform i Luleå. Merparten av min fritid avsätter jag till min familj 
där min dotter Emilia 7 månader prioriteras högt. Tiden som blir över hinner jag med 
fritidsintressen som mountainbike, motorcykel, skidåkning vänner och bekanta. 
Larsson har en bakgrund som egen företagare i 15år, samt har jobbat inom elektronikindustrin 
i 8år med produktionsansvar, ekonomi, inköp och försäljning. Är och har varit delägare i 
några små företag. Har genomgått olika kortare produktions-och ledarskapsutbildningar 
förutom högskolestudier. Lasrssons övriga intressen är idrott och motion, främst skidåkning 
och fotboll.
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BESKRIVNING  AV EXAMENSARBETE 
 
 
Examensjobb 2004, Industriell design 
Utveckling av släpvagn 
 
 
Uppdragsgivare: 

Släp och LastbilsPåbyggnationer i Övertorneå AB 
Box 43 
Älvvägen 1 
957 21  ÖVERTORNEÅ 
Tfn: 0927-796 90 
Fax: 0927-796 99 
 
Kontaktperson:  

Wilhelm Lampinen 
 
Ex-jobbare: 

Jan-Ola Larsson, larjan-9 
Jonas Fahlesson, jonfah-1 
 
Omfattning:  

20poäng , 20 veckor 
 
Beskrivning av examensjobb:  

SLP har lyckats bra med designen av sina produkter. Företaget vill dock ha hjälp med utvecklandet av en 
släpvagn med ny funktion. Förfrågan finns hos kunder, men släpet måste utvecklas.  
En närmare beskrivning av uppgiften är följande.  
Konstruera och designa en treaxlig trippelkärra försedd med kasetteringsflak, dvs. ett flak som spelas över till 
dragbilen, för att sedan tippas med dragbilens tippsystem. Utmaningen är att axelavståndet är förhållandevis kort 
och därmed blir vagnen något instabil när den kopplas loss från dragbilen. Denna typ av vagn används normalt 
med eget tippsystem och med vagnen kopplad till dragbilen under användandet. Önskemål finns att det 
traditionella tippsystemet även ska bibehållas men att kasettering ska vara möjlig. Vid examens arbetet skall 
problemformulering göras, genom lämpliga metoder skall lösningar till problemet tas fram. Förutom 
konstruktions lösningar föreslås lämpliga material i vagnen. Dessa konstruktions lösningar jämförs och ett 
koncept presenteras. 
 
Beskrivning av företaget: 

SLP har ca 30 anställda. Företaget har produktionslokaler i Övertorneå med utrustning för mekanisk bearbetning 
samt för blästring och lackering. Företaget tillverkar kundanpassade släp och lastbilspåbyggnationer. De är enda 
företaget i Sverige som tillverkar system för kasettering. SLP:s största marknad är Sverige därefter Finland och 
Norge. 

 



  Bilaga 1a 

 

PROJEKTORGANISATION 
 
 
Projektorganisationen ser ut som följer  
 
Vi som utför exjobbet 
 
Jonas Fahlesson   Jan-ola Larsson 
Snövägen 98   Krookska vägen 29 A 
976 34 Luleå   957 31 Övertorneå 
 
0920-26 89 87  0927- 771 91 
070-684 18 33  070-652 44 69 
jonfah-1@student.luth.se  larjan-9@student.luth.se 
 
Handledare Luleå tekniska universitet  
 
Professor Jan Lundberg 
Reception/växel 0920-49 10 00, 49 17 48 
 
Handledare SLP 
 
Konstruktör: Markku Flygare VD: Wilhelm Lampinen 
Reception/växel 0927-796 90 Reception/växel 0927-796 90 

Markku@slpovertornea.com vilhelm@slpovertornea.com
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MÅLSÄTTNING 
 
 
 
Målsättningen med detta examensarbete är att uppdragsgivaren skall erhålla två 
konstruktionskoncept som skall kunna användas för tillverkning av prototyp. Uppgiften är att 
hitta lösningar till en trippelkärra som skall anpassa till ett på SLP befintligt 
kassetteringsystem. 
De problem som uppstår är att lastbilen ska kunna docka med släpvagnens 
kassetteringsystem. En trippelkärra har inte en konventionell dragstång utan en dragstång som 
är en förlängning av släpets chassie och då kommer denna att förhindra dockning. Ett annat 
problem är hur man löser problemet med instabilitet då släpet står parkerad under tömning av 
flaket. Dessutom skall vikt- och kostnadsökningen minimeras jämfört med en trippelkärra 
utrustad med enbart bakåttipp. 
De kunder som väljer denna släpkärra skall erhålla en flexibel transportlösning där 
lastförmågan inte är den viktigaste utan istället tippmöjligheter och smidighet. 
 

Koncept förslagen kommer att presenteras i oktober 2004 genom muntlig presentation. 
Presentationen kommer att innehålla beskrivning av arbetet, ritningar, renderade bilder och 
ev. animering av utvalda delar. Eventuellt kommer företaget att hinna producera en prototyp 

innan presentationen.
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AVGRÄNSNINGAR 
 

 
Produkten skall i så stor utsträckning som möjligt gå att producera i SLP’s maskinverkstad 
och med de metoder företaget använder sig av. Fabriken har traditionell utrustning såsom 
svarvar, fräsar samt utrustning för svetsarbeten, ytbehandling, blästring och bockning, 
klippning av dimensioner under 3m. Samtliga maskiner i fabriken är manuella. Beräkningar 
rörande hållfasthet, utmattning, samt dimensionering av ingående delar till släpkärran såsom 
flaket, chassiet, hjulupphängningen, bromsarna, tippsystem, kassetteringsystem kommer inte 
att behandlas. Anledningen till det är att ovan angivna delar har funnits länge på marknaden 
och kan därmed ses som väl utprövade. 
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ARBETSGÅNG 
 
 
Detta är en preliminär arbetsgång som kan komma att ändras under tiden projektet fortlöper.  
 
Inledande möten  
 
Förberedda frågor inför besök hos SLP 2004-04-07. 
Kontakta användare av SLP:s produkter för demonstration av funktioner. 
Kontakta studierektor Stig Carlsson angående exjobbet med avseende befogenheter och  
skyldigheter. 
Kontakta handledare Jan Lundberg angående tips inför uppstarten av examensarbetet. 
 
Projektplanering 
 
Tidsplan innehållande arbetsuppgifter; tidskala; beroendet mellan aktiviteter i form av 
gantschema 
Resursplan handledare, konton till datasalar osv, budget. 
Kostnader, resor osv 
Fortlöpande möten med SLP när och var? 
Dokumentation av vem och hur omfattande? 
Vilka metoder skall användas. 
 
Informationsinsamling 
 
Tidskrifter 
Internet 
Besök och intervju hos användare 
Konkurrenter 
 
Identifiering av kundbehov  
 
Besök och intervju hos företaget 
Besök och intervju hos användare 
 
Upprätta problemklarläggning  
 
I detta moment skall ett tio tal frågor besvaras dessa frågor ligger till grund för det fortsatta 
arbetet och grundar sig på informationsinsamligen. I detta moment klarläggs själva problemet 
mer ingående. 
 
Upprätta specifikation avseende krav och önskemål  
 
I detta moment skall krav och önskemål specificeras gällande geometri, kinematik, krafter, 
energi, material osv. Denna specifikation ligger till grund för kommande moment.  
 
Upprätta önskemålsträd 
 
I detta moment upprättas ett önsksemålsträd dessa önskemål delas upp i olika nivåer.  
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Viktberäkningar av nivåer önskemålsträd  
 
I detta moment viktberäknas varje nivå och resultatet används sedan vid utvärderingen av de 
olika framtagna koncepten. 
 
 
Specifiering av betygssättning 
 
I detta moment specificeras vart och ett av önskemålen parametrar mer ingående.  
 
Funktionell problemnedbrytning (black box). 
 
I detta moment bryts problemet ner i en så kallad black box till subfunktioner. Detta för att på 
ett lättöverskådligt sätt i det fortsatta arbetet finna lösningar till huvudfunktionen.    
  
Ideverksamhet 
 
Detta moment skall resultera i ett så stort antal idéer och förslag på problemet som möjligt. 
Beroende på resultatet kommer antalet metoder som används att fastställas vid 
genomförandet. Exempel på metoder är : Brainstorming, 635-metoden, Gallerimetoden osv 
För att få fram så kvalitativa och innovativa lösningar/idéer som möjligt bjuds erfarna och 
mindre erfarna innovatörer in vid detta genomförandet. 
 
Idematris 
 
I detta moment nedtecknas lösningar och idéer till respektive subfunktion. Tanken med 
idematris är att man sedan kan kombinera lösningar och där igenom få ett stort antal 
variationer på hela koncept.  
 
Upprätta konceptförslag 
 
I detta moment upprättas två koncept förslag. Detta arbete är väldigt omfattande och kommer 
ske enskilt. Förslagen skall vara kompletta i form av prototyp skisser och föreklade 
handritningar. Koncepten skall vara så pass utförliga så att arbetet med att rita upp det i 
IDEAS är fullt möjligt. Checklistor med avseende på konstruktion kommer att användas. 
 
Utvärderingskriterium 
 
I detta moment viktas de två koncepten mot varandra. Resultat ger ett underlag för valet av 
vilket koncept som skall arbetas vidare med. 
 
Svagpunktsanalys  
 
I detta moment kontrolleras de två konceptens funktioner och dess lösningar i en så kallad 
svagpunktsanalys detta ger ett underlag för valet av vilket koncept som skall arbetas vidare 
med. 
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Val av koncept 
 
Val av koncept grundar sig på resultaten i utvärderingskriteriumet, svagpunktsanalysen, samt  
samråd med SLP 
.  
Solidmodellering 
 
I detta moment modelleras konceptet upp i Ideas eller liknande solidmodelleringsprogram. 
2-D prototyp ritningar för detaljer upprättas.  
 
Ytmodellering 
 
De färdiga solidmodellerna exporteras till ALIAS och renderas i form av bilder. 
Eventuell animering av prototypens rörelser upprättas för att visualisera konceptet ytterligare.  
 
Eventuell prototyp 
 
Påsiktsmodell, funktionsmodell tillverkas eventuell prototyp i full skala i mån av tid.  
 
 
Rapportskrivning 
 
Arbete med rapport. 
 
 
Presentations material 
 
Förberedelse av presentation i power point. 
Beskrivning av projektets arbete, förväntningar, metoder, problem, resultat osv. 
Resultatet presenteras muntligt med hjälp av bilder, ev animation, ritningar samt en utförlig 
rapport. 
 
Presentation 
 
SLP 
Universitetet 



  Bilaga 1a 

 

 
RESURSPLAN 

 
 
Resurser som finns att tillgå i examensarbetet är, våra kunskaper och färdigheter från studier 
vid universitetet samt erfarenheter från arbetslivet, handledare med dess kunskaper, datorsalar 
med lämpliga programvaror tex IDEAS och ALIAS. Vid problem med programvaror finns 
möjligheten till hjälp via cad-jouren varje onsdag under lunchtid i F-huset.  
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VISUALISERINGAR OCH  DOKUMENTATION 
 

Rapport 
 
Den slutgiltiga rapporten kommer att innehålla titelsida, abstraktion, innehållsförteckning, 
inledning, huvuddelen vilken omfattar problembestämning beskrivning av metoder, resultat 
och slutsatser. Rapporten kommer även att innehålla, referenslista, bilagor (exempelvis frågor 
och svar vid intervjuer med användare), lagar och regler, ritningar, skisser, detaljritningar, 
renderade bilder mm. 
I mån av tid kommer eventuellt en prototyp att tillverkas, detta avgörs senare och är bland 
annat beroende på företagets produktionsläge. Fotografering av viktiga steg och inscanning av 
skisser kommer att ske kontinuerligt  
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Frågor till  intervju hos SLP  
 
Design 
 
1. Vilken budskap vill ni förmedla genom era produkter? 

 
2. Uppfattar kunderna det budskapet? 

 
3. Finns det ett behov att stärka budskapet? 

 
4. Förknippar kunderna era produkter med ert företag? 

 
5. På vilket sätt arbetar ni med design? 

 
Kvalitet 
 
6. Hur ser ert kvalitetsarbete ut? 

 
7. Hur hög kvalitet har ni på era produkter? 

 
8. Vilka krav ställer kunden? 

 
9. Lever ni upp till dessa krav? 

 
10. Har ni certifierat er inom detta område dvs kvalitets säkrat processen? 
 
Miljö 
 
11. Hur viktig är det för ert företag att produkten är bra ur miljösynpunkt? 
 
12. Hur miljöriktiga är era produkter? 
 
13. Hur miljöriktig är eran produktion? 
 
14. Hur ser ert miljöarbete ut? 
 
15. Vilka krav avseende miljö ställer kunderna på era produkter? 
 
16. Lever ni upp till dessa krav? 
 
17. Har ni certifierat er inom detta område dvs miljö säkrat processen? 

 
Teknik 
 
18. Vilka metoder använder ni er av vid framtagande av nya produkter? 
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19. Er produkt utveckling strategi hur ser den ut? (sker den kontinuerligt eller då marknaden  

signalerar)? 
 

20. Tittar konkurrenterna på era lösningar eller ni på deras? 
 
21. Innehar ni patent på era konstruktionslösningar? 

 
Verktyg 
 
22. Vilka typer av produktionsmetoder använder ni er av? 
 
23. Vilka typer av produktionsmetoder har ni i framtiden? 

 
Material 
 
24. Vilka typer av material använder ni er av idag? 
 
25. Vilka typer av material har ni i framtiden? 

 
26. Vem levererar ert material? 

 
27. Vilka företag levererar era standard detaljer? 

 
Samarbete 
 
28. Samarbetar ni med några företag? 
 
29. Har ni planer på att knyta er till något form av nätverk? 
 
30. Om Ja med vilka företag? 
 
 
Resurser 
 
31. Vilka typer av programvaror använder ni er av vid framställning av produkter? 

(3-D solidmodellering, CAD-CAM) 
 
32. Vilka filtyper Cad osv använder ni er av? 
 
Konkurenter 
 
33. Vad är det som är bra med konkurrenternas produkter? 
 
34. Vilka svagheter finns hos konkurrenterna? 
 
Marknad 
 
35. Vilka är era största kunder idag? 
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36. Varför köper de era produkter? 
 
37. Vilka är era kunder i framtiden? 
 
38. Hur säljer ni era produkter? 
 
39. Hur säljer ni era produkter i framtiden? 
 
40. Vilka kunder tjänar ni mest på? 
 
41. Vilka kunder lägger ni störst kraft på? 
 
42. Hur ligger era produkter i pris jämfört med konkurrenter? 
 
43. Vad skiljer era kunder mot konkurenternas? 
 
44. Vad tror ni krävs för att få dessa kunder? 
 
 
Användaren 
 
45. Vilka funktioner uppskattar kunden? 
 
46. Vilka funktioner är kunden inte nöjd med? 
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Frågor till användare av automatkassettvagnar 
 

1. Vilket fabrikat använder ni? 

2. Vilken årsmodell har produkten? 

3. Varför valde ni detta fabrikat? 

4. Varför valde ni denna produkttyp, med avseende på funktioner? Lastförmåga, 

tömning, kassettering… 

5. Är ni nöjd med produkten? 

6. Är totalekonomin enligt förväntningarna? 

7. Har det funnits felaktigheter, i så fall vad? Haveri, konstruktionsfel, reklamationer, 

slitage, handhavandefel 

8. Tycker ni att det är viktigt att produkten ser bra ut?  

9. Har du förslag på hur man kan förändra utseendet, önskemål… 

10. Kan man identifiera ert företag med utseendet på ekipaget? (vagn + bil) 

11. Anser du att produkten har hög kvalité? 

12. Vilka krav har ni på produkten med avseende på kvalité? 

13. Överensstämmer produktens kvalité och inköpspris? 

14. Vad kan förbättras? Service, funktioner, detaljkonstruktion…. 

15. Har ni några krav ur miljösynpunkt på produkten? Certifiering, uppdragsgivarkrav 

16. Jämför ni produkternas teknik och konstruktion vid val av vagn? (genomtänkta och 

robusta konstruktionslösningar o dylikt) 

17. Vilka kriterier är viktigast vid val av ekipage? (Rangordna: totalekonomi, nettolast, 

inköpspris, kvalité, utseende, funktioner, leveranstid, flexibilitet, manövrering) 

18. Vilka är produktens starka sidor? (rangordna: ex lastförmåga, pris, kvalité) 

19. Vilka är dess svaga sidor? (rangordna) 

20. Vilka är leverantörens starka sidor? (leveranstid, pris, bemötande, service, 

kundanpassningsförmåga, andra hands värde, finansiering ) 

21. Vilka är deras svaga sidor? (rangordna) 

22. Kan ni tänka er att köpa fler SLP produkter? (varför i så fall) 

23. Hur har servicen från SLP fungerat? 

24. Hur har ev reklamationer mot SLP fungerat?  
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Sammanställning av olika släpvagnstyper.

Benämning Skiss Lastvikt Vagnsvikt Totalvikt Pris

TRIO vagn med tipp

5,2m

19 7 26 X-100tkr ? X X X

Automatkassettvagn 
Konventionell utan tipp

5,6m

21 7 28 X-30tkr ? X X X

Automatkassettvagn 
Konventionell utan tipp

6,0m

22,7 7,3 30 Xtkr ? X X X

Trippelkärra med tipp 17 7 24 X-180tkr X X X  -

Trippelkärra med 
automatkassett och 
tippram

16 8 24 X-150tkr X X ? X

Trippelkärra med 
automatkassett utan 
tippram

16,5 7,5 24 X-150tkr X X ? X

Boggiekärra med tipp 14 6 20 X-250tkr X X X  -

Tippmöjligheter

Ti
pp

n.
 Ö

ve
r 

dr
ag

Ba
kå

t t
ip

p

Si
do

 ti
pp

K
as

se
tte

ri
ng



Konkurrentanalys Bilaga 5

Tillverkare Ägare Produkter Styrkor Svagheter Övrigt
RKP-konepajat,  
Rovaniemi, Finland, ÅF i 
Sverige (Markaryd och 
Vallentuna),       www.rkp-
konepajat.fi

Kome OY, äger flera döttrar 
som kompletterar 
sortimentet

Automatkassettekipage, maskintrailers, 
Semitrailers, timmersläp, kärror

Närhet till kunder i Norr- och 
västerbotten, har 
försäljningskontor i sydsverige, 
stark ägare, duktig på 
automatkassetter

Finsktalande, 

Sörlings/Ilsbo, Enånger, 
www.sorling.se

Dumpers, lastväxlare, semi trailers, 
Opalflak, tippkärror och timmer vagnar

Duktig på Gruvprodukter, stark 
ägare, ISO 9001 certifierad, Opal-
flak (höghållfasta), nätverk med 
lokala påbyggare

Export

Kilafors, www.translink.se Translink Industrier Tippvagnar, lastväxlarvagnar, 
flaktrailers, timmervagnar, Chassien, 
tippkärror, flisekipage

ISO 9001 certifierad, stark ägare

Norslep, Norge, ÅF i 
Sverige (Hallqvist 
försäljning),       
www.norslep.no

Damm AS Gullkant produkter, Gulliaune dumper 
representant i norden, kärror, TRIO-
vagn, Grus- asfalt- bergprodukter, 
Timmervagnar, växelflak, container, 
styckgods

Duktig på boggie kärror, 
Gullkant-produkter i 
höghållfaststål

Bodensläp, Boden, 
www.bodenslap.se

Ulf och Patrik Gustafsson Timmervagnar, Styckegods chassier, 
Kärror, Flakvagnar, kranar

Duktig på timmerekipage, 
Närhet till kunder i Norra 
sverige

Liten produktionskapacitet

Zetterbergs, Östervåla 
www.zetterbergs.se

Hiab Sopbilar, tippflak, lastväxlare, 
påbyggnader för lastbilar inom bygg- 
anläggnings- och 
avfallshanteringssektorn

Stark ägare, bra kapacitet, 
modern utrustning, produktion i 
Polen

Oflexibel? Standardiserade 
produkter

Export
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Problemklarläggning av utveckling av befintlig trippelkärra med avseende 
funktion och design för SLP. 

 
 
1) Var ligger det egentliga problemet. 
 
2) Vilka önskemål och förväntningar ingår? 
 
3) Vilka uppgifter skall produkten klara? 
 
4) Vilka egenskaper måste produkten inneha? 
 
5) Existerar det i uppgiften förfixerade förhållanden? 
 
6) Vilka egenskaper får produkten inte ha? 
 
Produkten får inte: 
 
7) Liknande produkter/lösningar och dess tekniska lösningar 
 
8) Standardkrav? 
 
9) Krav/önskemål angående ändringsmöjligheter rörande prestanda och utseende? 
  
10)  Teknik och design trender (utvecklingsbara vägar) 



Beskrivning av kassettering förlopp, konventionell vagn      Bilaga 7 
Aktiverad funktion  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid användning av automatkassett behöver inte chauffören kliva ur förarhytten vid 
kassetteringen dvs under körning av släpvagnens flak in i bilens flak.   
Nr Moment Beskrivning 

Tid i sekunder (varierar) 

K
ätting drivsystm

  

Slangkastare 

Elkontakt 

Luftanslutningar  

K
assettkörning 

D
ockningstappar  

Ö
vre bakläm

  

Låsanordning flak bak 

Låsanordning flak f ram
 

K
raftaggragat  

1 Kassetteringsplats Chauffören letar upp en plats som är så jämn som 
möjligt. Ej upp eller nerförsbacke. 

_   X X    X X  

2 Vagn kopplas lös Chauffören lösgör vagnen inne i lastbilshytten genom 
dragkopplingens luftservo samtidigt öppnar en 
luftcylinder bromsarnas duo-matic-koppling. 

2   X X    X X  

3 Dragbil körs fram När dragbilen körs fram frigörs släpvagnen. Dragstången 
faller ner mot backen. Slangkastaren lossar elkontakt och 
luftanslutningar. 

2  X      X X  

4 Lasten i dragbilens flak 
töms 

Tömning av dragbilens last.  Den övre baklämmen 
lämnas i öppet läge efter tömning. 

_        X X  

5 Dockning 1) Dragbilen backas i rak linje mot släpet. Ev 
höjdskillnad justeras med hjälp av bilens fjädring alt 
genom att tippa flaket. (Kamera baktill) 

2) Den sista biten innan ekipagen går ihop, centreras bil 
och släp av släpets dockningstappar. 

3) Bil och släp låses ihop med vbg (kortare drag på 
släp). 

4)  Lås till flak frigörs via mekanism (stänger trycks in i 
släpet och påverkar via leder flakets låsning). 

20           



Beskrivning av kassettering förlopp 
Aktiverad funktion  

 
 
 
 
 
 
 
Tiden för kassettering varierar beroende på last och underlag. För en ovan förare tar 
kassetteringen längre tid. Vid halt väglag tillkommer moment som sandning alternativt 
snökedjor.  
Nr Moment Beskrivning 

Tid i sekunder (varierar) 

K
ätting drivsystm

  

Slangkastare 

Elkontakt 

Luftanslutningar  

K
assettkörning 

D
ockningstappar  

Ö
vre bakläm

  

Låsanordning flak bak 

Låsanordning flak f ram
 

K
raftaggragat  

6 Kassettering 1) Chauffören aktiverar hydraulmotor som sitter baktill 
på dragbil. Denna överför via en klokoppling och 
vinkelväxel kraften till släpvagnens 
kättingdrivsystem. 

2) Flaket förflyttas med kätting via en medbringarsläde 
som griper i flakets botten. 

3) Då flaket nått främre position vickar medbringaren 
ner över drivhjulet. Flaket är således frånkopplat från 
släpet.  

4) Flaket låses i dragbilen. (Indikering i hytt) 

30 X    X X X   X 

7 Flaket från släpet i 
dragbilens flak töms 

Tömning av släpets last. _         X  

8 Kassettering Se moment 5 & 6 omvänd ordning. 50 X    X X  X X X 
9 Vagn kopplas ihop. Dragbilen körs fram till rätt position. Draganordningar 

låses. Chauffören kliver ur hytten och kopplar ihop 
elkontakt och luftanslutningar. Visuell kontroll av 
låsningar till flak. 

25   X X    X X  

Total tid för kassettering Summa: Ca: 2 min och 9 sek 
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Luleå tekniska universitet Specifikation trippelkärra med avseende ny 

design och funktion i form av kassettering. 
   
   
Ändring K/Ö/Ej specificerat Krav/önskemål 
  1. Geometri 
 K 1.1 Möjlighet att kassettera över flak från släp till 

dragbil. 
 K 1.2 Möjlighet att enkelt justera spänning av kedja 

för kassettering.  
 K 1.3 Möjlighet att byta flak till annan funktion. 
 Ö 1.4 Minimera yttermått. 
 Ö 1.5 Minimera nedsmutsning 
 Ö 1.6 Medge kassettering framifrån. 
 Ö 1.6 Maximera styrka. 
 K 1.8 Medge utrymme för axlar (9-tons) 
 K 1.9 Medge utrymme för luftfjädring. 
 K 1.10 Medge utrymme för parabel fjädring. 
 K 1.11 Medge utrymme för tippsystem bakåt. 
 Ö 1.12 Medge utrymme för tippsystem sidled. 
 K 1.13 Maxlängd 5,85m. 
 K 1.14 Medge placering av stödben. 
 K 1.15 Styra bort grus och dyl. från rörliga 

komponenter 
 Ö 1.16 Medge 385 singel däck 
  2. Kinematik 
 K 2.1 Acceleration =  4,5 m/s2 (se svensk standard 

SS3635)  
  3. Krafter 
 Ej specificerat 3.1 Vridmoment max =  Nm (påverkan på 

chassiet) 
 Ej specificerat 3.2 Effekt kraftuttag P = W 
 K 3.3 Klara horisontellt kraft F = N (se svensk 

standard SS 3635) 
 Ö 3.4 Vikt med luftfjädring max = 6 600 kg 
 Ö 3.5 Vikt med parabelfjädring max = 6 200 kg  
 K 3.6 Extra vikt med kassettering-, tippfunktion = 

800-1000 kg 
 K 3.7 Extra vikt med kassetteringsfunktion = 4-

600kg. 
 Ö 3.8 Får ej väga mer än 500kg jämfört med 

nuvarande trippelkärra. 
 K 3.9 Klara 16 tons nyttolast. 
 K 3.10 Maxbelastning på dragögla = 1000 kg 
  4. Energi 
 Ej specificerat 4.1 Utgående effekt kraftaggregat P = w 
  5. Material 
 K 5.1 Tåla rengöring 
 K 5.2 Tåla alkaliska ämnen, avfettning mm (efter 
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ytbehandling). 

 K 5.3 Tåla fett,olja och salter (efter ytbehandling). 
 K 5.3 Rep och slagtåligt (efter ytbehandling)  
 K 5.4 Ej lättantändeligt 
 K 5.5 Låg vikt 
 K 5.6 Ej avge giftiga ämnen. 
 K 5.7 Ej överföra eller förstärka ev resonanser 
 K 5.8 Klara stora temperatur variationer 
 K 5.9 Återvinningsbart 
  6. Signaler 
 K 6.1 Tydliga samt lättmanövrerade reglage  
 K 6.2 Visuell indikering av låsning flak i hytt. 
 K 6.3 Visuell indikering av låsning flak utifrån. 
 K 6.4 Visuell indikering av låsning draganordning i 

hytt. 
 K 6.5 Visuell indikering av låsning draganordning 

utifrån. 
  7. Säkerhet 
 K 7.1 Klara uppställda krav på marknaden 

avseende, klämrisk, giftiga ämnen, återvinning 
osv enligt Eu: föreskrifter. 

 K 7.2 Klara uppställda krav avseende svensk 
standard. 

 K 7.3 Klara uppställda krav avseende Ce-märkning. 
 K 7.4 Reglage och yttre komponenter måste vara 

utformade så att användaren ej utsätts för fara. 
 K 7.5 Reglage och yttre komponenter skall vara 

utformade så att de ej utgör fara för 
medtrafikanter. 

 K 7.6 Indikering av flakets låsning i dragbil och 
visuellt utifrån.  

  8. Ergonomi 
 K 8.1 Möjlighet att underhålla/serva produkten på 

ett bra sätt (lättillgänliga smörjnipplar osv). 
 K 8.2 Enkel att förstå (layoutklarhet) 
  9. Tillverkning 
 K 9.1 Lättproducerat 
 K 9.2 Låg kostnad 
 Ö 9.3 Bearbetningsbar 
 Ö 9.4 Medge tillverkning i SLP’s befintliga  

verkstad. 
 K 9.5 Noll fel vid leverans 
 Ö 9.6 Så få ingående delar som möjligt 
 Ö 9.7 Använda befintliga trippelkärrans delar och 

dess leverantörer. 
  10. Kvalitetskontroll 
 K 10.1 Kvalitetskontroller utöver produktion vid 

250 mils sevice 
 K 10.2 Utprovade delar med bra kvalitet 
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 K 10.3 Klara bilprovningens kontroller. 
 Ö 10.3 Beprövad teknik för att säkerhetsställa bra 

kvalitet 
 Ö 10.4 Passa SLP’s nuvarande kassetteringsystem 

höjd på dockningstappar och vinkelväxlar.  
  11. Monterbarhet 
 K 11.1 Med enkla förklaringar och anvisningar skall 

konstruktionen kunna monteras ihop och justeras 
in hos fabrikant. 

 K 11.2 Demonterbart 
  12. Transport 
  Ej behandlat 
  13. Handhavande 
 K 13.1 Tåla temperatur differens från +30 till – 40 

ºgrader. 
 K 13.2 Tåla kontinuerlig drift i 2min 
 K 13.3 Enkla reglage och knappar 
 K 13.4 Medge uppställning av vagn vid tippning 
  14. Underhåll 
 K 14.1 Livslängd 15 år. 
 K 14.3 Underhållscykel skall passa nuvarande 

automatkasset’s service intervall (se instruktions- 
och servicehandbok SLP-automatkassertt 
tippande modell trippell). 

  15. Kostnader 
 K/dock ej specifierat 15.1 Minimera tillverkningskostnad. 
 K/dock ej specifierat 15.2 Minimera investeringskostnader. 
 K/dock ej specifierat 15.3 Minimera verktygskostnad. 
 Ö 15.4 Minimera antalet delar. 
 Ö 15.5 Stor andel standard komponenter. 
 Ö 15.6 Minimera pris på ingående delar. 
  16. Miljö 
 K 16.1 Återvinningsbart material 
 K 16.2 Ingående detaljer märkt: materialsort 
  16.3 
  17. Tidsplan. Start-Stop 
 K 17.1 Projektplanering V:16 
 K 17.2 Informationsinsamling V:16- fortlöpande 
 K 17.3 Identifiering av kundbehovV:19-20 
 K 17.4 Problemklarläggning.  V:20 
 K 17.5 Upprätta specifikation. V:21 
 K 17.6 Önskemålsträd med viktning V:21 
 K 17.7 Viktberäkning av nivåer önskemålsträd V: 

V:21. 
 K 17.8 Specificering av betygssättningV:21 
 K 17.6 Funktionell problemnedbrytning V:22 
 K 17.7 Ideverksamhet V:23 
 K 17.8 Upprätta idematris V:24 
 K 17.9 Upprätta koncept förslag V:24-36  
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 K 17.10 Prototypritningar 2-D V:24-40 
 K 17.11UtvärderingskriteriumV:39-40 
 Ö 17.12 Svagpunktsanalys V:41 
 K 17.13 Val av koncept V.42 
 K 17.15 Ytmodellering V:45-51 
 Ö 17.16 Eventuell prototyp efter V:52 
 K 17.17 Rapportskrivning 36- fortlöpande 
 K 17.18 Presentationsmaterial V:49-51 
 Ö 17.19 Presentation LTU tisdag 14 december V:50
  18. Design 
 K 18.1 Skall förmedla hög kvalité och styrka. 
 K 18.2 Skall upplevas robust och vara tilltalande för 

ögat.  
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Examensarbete SLP 2004     
Jonas Fahlesson  
Jan-Ola Larsson     
 
Hej 
 
Här kommer information inför ert deltagande vid idéverksamheten i examensarbetet mot 
företaget SLP. Tid och plats som vi kom överens om tidigare står fast dvs mötet kommer att 
ske i LTU’s lokaler F225 31 maj klockan 16,00. Vid mötet kommer följande kreativa 
människor att deltaga Curt Ekbom student, Kent Nilsson innovatör Ferruform, Jan-ola 
Larsson exjobbare, ev Jan Lundberg prof LTU och sist men inte minst jag själv.  
Följande kommer vi att behandla under idéverksamheten, ev ändringar kan komma att ske. 
 
• Kort presentation av sig själv inför övriga deltagare 
• Beskrivning av SLP’s verksamhet 
- Företaget 
- Fabriken 
- SLP’s designfilosofi 
- SLP’s produktutvecklinsfilosofi 
• Video SLP’s produkter 
• Bilder och förklaring av funktioner  
- Automatkasset 
- Trippelkärra 
• Beskrivning av examensarbetet 
• Målsättning 
- Idéer som möjliggör kassettering av flak framifrån på trippelkärran. 
- Idéer som eliminerar den instabilitet som uppstår när trippelkärran kopplas lös från dragbilen 
- Idéer som skyddar kablage och slangar vid frånkoppling och dockning med dragbilen. 
• Brainstorming 
 Regler under brainstorming 
- Kritik är inte tillåten 
- Kvantitet eftersträvas 
- Ovanliga ideer 
- Kombinera ideer  
(Om vi får ide torka så har vi förberett för ytterligare metoder) 
• Ideskiftesmetoden metod-635 
- Skissa och beskriv tre helt individuella lösningar på papper 
- Skicka papperet vidare 
- Vidareutveckla eller lägg till egna förslag till lösningar 
- Avbryt när lösningarna gått varvet runt 
• Osborns idesporrar 
- Förstora 
- Förminska 
- Ersätta  
- Omplacera 
- osv  
 
Vi har uppskattat att mötet tar 3½h, under mötet bjuder vi på fika. 
Om du har några frågor och funderingar kan du nå oss på : 
Jonas Mob: 070-684 18 33,  Jan-ola Mob: 070-654 44 69 
 
Vi syns hälsningar/ Jonas & Jan-ola  
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Examensarbete SLP 2004     
Jonas Fahlesson  
Jan-Ola Larsson     
 
Hej 
 
Här kommer information inför ert deltagande vid idéverksamheten i examensarbetet mot ert 
företag. Tid och plats som vi kom överens om tidigare hoppas jag står fast dvs mötet kommer 
att ske i era lokaler 3 juni klockan 15,00. Vid mötet kommer följande kreativa människor att 
deltaga Vilhem Lampinen, Markku Flygare, Kauko Siivola, Paavo Ojala, Jan-ola Larsson, 
Jonas Fahlesson. 
Följande kommer vi att behandla under idéverksamheten, ev ändringar kan komma att ske. 
 
• Kort presentation av sig själv inför övriga deltagare 
• Beskrivning av examensarbetet 
• Målsättning 
- Idéer som möjliggör kassettering av flak framifrån på trippelkärran. 
- Idéer som eliminerar den instabilitet som uppstår när trippelkärran kopplas lös från dragbilen 
- Idéer som skyddar kablage och slangar vid frånkoppling och dockning med dragbilen. 
• Brainstorming 
 Regler under brainstorming 
- Kritik är inte tillåten 
- Kvantitet eftersträvas 
- Ovanliga ideer 
- Kombinera ideer  
(Om vi får ide torka så har vi förberett för ytterligare metoder) 
• Ideskiftesmetoden metod-635 
- Skissa och beskriv tre helt individuella lösningar på papper 
- Skicka papperet vidare 
- Vidareutveckla eller lägg till egna förslag till lösningar 
- Avbryt när lösningarna gått varvet runt 
• Osborns idesporrar 
- Förstora 
- Förminska 
- Ersätta  
- Omplacera 
- osv  
 
Vi har uppskattat att mötet tar ca 3½h, under mötet bjuder vi på fika. 
Om du har några frågor och funderingar kan du nå oss på : 
Jonas Mob: 070-684 18 33,  Jan-ola Mob: 070-654 44 69 
 
Hälsningar/ Jonas & Jan-ola  
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Trippelkärra med automatkassett

1 1 0,3125 0,3125

0,3125 0,3125 0,28 0,0875

0,24 0,075

0,16 0,05

0,16 0,05

0,16 0,05

0,0625 0,0625 0,25 0,015625

0,375 0,023438

0,3125 0,019531 0,5 0,009766

0,0625 0,003906 0,5 0,009766

0,3125 0,3125 0,4 0,125

0,6 0,1875

Montering av ing. 
delar

Tillverkning av ing. 
delar

Smidig/snabb att 
kassettera

Många tipp-
möjligheter

Säljande design

Låga tillverknings 
kostnader

Enkel att 
underhålla/ reparera

Standard-iserade 
komponenter/lösn.

Få komponenter

Gestalta kraft, 
kvalité o styrka

Optimal trippel-
kärra med 

kassettering
Låg vikt

Tilltala användaren

Enkel att sätta 
samman

Beprövad teknik/ 
lösningar

Ej komplicerade 
lösningar

Tillförlitlig teknik

Demonterbar



Viktberäkning Bilaga 12
Trippelkärra med automatkassett

Nivå 1
1 2 3 4 Summa: Vikt:

1 Låg vikt 1 1 2 1 5 0,3125
2 Användarvänlig 1 1 2 1 5 0,3125
3 Låga tillv.kostn 0 0 1 0 1 0,0625
4 Tillförlitlig teknik 1 1 2 1 5 0,3125

S:a 16 1

Nivå 2

1 2 3 4 5 Summa: Vikt:
1 Smidig att kassettera 1 2 2 1 1 7 0,28
2 Många tippmöjligheter 0 1 1 2 2 6 0,24
3 Enkel att underhålla 0 1 1 1 1 4 0,16
4 Säljande design 1 0 1 1 1 4 0,16
5 Gestalta kraft m.m 1 0 1 1 1 4 0,16

S:a 25 1

1 2 3 4 Summa: Vikt:
1 Std:ade komponenter 1 0 1 2 4 0,25
2 Få komponenter 2 1 1 2 6 0,375
3 Enkel att sätta samman 1 1 1 2 5 0,3125
4 Demonterbar 0 0 0 1 1 0,0625

S:a 16 1

1 2 Summa: Vikt:
1 Beprövad teknik 1 1 2 0,4
2 Ej komplicerade lösnin 1 1 2 0,6
3 0
4 0

S:a 4 1

Nivå 3

1 2 Summa: Vikt:
1 Montering av ing. dela 1 1 2 0,5
2 Tillverkn. av ing delar 1 1 2 0,5
3 0
4 0

S:a 4 1



Betygsättning av önskemål Bilaga 13

Trippelkärra med automatkassett
Betyg 1. Låg vikt Betyg 8. Minimera antalet komponenter

0 Totalvikt 8 ton 0 100st komponenter
10 Totalvikt 7 ton 10 Komponenter 1 st

Betyg 2. Snabbhet vid kassettering Betyg 9. Montering av ingående delar
0 10 min 0 100h
10 0 min 10 0h

Betyg 3. Tippmöjligheter Betyg 10. Tillverkning av ingående delar
0 Inte möjligt 0% 0 100h
10 Fyra tippmöjligheter 100% 10 0h

Betyg 4. Underhåll och reparationer Betyg 11. Demonterbar
0 Underhåll utöver befintlig vagns serviceintervall 50h 0 Ej demonterbar 0%
10 Underhålls fri, 0h 10 Demonterbar 100%

Betyg 5. Maximera attraktiv säljande design Betyg 12. Beprövad teknik/lösningar
0 Oattraktiv design 0% 0 Beprövad teknik 0% 
10 Maximalt attraktiv 100% 10 Beprövad teknik 100%

Betyg 6. Maximera gestaltning av kvalite kraft och styrka. Betyg 13.  Ej komplicerade lösningar
0 Ingen gestaltning  0% 0 Komplicerade lösningar 100%
10 Maximal gestaltning 100% 10 Ej komplicerade lösningar 0%

Betyg 7.  Standardkomponenter
0 Inga standard komponenter 0%
10 Enbart standardkomponenter 100%



Merittalsberäkning Bilaga 14

Trippelkärra med automatkassett Sidan 1 av 2

Utvärderingskriterium
Nr Önskemål Vikt Parameter enhet storl betyg delmerit storl betyg delmerit storl betyg delmerit storl betyg delmerit storl betyg delmerit storl betyg delmerit

1 Låg vikt 0,31 vikt ton 7,50 5,00 1,56 7,80 2,00 0,63 7,80 2,00 0,63 7,60 4,00 1,25 7,60 4,00 1,25

2 Snabb att kassettera 0,09 tid min 3,00 7,00 0,61 5,00 5,00 0,44 4,00 6,00 0,53 3,00 7,00 0,61 3,00 7,00 0,61

3 Många tippmöjligheter 0,08 antal st 4,00 10,00 0,75 4,00 10,00 0,75 4,00 10,00 0,75 4,00 10,00 0,75 3,00 7,50 0,56

4 Enkel att underhålla 0,05 tid tim 10,00 8,00 0,40 30,00 4,00 0,20 25,00 5,00 0,25 20,00 6,00 0,30 10,00 8,00 0,40

5 Säljande design 0,05 %  - 7,00 0,35 6,00 0,30 5,00 0,25 7,00 0,35 7,00 0,35

6 Gestalta kraft, kvalité styrka 0,05 %  - 8,00 0,40 6,00 0,30 4,00 0,20 8,00 0,40 8,00 0,40

7 Standard komponenter§ 0,02 %  - 8,00 0,13 4,00 0,06 4,00 0,06 5,00 0,08 6,00 0,09

8 Få komponenter 0,02 antal st 8,00 0,19 5,00 0,12 6,00 0,14 7,00 0,16 8,00 0,19

9 Montering av ing delar 0,01 tid tim 40,00 6,00 0,06 80,00 2,00 0,02 70,00 3,00 0,03 50,00 5,00 0,05 40,00 6,00 0,06

10 Tillverkning av ing delar 0,01 tid tim 30,00 7,00 0,07 70,00 3,00 0,03 60,00 4,00 0,04 40,00 6,00 0,06 30,00 7,00 0,07

11 Demonterbar 0,00 %  - 9,00 0,04 9,00 0,04 9,00 0,04 9,00 0,04 9,00 0,04

12 Beprövade lösningar 0,13 %  - 8,00 1,00 6,00 0,75 4,00 0,50 8,00 1,00 9,00 1,13

13 Ej kompilcerade lösningar 0,19 %  - 7,00 1,31 4,00 0,75 5,00 0,94 7,00 1,31 7,00 1,31

1,00 Summa 6,86   Summa: 0,00 Summa 4,38 Summa 4,34 Summa 6,36 Summa 6,46

Variant 2: Uppfyller ej krav i specifikationen, kan ej automatkassettera.

Variant 5 Variant 6Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4



Merittalsberäkning Bilaga 14

Trippelkärra med automatkassett Sidan 2 av 2

Utvärderingskriterium
Nr Önskemål Vikt Parameter enhet storl betyg delmerit storl betyg delmerit storl betyg delmerit storl betyg delmerit storl betyg delmerit storl betyg delmerit

1 Låg vikt 0,31 vikt ton 7,30 7,00 2,19 7,60 4,00 1,25 7,40 6,00 1,88 0 0 0 0 0 0

2 Snabb att kassettera 0,09 tid min 5,00 5,00 0,44 5,00 5,00 0,44 3,00 7,00 0,61 0 0 0 0 0 0

3 Många tippmöjligheter 0,08 antal st 4,00 10,00 0,75 4,00 10,00 0,75 4,00 10,00 0,75 0 0 0 0 0 0

4 Enkel att underhålla 0,05 tid tim 25,00 5,00 0,25 20,00 6,00 0,30 5,00 9,00 0,45 0 0 0 0 0 0

5 Säljande design 0,05 %  - 5,00 0,25 6,00 0,30 7,00 0,35 0 0 0 0 0 0

6 Gestalta kraft, kvalité styrka 0,05 %  - 5,00 0,25 6,00 0,30 8,00 0,40 0 0 0 0 0 0

7 Standard komponenter§ 0,02 %  - 4,00 0,06 6,00 0,09 8,00 0,13 0 0 0 0 0 0

8 Få komponenter 0,02 antal st 6,00 0,14 6,00 0,14 9,00 0,21 0 0 0 0 0 0

9 Montering av ing delar 0,01 tid tim 70,00 3,00 0,03 50,00 5,00 0,05 30,00 7,00 0,07 0 0 0 0 0 0

10 Tillverkning av ing delar 0,01 tid tim 60,00 4,00 0,04 30,00 7,00 0,07 25,00 7,50 0,07 0 0 0 0 0 0

11 Demonterbar 0,00 %  - 9,00 0,04 9,00 0,04 9,00 0,04 0 0 0 0 0 0

12 Beprövade lösningar 0,13 %  - 6,00 0,75 6,00 0,75 9,00 1,13 0 0 0 0 0 0

13 Ej kompilcerade lösn 0,19 %  - 5,00 0,94 6,00 1,13 8,00 1,50 0 0 0 0 0 0

1,00 Summa 6,12 Summa 5,60 Summa 7,58 Summa 0 Summa 0 Summa 0

Variant 10:  Ingår ej ex-jobbet (att förändra tippfunktion)
Variant 11: Trio-vagn, annan produkt
Variant 12: Subfunktion

Variant 11 Variant 12Variant 7 Variant 8 Variant 9 Variant 10



Beskrivning av koncept vagnens kassettering förlopp      Bilaga 15 
Aktiverad funktion  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid användning av automatkassett behöver inte chauffören kliva ur förarhytten vid 
kassetteringen dvs under körning av släpvagnens flak in i bilens flak.   
Nr Moment Beskrivning 

Tid i sekunder (varierar) 

K
edja  drivsystm

  

Slangkastare 

Elkontakt 

Luftanslutningar  

K
assettkörning 

D
ockningstappar  

Ö
vre bakläm

  

Låsanordning flak bak 

Låsanordning flak f ram
 

K
raftaggragat  

1 Kassetteringsplats Chauffören letar upp en plats som är så jämn som 
möjligt. Ej upp eller nerförsbacke. 

_   X X    X X  

2 Dragstångens låsning 
frigörs  

Chauffören lösgör dragstångens låsning i längsled inne i 
lastbilshytten samtidigt öppnar en luftcylinder 
bromsarnas duo-matic-koppling. 

2   X X    X X  

3 Dragbil körs bak När dragbilen körs bak trycks dragstången in i 
lagringshylsan.  

2   X X    X X  

4 Dragbil körs fram Slangkastaren lossar elkontakt, hydraulik 
och.luftanslutningar. 

2  X      X X  

5 Lasten i dragbilens flak 
töms 

Tömning av dragbilens last.  Den övre baklämmen 
lämnas i öppet läge efter tömning. 

_        X X  

6 Dockning 1) Dragbilen backas i rak linje mot släpet. Ev 
höjdskillnad justeras med hjälp av bilens fjädring alt 
genom att tippa flaket. (Kamera baktill) 

2) Bil och släp låses ihop med draganordning.  
3) Den sista biten innan ekipagen går ihop, centreras bil 

och släp av släpets dockningstappar.Då dragstång 
nått bottenläget låses även den.   

4) Lås till flak frigörs via stång mekanism  

20      X     



Beskrivning av koncept vagnens kassettering förlopp 
Aktiverad funktion  

 
 
 
 
 
 
 
Tiden för kassettering varierar beroende på last och underlag. För en ovan förare tar 
kassetteringen längre tid. Vid halt väglag tillkommer moment som sandning alternativt 
snökedjor.  
Nr Moment Beskrivning 

Tid i sekunder (varierar) 

K
edja  drivsystm

  

Slangkastare 

Elkontakt 

Luftanslutningar  

K
assettkörning 

D
ockningstappar  

Ö
vre bakläm

  

Låsanordning flak bak 

Låsanordning flak f ram
 

K
raftaggragat  

6 Kassettering 1) Chauffören aktiverar hydraulmotor som sitter baktill 
på dragbil. Denna överför via ett kuggdrev kraften till 
släpvagnens kedjedrivsystem. 

2) Flaket förflyttas med kedjan via en drivklack som 
sitter baktill i flakets botten. 

3) Då flaket nått främre position är flaket således 
frånkopplat från släpet.  

4) Flaket låses i dragbilen. (Indikering i hytt) 

30 X    X X X   X 

7 Flaket från släpet i 
dragbilens flak töms 

Tömning av släpets last. _         X  

8 Kassettering Se moment 5 & 6 omvänd ordning. 50 X    X X  X X X 
9 Vagn kopplas ihop. Dragbilen körs fram till rätt position. Draganordningar 

låses. Chauffören kliver ur hytten och kopplar ihop el, 
hyraulik och luftanslutningar. Visuell kontroll av 
låsningar till flak. 

25   X X    X X  

Total tid för kassettering Summa: Ca: 2 min och 11 sek 
 




