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Abstract 

 

A pile of fuel briquettes is placed on the ground on a industrial area in Sveg. It’s the 

manufacturer of these briquettes that keeps them in stock and destines to load them in 

their containers. Because this procedure isn’t part of the ordinary working process a 

mobile unit is used. The container is placed in a rig which raises the opening whereupon a 

wheel loader drops the briquettes in to a transporter. It moves the material up to the 

opening of the container where the briquettes fall down to the bottom. The procedure isn’t 

working satisfying according to the utilizer. This is the starting point which will be the 

basis of this bachelor thesis. Initially the work proceeded by creating and realize an 

appropriate strategy for the product development, and finally evaluate the method. The 

strategy led to a product concept that for filled the developed requirements. Each method 

contributed to the result and can therefore be seen as essential for the progress. 

 

 

 

 



 



Sammanfattning 

En hög med bränslebriketter ligger på marken på ett industriområde i Sveg. Det är 

tillverkaren av dessa som har lagerhållit briketterna på detta sätt och ämnar lasta dessa 

i sina containrar. Då detta moment inte tillhör den ordinarie produktionen finns en 

mobil enhet att tillgå för att genomföra inlastningsproceduren. Containern placeras i 

en rigg som hissar containeröppningen upp i luften varpå en hjullastare matar in 

briketterna i en transportör. Den förflyttar briketterna upp till containeröppningen 

vilket leder till att materialet faller ned på containerns botten. Lastningen upplevs inte 

ske på ett tillfredsställande vis enligt användaren. Detta är utgångspunkten som ligger 

till grund för detta examensarbete Arbetet har utgått ifrån att skapa en väl lämpad 

arbetsgång för att utveckla ett konceptförslag och praktisera detta för slutlig 

utvärdering.  

Arbetsgången som utvecklades och följdes ledde slutligen fram till ett konceptförslag 

som uppfyller kundens samtliga krav. Alla ingående metoder bidrog till resultatet och 

kan därför anses väsentliga för arbetet.  

 

 

 



 



Innehållsförteckning 

 

1 Introduktion ................................................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 1 
1.2 Syfte .................................................................................................................. 2 
1.3 Målbeskrivning.................................................................................................. 2 
1.4 Organisation ...................................................................................................... 3 

1.4.1 Projektgrupp.................................................................................................. 3 
1.4.2 Referensgrupp ............................................................................................... 3 
1.4.3 Styrgrupp....................................................................................................... 3 

1.5 Projektplanering ................................................................................................ 3 
1.5.1 Aktiviteter ..................................................................................................... 4 
1.5.2 Aktivitetsplan ................................................................................................ 4 

2 Metodik....................................................................................................................... 5 
2.1 Funktionsstruktur............................................................................................... 5 
2.2 Konceptgenereringsmetoder.............................................................................. 6 

2.2.1 Kreativa metoder........................................................................................... 6 
2.2.2 Systematiska metoder ................................................................................... 7 

2.3 Relativ utvärdering ............................................................................................ 7 
2.4 Feleffektsanalys................................................................................................. 8 

3 Strategi ........................................................................................................................ 9 
3.1 Konstruktionsprocessen..................................................................................... 9 
3.2 Produktutveckling som systematisk process ................................................... 10 

3.2.1 Framgångsfaktorer ...................................................................................... 12 
4 Förstudie ................................................................................................................... 13 

4.1.1 Problemanalys............................................................................................. 15 
4.1.2 Förutsättningar ............................................................................................ 16 

4.2 Marknadsundersökning ................................................................................... 16 
4.3 Produktegenskaper .......................................................................................... 18 

4.3.1 Funktionsstruktur ........................................................................................ 18 
4.4 Problemformulering ........................................................................................ 19 

5 Produktspecifikationer .............................................................................................. 21 
5.1 Checklista ........................................................................................................ 21 
5.2 Produktansvar.................................................................................................. 22 

6 Konceptgenerering.................................................................................................... 23 

 



6.1 Kreativa metoden .............................................................................................23 
6.1.1 Brainstormresultat .......................................................................................24 

6.2 Systematiska metoden......................................................................................25 
6.3 Relativ utvärdering...........................................................................................26 

6.3.1 Utvärderingsresultat.....................................................................................28 
6.4 Vidareutveckling..............................................................................................28 

7 Granskning av koncept..............................................................................................33 
7.1.1 Checklista ....................................................................................................33 
7.1.2 Referensgruppen..........................................................................................33 
7.1.3 Direktiv........................................................................................................34 
7.1.4 Feleffektsanalys ...........................................................................................34 

8 Konstruktion..............................................................................................................35 
8.1 Konstruktionsplan ............................................................................................35 
8.2 Rotationsfunktion.............................................................................................36 
8.3 Tiltfunktion ......................................................................................................38 
8.4 Inmatningsenhet...............................................................................................39 

9 Sammanställning .......................................................................................................41 
10 Slutsats .................................................................................................................44 

10.1 Fortsatt arbete...................................................................................................45 
11 Litteraturförteckning ............................................................................................46 
 

 

 

 

Bilaga I – Bilder från studiebesök 

Bilaga II – Förstudieblankett 

Bilaga III – Produktbeskrivning, roterande enhet 

Bilaga IV – Produktbeskrivning, tiltande enhet 

 

 



 

1 Introduktion 

Denna rapport beskriver arbetet som utförts som avslutande examensarbete för två 

studenter på Maskiningenjörsutbildningen vid Högskolan i Gävle. Problemet är i sitt 

ursprung hämtat från en bränslebrikettstillverkare i Härjedalen. Där har ett problem 

uppmärksammats vid lastning av bränslebriketter för vidare transport till kund. 

Målsättningen för projektet är att skapa en lösning på detta problem, inte uteslutande för 

denna organisation, utan att skapa en produkt som är användbar för tillverkare av alla 

tänkbara produkter av samma karaktär. 

1.1 Bakgrund 

Företaget HMAB framställer bränslebriketter och pellets genom att pressa samman torv 

eller sågspån av lämplig fraktionsstorlek till önskad storlek i formen av pellets eller 

briketter (figur 1). Dessa produkter lagras och transporteras sedan i 20-fots ISO-

containrar av sjöfraktstyp (figur 2). 

Figur 1.  
Pellets och briketter  

 

Figur 2.  
20 Fots ISO- 
container  

                                                     

Lastning i container är mycket fördelaktigt, i synnerhet vid 

förvaring av brännbart material, då containrarna i sig fungerar 

som brandceller. Därtill erbjuds god transportekonomi då 

transporten med enkelhet kan ske via tåg. Detta förutsätter 

dock att varje container lastas till högsta tänkbara nivå. 

Materialet i fråga har en relativt låg densitet om ca 1000 kg/m3 

(bulkdensitet ca 650-700 kg/dm3)1 vilket innebär att man 

uppnår maximalt tillåten lastvikt för respektive container 

endast genom att fylla dessa i det 

närmaste fullständigt. Vid lastning av löst material i oordnad form 

är det dock behäftat med viss svårighet att åstadkomma en så hög 

fyllnadsgrad. För att uppnå en tillfredställande fyllnadsgrad har 

man på HMAB använt sig av en lösning där containern reses upp 

vertikalt relativt marken då den ska fyllas. Då denna lösning inte 

till fullo har fungerat tillfredställande har ÅF-consult kontaktats 

för att utveckla ett fungerande koncept för lastningen av 

containrarna. Så har också skett, men detta förslag har inte 

 
1 Muntlig källa: P-O Berglund, HMAB 
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implementerats av olika anledningar varför projektet lagts på is. I och med detta 

examensarbete återupptas detta arbete, om än i något uppdaterad form. 

Vid en inledande analys av problemet visade det sig lämpligt att utveckla en produkt som 

lämpar sig, inte bara för lastning av briketter, utan även pellets, flis och spån. Detta skulle 

även skapa ett större kundunderlag och ett ökat intresse för produkten.  

 

Traditionellt sett har produktutveckling skett enligt en fri, kreativ process – 

ingenjörskonst. Utifrån tekniska idéer och tidigare lösningar har produkter successivt 

arbetats fram till färdiga produkter eller prototyper som sedan provats i laboratoriemiljö. 

Vid misslyckade försök har arbetet återgått till omkonstruktion och vidare till nya tester. 

Efter lyckade laboratorieförsök kan nya omkonstruktioner krävas då produkten ska 

anpassas till produktion. Detta dyra, tids- och resurskrävande sätt att utveckla produkter 

blir allt mindre vanligt i takt med ökande marknadskrav, nationell konkurrens och den 

avancerade och komplexa teknik som ingår i dagens produkter. Detta har lett till att 

systematiska processer har utvecklats för att uppnå effektivare produktutveckling. Detta 

har framför allt pådrivits av företag inom områden så som mobiltelefoner och 

persondatorer vars produkter har mycket korta produktlivscykler i kombination med 

avancerad och komplex teknik. Även små förseningar i deras produktutveckling kan leda 

till att konkurrenter blir först med lansering med förlorade marknadsandelar som följd. 

Denna systematiska konstruktionsprocess ska erbjuda minskad projekttid, lägre 

framtagningskostnad och tillit till att produkten vid lansering motsvarar kundens krav.  

1.2 Syfte 

Genom litteraturstudier på ämnet produktutveckling ska en lämplig strategi skapas och 

anpassas efter rådande omständigheter samt utföra denna för att sedan utvärdera 

metodiken. Med stöd av denna strategi och dess metoder ska ett komplett konceptförslag 

skapas som lösning på det problem som uppmärksammats.  

1.3 Målbeskrivning 

Det huvudsakliga målet som kommer att avgöra framgången i projektet är produktmålet.  

Detta utgår ifrån att utreda huruvida det finns utvecklingspotential i den befintliga 

produktutformningen för att sedan presentera ett konceptförslag på detta. Produkten i 

fråga avser en rigg som möjliggör effektiv och säker lastning av briketter, pellets, flis 

eller spån i 20 fots ISO-container. 
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1.4 Organisation 

Organisationen som bildades vid upprättandet av projektuppgiften bestod av en 

projektgrupp, referensgrupp och styrgrupp. 

1.4.1 Projektgrupp 

Projektgruppen bildas av Tomas Midendal och Johan Gustavsson som gemensamt deltar i 

planering, arbetsfördelning, genomför arbetsuppgifter och dokumenterar arbetet.  

 

1.4.2 Referensgrupp 

Referensgruppen2 ska bestå av personer som skall använda produkten när den kommer ut 

på marknaden. För att få viktiga synpunkter på olika idéer kan denna referensgrupp 

konsulteras, vilket kan ge bra underlag för vidare analyser. Viktigast i referensgruppen, 

samt den första att ingå i denna var Per-Olof Berglund på HMAB då han ingår i den 

organisation som upptäckt problemet och besitter viktig kunskap om handhavandet.  

1.4.3 Styrgrupp 

I den här gruppen ingår den vetenskapliga handledaren samt handledare från 

uppdragsgivaren, vilka via avstämningsmöten kan hjälpa till att få arbetet att framskrida 

på bästa sätt. 

 

Vetenskaplig handledare: Matz Lenner, Tekn Dr, Professor på HiG och LiTH 

Uppdragsgivare och handledare: Erik Stål, gruppchef på ÅF Division Engineering 

 

1.5 Projektplanering 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Datumet för projektets uppstart var den 23 

februari då ett första möte med uppdragsgivaren ägde rum. Detta följdes av förberedande 

arbete med att skapa material för ansökan och godkännande av projektuppgift samt att 

anskaffa handledare och examinator. Examination beräknas ske den 18 juni, och 

projektets avvecklande planeras den 21 juni.  

                                                      
2Löfgren Bo, Design och produktutveckling, sida 88 

3 



1.5.1 Aktiviteter 

Efter projektuppstart och godkännande av examensarbetets uppgiftsbeskrivning och 

omfattning utarbetades en övergripande beskrivning innefattande de aktiviteter och 

milstolpar som ligger till grund för ett lyckat resultat. Processen delades in i fyra 

huvudfaser: förstudie-, produktutveckling-, konstruktions-, och färdigställningsfas. 

1.5.2 Aktivitetsplan 

En tidsplan för aktiviteter och viktiga milstolpar formulerades. Initialt fördelades 

arbetstiden grovt mellan de fyra huvudfaserna (tabell 1). En noggrannare disposition 

genomfördes vartefter strategin för att lösa projektuppgiften klargjorts. 

 

• Förstudie; 14 dagar (23/3–12/4) 

• Produktutveckling; 14 dagar (13/4-30/4) 

• Konstruktion; 20 dagar (4/5–29/5) 

• Färdigställningsfas; 16 dagar (25/5-15/6) 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1. Visar hur projekttiden initialt fördelats mellan de ingående faserna   

4 



 

2 Metodik 

För att skapa en fungerande strategi och därigenom uppnå ett lyckat produktresultat finns 

ett stort antal kända metoder att tillämpa. Bland dessa har ett antal sådana valts ut för att 

sedan nyttjas på ett, för ändamålet, lämpligt sätt. Detta innebär att vissa metoder kan 

komma att anpassas p.g.a. egna erfarenheter och/eller i kombination med information 

som framkommit vid litteraturstudierna. 

2.1 Funktionsstruktur 

Syftet med att skapa en funktionsstruktur3 är att tydliggöra vilka alla funktioner som en 

produkt ska åstadkomma och hur de olika funktionerna samverkar med varandra. En 

metod för att lyckas med detta är att betrakta funktionen som en svart låda som 

omvandlar material, energi eller information från ett läge till ett annat. I viss litteratur 

används begreppet: Black Box-metoden och genomförs i följande steg (figur 3): 

 

• Definition av systemets totala funktion och systemgräns 

• Nedbrytning av den totala funktionen i delfunktioner 

• Beskrivning av flöden av material, energi och information mellan funktionerna 

 

 
 Figur 3. Visar hur den transformerande funktionen kan beskrivas enligt Black Box-metoden 

                                                      
3 Johannesson Hans m.fl, Produktutveckling, sida 124-127 
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2.2 Konceptgenereringsmetoder 

För att generera lösningsförslag kom två typer av metoder att användas; kreativa och 

systematiska. 

2.2.1 Kreativa metoder 

Som kreativ konceptgenereringsmetod är Brainstorming4 en väl utprovad metod. 

Metoden går ut på att spontant ta fram så många lösningar och idéer som möjligt. En 

grupp individer får ett problem presenterat varpå ordet är fritt att komma med förslag på 

lösningar till detta. Ingen kritisering eller sållning av förslagen som uppkommer ska ske 

för att kreativiteten hos deltagarna inte ska hämmas. Äkta brainstorming utförs i grupper 

om fem till femton personer, helst med olika erfarenheter. För att brainstormingen ska 

fungera finns några enkla regler: 

 

• En i gruppen ska skriva ned och dokumentera alla idéer samt lösningar 

• Så många idéer som möjligt utvecklas 

• Inga gränser sätts. En tokig ide kan leda till en bra 

• Utveckling och bedömning av idéerna görs i ett senare skede 

• Ingen kritik av idéerna  

• Lämplig tid är trettio till fyrtiofem minuter  

 
Eftersom inga idéer och lösningar är dåliga vid brainstorming kan alla möjliga och 

omöjliga förslag inspirera andra medlemmar till flera lösningar. 

 

Till denna uppgift kom även annan variant av metoden att nyttjas: Negativ 

Brainstorming5. Detta innebär, tvärtemot traditionell brainstorming, att kritik stimuleras. 

Genom att fokusera på problematiken kring förslagen kan på så vis ytterligare idéer 

väckas. Metoden kräver dock att det redan finns förslag eller lösningar att kritisera. Efter 

en kreativ konceptgenereringsmetod följer en analytisk utvärderingsdel, som 

karaktäriseras av sortering, jämförelse och värdering. 

                                                      
4 Johannesson Hans m.fl, Produktutveckling, sid 125-126 och 424-426, Löfgren Bo, Design och 

produktutveckling sid 103-109 
5 Johannesson Hans m.fl, Produktutveckling, sid 426 
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2.2.2 Systematiska metoder 

Genom att söka i konstruktionskataloger, patentdatabaser och analysera konkurrenter och 

närbesläktade produkter kan nya idéer väckas6, men det skapar framförallt goda 

förutsättningar för att onödigt arbete inte åtgår för att lösa ett problem som någon annan 

redan funnit lösningar på. 

 

2.3 Relativ utvärdering 

Vid en relativ utvärdering är Pughmetoden en enkel metod för att jämföra idéerna med 

varandra. Dessutom stimulerar metoden kreativiteten och uppmuntrar till förbättringar. 

Metoden går ut på att jämföra förslagen mot ett referensförslag som anses vara det bästa, 

eller som i detta fall: mot den befintliga produkten. Kriterierna för bedömning ska vara 

tillräckligt många och gärna rangordnade efter vikt för att få en tydlig skillnad mellan 

förslagen. Starka och svaga punkter i förslagen granskas sedan för att överväga om 

modifieringar kan göras innan berört förslag förkastas eller vidareutvecklas.7 

                                                      
6 Johannesson Hans m.fl, Produktutveckling, sid 126 
7 Forsman Daniel, Konstruera med Wildfire 3.0/ProEngineer, sid 34 
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2.4 Feleffektsanalys 

En Felmods- och feleffektsanalys, FMEA, är en metod för att systematiskt analysera en 

produkt, dess funktion, felsätt, felorsaker och felkonsekvenser.8 Detta genomförs genom 

att, utifrån slutkundens perspektiv, bedöma risker i produkten. Denna metod är lämplig 

att använda under konstruktionsarbetet för att utveckla produkten och undvika att fel och 

brister visar sig först efter lanseringen. Risker bedöms enligt en viss metodik som ger 

varje risk en viss grad, ett risktal. Detta tal är en sammanvägning av tre olika 

bedömningar: 

 

• Sannolikhet för att felet ska uppträda 

• Följder för kunden 

• Hur troligt det är att felet upptäcks innan följderna drabbar kunden 

 

Systematiken bakom metoden kan förenklat beskrivas enligt nedan:  

 

• Utgå från produkten, fördela gärna på lämpliga delar av konstruktioner 

• Hitta så många fel som möjligt. 

• Bedöm vad felen kan leda till. 

• Skriv ned tänkbara orsaker till att felet uppstår. 

• Bedöm riskerna med en skala från 1-10. 

• Fokusera på de högsta riskerna och försök att åtgärda dessa.  

• Gör en ny bedömning. 

 

                                                      
8 Bergman Bo, Klefsjö Bengt, Kvalitet –från behov till användning, sid 134-138 
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3 Strategi 

Metodik för produktutveckling finns beskrivet i en stor mängd litteratur. Genom att 

studera dessa och utforma en strukturerad strategi utefter de villkor som råder i detta 

specifika uppdrag, skulle bästa tänkbara förutsättningar råda för att uppnå produktmålet. 

3.1 Konstruktionsprocessen 

Beträffande produktmålet är det viktigt för strategiutformningen att göra en tydlig 

avgränsning av konstruktionsprocessen9. Denna kan enligt Dr Genichi Taguchi10 indelas i 

tre skeden:  

 

• Systemkonstruktion 

Produktens principiella uppbyggnad beskrivs till sådan grad att den kan 

utvärderas mot kundens behov samt tillverkningsmöjligheter.  

• Parameterbestämning 

Produkten anpassas för tillverkning vilket innebär att produkten utformas så att 

den kan tillverkas och monteras med avsedd utrustning. Parameterbestämningen 

innebär även att produkten måttsätts noggrannare för att utreda hur komponenter 

och gränssnitt mellan dessa påverkar konstruktionen. Detta kan t.ex. handla om 

hur och var ett hål ska placeras i en belastad del av en struktur för att undvika 

känsligheter. 

• Toleranssättning 

Bestämning av målvärden för konstruktionsparametrarna. Toleranssättningen 

görs med avsikt att säkerställa att tillverkningsprocessens inverkan på produkten 

inte påverkar funktion, kvalitet och säkerhet etc. 

 

Av dessa kommer den aktuella produkten endast att genomgå just systemkonstruktion 

vilket innebär att dess principiella uppbyggnad kommer att bestämmas. Då uppgiften inte 

grundar sig i en ny produkt, utan en utveckling av en befintlig produkt finns därmed 

möjligheten att göra väl välgrundade approximationer beträffande dimensioner och 

utformning av enskilda komponenter. 

                                                      
9 Bergman Bo, Klefsjö Bengt, Kvalitet –från behov till användning, sid 165-170 
10 Dr Genichi Taguchi har omnämnts som en av dem som står bakom de japanska framgångarna på 

kvalitetsområdet. 
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3.2 Produktutveckling som systematisk process 

I och med att avgränsningen av konstruktionsprocessen utförts kunde en lämplig 

systematik för produktutvecklingen utarbetas. Detta genomfördes genom att studera de 

moment som litteraturen11 rekommenderar för respektive fas i utvecklingsarbetet. Utifrån 

detta skapades en struktur som kunde anses vara lämplig att komma fram till ett 

produktkoncept (figur 4). 

 

Figur 4. Visar hur produktutvecklingen ska ske som en systematisk process.  

                                                     

 

 
11 Framför allt har följande litteratur används som förlaga vid strategiutveckling: 

Pahl G, Beitz W m.fl, Engineering design och Johanesson Hans, Produktutveckling 
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Produktutvecklingen är en iterativ process. Detta innebär att produktutvecklingen sker 

genom upprepade handlingar, den är en syntes-analysprocess12. Då en eller flera 

lösningar presenterats kan det vid analys visa sig att inget eller alltför få krav uppfylls. 

Det är då nödvändigt att återgå till syntesfasen för att ta fram nya förslag på hur 

problemen kan lösas. En generell besluttagningsprocess13 att tillämpa vid övergång 

mellan faserna beskrivs nedan (figur 5): 

 

 

Föregående 
steg 

Är resultatet 
tillfredställande i 
förhållande till 

målet? 

Nästa planerade 
steg 

Är det ur 
resursperspektiv 

lämpligt att återgå till 
föregående steg? 

Avsluta arbetet 

Återupprepa föregående 
steg med högre 

informationsgrad 

Nej 

Nej Ja

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Visar hur den generella besluttagningsprocessen kan gå till. 

                                                     

 

 
12 Johannesson Hans m.fl, Produktutveckling, sida 56-60 
13 Pahl G, Beitz W m.fl, Engineering design, sid127 
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3.2.1 Framgångsfaktorer 

Genom att studera litteratur och artiklar som är skrivna inom ämnet produktutveckling 

har ett antal grundläggande faktorer för framgång valts ut och sammanfattats. Genom att 

redan vid planering av arbetsgången rikta fokus mot dessa viktiga element, skulle 

eventuella problem vid beslutfattande och onödiga, taktiska misstag undvikas. 

 

Basera beslut på fakta14 

Genom att ta reda på vad kunden verkligen vill ha, undviks att slumpfaktorer får 

avgörande betydelse vid produktutformningen. Genomförandet av 

marknadsundersökningen samt den kontakt som upprättats med potentiella kunder och 

nuvarande brukare av produkttypen borgar för att en tillräcklig grund ska finnas för att 

kunna basera beslut på väl underbyggda fakta. 

 

Sätta upp beslutsregler 

I de fall det saknas tillräcklig faktabas eller där det råder tvetydighet eller annan 

otydlighet ska det ändå finnas någon form av värdegrund att luta sig emot vid 

beslutsfattande. Några i praktiken förekommande metoder15: 

 

• Intuition (känsla eller erfarenhet) 

• Fördel/nackdel-lista 

• Testning (prototyp-test etc) 

• Heuristiska (t.ex. successiv eliminering) 

• Formaliserade (t.ex. entydighet och enkelhet) 

 

Ändringar i tidigt skede är mindre kostsamma än ändringar i slutet 

I detta fall handlar det framför allt om att vara sparsam med den begränsade resursen i 

form av tid. Genom att arbeta systematiskt redan ifrån början och avsätta tid till noggrant 

förarbete samt vara konsekvent vid beslutsfattande, ska risken för att hamna i 

återvändsgränder och omändringsarbete i slutet undvikas.  

 

 

                                                      
14 Bergman Bo, Klefsjö Bengt, Kvalitet –från behov till användning, sid 28 
15 Johannesson Hans m.fl, Produktutveckling, sida 129-131 
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4 Förstudie 

Förstudiefasen inleddes med att genomföra en nulägesanalys med målsättningen att samla 

in tillräckligt med fakta för att skapa en klar problembild och vidare upprätta en 

specifikation över önskade produktegenskaper. Genom att besöka representativa 

anläggningar och på så sätt komma i kontakt med dem som besitter allra mest information 

i ämnet skulle vi på bästa sätt samla in kunskap och erfarenheter i ämnet. 

 

Ett inledande besök gjordes på HMAB i Sveg. Där studerades dels en fast installerad rigg 

som ingår i deras produktion, dels en mobil rigg samt en rigg som ombearbetats i 

omgångar men som inte är i bruk (bilaga I). Detta besök erbjöd förutom en bättre 

förståelse för produktutformningen även en djupare förståelse för problematiken då vi 

hade förmånen att få studera hela produktionen från råvara till färdig produkt och 

lagerhållning.  

 

Därtill fanns även möjligheten att ta del av det material som representanter ifrån ÅF 

insamlat då projektet var aktuellt för deras del. Detta bestod i huvudsak av bildmaterial 

från HMAB och andra anläggningar (figur 6). 

 

 

 Figur 6. En del av Vattenfalls bränsleberedningsanläggning i Hargshamn.  
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Utformningen av de befintliga produkter som betraktats skiljer sig på flera sett ifrån 

varandra, i synnerhet beträffande de stationära i förhållande till den mobila enheten. Dock 

ingår i stort sett samma moment och rörelsemönster, vilket beskrivs nedan:  

 

Placering av container 

En containerlastare, truck eller liknande placerar containern 

i riggen. 

 

 

Uppresning av container 

Via en eller flera hydrauliska cylindrar reses containern till sitt 

lastläge. Detta läge innebär att containern antar en vinkel 

relativt markplan.  
 

 

Lucköppning 

Containerns luckor låses upp manuellt, en mekanisk anordning 

kopplas till dörren som sedan kan öppnas på mekanisk väg. 

 

 

Inlastning 

Via transportband leds materialet till containerns 

öppning varvid materialet faller ner. 

 

 

Luckstängning 

Containerns luckor stängs mekaniskt och låses manuellt. 

 

 

Nedsänkning av container 

Containern sänks ned till utgångsläget med samma cylindrar 

som vid resningen.  

 

 

Bortförsel av container 

Containerlastaren lyfter bort containern från riggen.   
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4.1 Problemanalys 

Problem som brukaren observerat vid nyttjandet av de befintliga lastriggarna: 

 

• Vid uppresningen samt nedsänkningen av containern blir cylinderkraften så 

stor att påkänningen på riggens balkar blir stor.  

o Detta beror på att cylinderkraften är missriktad under större delen av 

containerresningen, vilket ger höga spänningar i svetsar och balk som 

följd. Exempel på åtgärd som har gjorts för att minska påfrestningen är i 

form av en mindre cylinder som ger en initieringsvinkel. Dess effekt har 

dock inte visat sig vara tillräcklig i alla fall.  

• Dammbildningen vid tömning i behållaren, transport på bandet samt vid 

fyllning av containern är allt för omfattande.     

o Under dessa moment försätts briketterna i rörelse och kontakt med 

varandra vilket leder till att fragment slås och nöts loss. Dammbildning 

uppstår då dessa fragment förs med den strömmande luften ut i 

omgivningen. Ingen eller dålig kontroll av den genomströmmande luften 

vid dessa moment finns med dammbildning som följd.  

• Transporten på transportbandet fungerar inte bra.  

o Erbjuder ej automatisk frammatning av material, vilket leder till att 

maskinföraren som lastar måste fördela materialet på transportören. 

• Lucköppningen och stängningen fungerar inte bra.  

o Driften ofta ur funktion, p.g.a. att kedjorna som driver blir fyllda med 

damm. 

• Lasthöjden 

o Då delar av konstruktionen placerats på hög höjd uppstår risker för 

skador på människa och maskin p.g.a. nedfallande föremål. Upplåsning 

av dörrarna sker då containern befinner sig i upprätt läge, vilket betyder 

att operatören tvingas arbeta på hög höjd med fallrisk som följd. Därtill 

har man funnit utmattningsskador på material som uppstår då 

konstruktionen belastas upprepande av relativt stora krafter vid 

uppresning och nedsänkning. Dessa skador har visat sig framför allt 

uppstå vid hydraulcylindrarnas infästningspunkter. 
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4.2 Förutsättningar 

HMAB:s situation har använts som verifikation på att ett korrekt problem hanteras samt 

att detta är signifikativt för marknaden. Det är alltså en produkt av likvärdig karaktär som 

HMAB:s som avses utvecklas, varför det kan förutsättas att tillgängliga maskintyper är 

likvärdig hos andra potentiella kunder. Denna maskinpark kan komma att få betydelse vid 

utvecklingsarbetet. Därav har dessa redskap 

studerats närmare i samband med förstudie, 

marknadsundersökning och konkurrentanalys: 

Figur 7. En typisk hjullastare utrustad 
med högtippande skopa. 

 

Hjullastaren: 

Den hjullastare som används av HMAB är en 

Volvo L90E, utrustad med en högtippande 

skopa (figur 7) en tippningshöjd på 5,890 

meter. Hjullastaren har en räckvidd på 1,80 meter 

framför det främre däcket. 

5,890  m 

Containern: 

Containern är av typen; ISO-sjöfraktscontainer 20-fot. Detta innebär t ex att den är 6,058 

meter lång. Containerns dimensioner kommer att vara direkt styrande för måtten på 

konstruktionen. 

Materialet: 

Materialet som skall lastas i containern skall uppgå till 20 ton, med en containervikt på 

2,20 ton blir bruttovikten 22,20 ton. Dessa vikter är det som kommer att vara 

dimensionerande för konstruktionen.  

4.3 Marknadsundersökning 

Utgående från den förstudieblankett (bilaga II) som tidigare upprättats utfördes en 

intervju med P-O på HMAB, detta för att ge uppslag av krav, önskemål och kända 

problem med produkten utifrån en potentiell kunds perspektiv. Dessa krav och önskemål 

kom senare under produktutvecklingen att användas vid utvärdering av lösningsförslag.  

Ur intervjun framgick att de allra viktigaste produktegenskaperna var en hög fyllnadsgrad 

av containrarna, att någon form av dammreduktion finns samt att personsäkerheten måste 

vara mycket hög. En stor fördel skulle även vara om produkten kunde användas vid 

hantering av olika produkter så som briketter, pellets, flis och spån. Detta skulle nämligen 

kunna innebära stora ekonomiska vinster genom att låta leverantören av råmaterialet lasta 

i samma typ av container som den färdiga produkten sedan transporteras i. I nuläget 
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anländer råvaran (spån eller flis) via transport på lastbil, den färdiga produkten lastas i 

container på tåg och levereras till kund. Därefter returneras den tomma containern till 

producenten för att återfyllas och återigen sändas till kund. Genom att utveckla en rigg 

som möjliggör för leverantören av spån och flis att lasta i container kommer alltså 

producenten av briketter och pellets likväl som råvaruleverantören att kunna nyttja 

tågtransport på ett effektivt sätt (figur 8). 

Figur 8. Visar hur containern kan cirkulera från råvara till producent och till kund om en rigg 
utvecklas som hela kedjan kan nyttja. 

 

För att kunna kontrollera hur mycket material som lastas i varje container skall någon 

form av viktkontroll kunna utföras vid lastning. Detta även av säkerhetsmässiga skäl för 

att kunna försäkra sig om att inte maximal lastvikt överskrids. Med hänsyn till den miljö 

som produkten kommer att brukas i och det material som kommer att behandlas bör 

konstruktionen utformas på ett sätt som borgar för lång livslängd samt underlättar vid 

service och underhåll. En viktig insikt vid marknadsundersökningen var att den typ av 

stationär rigg som används i huvudsak fungerar bra, om man utgår ifrån det huvudsakliga 

målet: att erhålla en hög fyllnadsgrad. Förutom att skapa en produkt som löser de 

problem i funktionalitet som tidigare nämnts består problematiken i att skapa en väl 

fungerande mobil enhet. 

Råvara 
levereras med 

container-
transport  

Tom containertransport 

Pellets/Brikett-
fabrik 

Produkt till 
kund med 
Container-
transport 
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4.4 Produktegenskaper 

Marknadsundersökningen gav ett antal krav och önskemål som kan sammanfattas enligt 

följande: 

• Hög fyllnadsgrad - containern skall lastas med ca 20000 kg material. 

• Dammreduktion - Dammspridning skall inte bli störande för omgivningen. 

• Briketter, torv, pellets, spån - De material som skall kunna lastas är torv, pellets 

spån och briketter. 

• Viktkontroll - Den ilastade massan skall kunna bestämmas. 

• Service/underhåll - Konstruktionen skall vara lätt att serva och underhålla. 

• Personsäkerhet - Hög personsäkerhet. 

• Förflyttningsbar - Produkten skall kunna flyttas dit där behov finns. 

4.4.1 Funktionsstruktur 

Genom att nyttja Black Box-metoden kunde produktens totala funktion brytas ned i 

delfunktioner som sedan kunde behandlas individuellt för att enklare finna dellösningar 

för att sedan kombinera dessa till ett komplett koncept. Resultatet illustreras av figur 8. 

 

Material för 
lastning 

Container 

 

Osorterat material
Container i lastläge 

Tom container

Material införes 
i container

Dörrarna stängs 

Fylld container 

Material 
inneslutet 
i container 

Dörrarna öppnas 

Figur 8.  
Funktionstrukturen beskriven enligt Black Box-metoden
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Som resultat av denna kartläggning kan följande sammanfattas: I huvudsak utgår 

produktens totala funktion ifrån tre delfunktioner enligt nedan. 

 

Figur 9. Visar hur det inlastade materialet tenderar att ramla ut ur containern, 
vilket leder till alltför låg lastgrad vid lastning i liggande container.  

 
 

Av produktens totala funktion visade förstudien att huvudproblematiken egentligen består 

i vilket läge containern har, och hur containern antar detta läge, vilket beskrivs av 

delfunktionen ”anbringa container i lastläge”. Därtill är denna funktion påtagligt styrande 

för hur införseln av materialet kan ske. Det är således de två förstnämnda delfunktionerna 

som är mest signifikant och avgörande för att uppnå en lyckad produktutformning. 

Därutöver återstår att skapa väl fungerande lösningar på övriga funktioner så som 

dörrmanövrering, dammreducering och transportering o.s.v. 

4.5 Problemformulering 

En del av den nuvarande problematiken består i att containern uppreses till ett vertikalt 

läge, då detta får till följd att maskindelar och personal behöver vistas på över sex meters 

höjd. Till detta kopplas övriga enheter så som transportörer, dammskydd och 

inlastningsmoduler etc. Detta i kombination med att produkten är avsedd att konstrueras 

som en mobil enhet får därför anses som en problematik att utgå ifrån. Själva orsaken till 

att denna problematik uppstår består i att containern inte kan lastas till tillräckligt höga 

nivåer och därefter bibehålla denna mängd vid traditionell lastning av en container 

placerad på markplanet (figur 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total funktion 

Delfunktioner 

• Fylla container 

• Anbringa container i lastläge 

• Införsel av material 

• Dörrmanövrering 
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Med bakgrund av förstudien och de metoder som använts för att kartlägga problemet 

kunde produktmålet uppdateras och definieras enligt: 

 

Produktmålet avser en mobil lastrigg som på lämpligt sätt anbringar en container i ett 

lastläge som ger bästa förutsättning för dammfri och säker lastning av spån, torv, pellets 

eller briketter. 
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5 Produktspecifikationer 

Med en tydlig definition av det aktuella problemet och med det uppdaterade produktmålet 

inleddes arbetet med att frambringa en checklista för önskade och föreskrivna 

egenskaper.  

 

5.1 Checklista 

Redan tidigt i detta arbete var målsättningen att skapa en väl underbyggd och detaljrik 

kravspecifikation att nyttja vid utvärdering av konceptlösningar samt sedermera verifiera 

att det slutgiltiga konceptförslaget överensstämmer med marknadens krav och önskemål. 

Det visade sig dock vara svårt att formulera produktegenskaper med målvärden i form av 

kvantitativa värden vilket är att föredra då specifikationen är ämnad att fungera som 

grund för utvärdering och gallring. Resultatet av denna samling av information 

presenteras därav enligt principen för en checklista16 (tabell 2). Denna typ uppställning 

lämpar sig enligt Pahl & Beitz väl vid den inledande systemkonstruktionen, då dess 

systematik fungerar som försäkran att viktiga krav inte förbises. 

 

 Checklista Upprättad: 2009-04-20
Lastrigg

Kategori
Lastning Fyllnadsgrad Containern skall lastas med ca 20000 kg material

Lastvara Torv, spån, briketter eller pellets

Handhavande Mobilitet Transport av rigg ska kunna ske utan större ansträngning

Signaler Viktkontroll Den ilastade massan ska kunna bestämmas

Säkerhet Personsäkerhet Mycket hög personsäkerhet
Dammreduktion Dammspridning skall inte bli störande för omgivningen.

Miljö Utomhusbruk Produkten skall konstrueras för att tåla utomhusmiljö

Konstruktion Service/Underhåll Konstruktionen skall vara lätt att serva och underhålla
Komponenter Standardkomponenter

Anpassning Containertyp Ingen åverkan får göras på containern

Tabell 2. Visar den checklista som formerats utifrån förstudien.  

                                                      
16 Pahl Gerhard, Beitz Wolfgang m.fl, Engineering design, sid 233-235 
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5.2 Produktansvar 

Varje tillverkare har ansvar för de eventuella person- och egendomsskador som produkten 

orsakar, detta är vad som menas med produktansvar17. Ansvaret för skador är strikt då 

den orsakats av en defekt produkt vilket kan bero på konstruktionsfel, tillverkningsfel 

eller instruktionsfel. Vid ett eventuellt produktansvarsmål är det därför viktigt att kunna 

visa dokumentation som visar att produktutvecklingsarbetet har skett systematiskt och

noggranna undersökningar och analyser av produktsäkerheten utförts. För detta ändamål 

finns publikationer som beskriver nationella regler vilka kan användas som vägledning 

och utgångspunkt för att eliminera risker hos en maskin. Genom att tillämpa dessa 

regelverk kommer maskinen i fråga att motsvara de krav som kan ställas på denna. Det 

första att konstatera är att produkten i fråga är en maskin. Enligt Arbetsmiljöverkets 

föreskrift, AFS 2008:3 Maskiner, råder det dock inga tvivel om att så är fallet. Denna 

föreskrift gör gällande att en maskin enligt definitionen är en sammansatt enhet som är 

utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt 

drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller 

komponenter, varav minst en rörlig som är sammansatt för ett särskilt ändamål.

 att 

                                                     

18 

 

På området har därför följande publikationer valts ut för noggrannare betraktelser: 

 

• AFS 1993:10 Maskiner och andra tekniska anordningar 

• AFS 2008:03 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner 

• IKH:s Lyftdonsnormer 

 
17 Bergman Bo, Klefsjö Bengt, Kvalitet –från behov till användning, sid 111-114 
18 Arbetsmiljöverket,[http://www.av.se/dokument/afs/afs2008_3.pdf], sid 9 
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6 Konceptgenerering 

Så som den tidigare beskrivna strategin var upplagd skulle konceptgenereringen ske 

genom att söka lösningar till de funktioner som framkommit i förstudien och skapandet 

av funktionsstrukturen (figur 8, kapitel 4.3.1). Genom att inleda detta arbete med att helt 

förutsättningslöst nyttja en av de vanligare, kreativa konceptgenereringsmetoderna, och 

sedan tillämpa en mer systematisk sådan skulle största tänkbara antal lösningsalternativ 

frambringas. Dessa skulle sedan genom lämpliga metoder utvärderas för att finna det 

koncept som var allra mest lämpat för vidare konstruktion. 

6.1 Kreativa metoden 

Till brainstormingen valdes en grupp på fem personer däribland en ledare. Samtliga 

personer valdes med omsorg ut beroende på tidigare erfarenheter för att tillföra olika 

kunskaper till gruppen. Det här problemet skall lösas med någon form av 

maskinkonstruktion men vid brainstormingen är det viktigt att undvika mentala låsningar. 

Därför valdes flera typer av personer till att delta i metoden; Personer med någon typ av 

erfarenhet av maskinkonstruktion samt personer som saknar direkt erfarenhet på ämnet 

och därför är mer vidsynta beträffande hur problemtypen kan lösas.  

 

Några dagar innan brainstormingsessionens genomförande presenterades problemet med 

mycket få restriktioner för de ingående personerna. I beskrivningen ingick varken detaljer 

eller yttre begränsningar och formulerades enligt nedan:   

 

En hög med material så som briketter, pellets, flis eller spån ligger i oordnad form på 

marken och skall lastas i en kortsidematad, 20-fots ISO-container.  

 

Av egna erfarenheter samt genom litteraturstudier på ämnet Brainstorming var det på 

förhand känt att kreativitet och graden av variation på förslagen skulle minska med tiden 

under sessionen. Därav kunde en handlingsplan för metoden upprättas inför 

genomförandet. 

 

Sessionen inleddes med att deltagarna helt fritt fick presentera sina förslag på hur 

lastningen skulle kunna genomföras. De tilläts även hamna på sidospår som kunde rikta 

sig mot annat än själva lastningsförfarandet. Denna frihet gjorde att hämningarna släppte 

och att alla närvarande deltog aktivt. Då aktiviteten och kreativiteten minskade levererade 

ledaren ”nya” förslag som förberetts genom en enklare konkurrentanalys samt liknelser 
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med andra produktområden så som principen för hur en tändsticksask fungerar. Detta gav 

ny inspiration samtidigt som deltagarna styrdes mot huvudproblematiken, dvs. hur 

lastgraden kan maximeras och hur det ilastade materialet kan bevaras i containern tills 

dörrarna är stängda. 

 

Det sista steget i processen blev att tillämpa s.k. Negativ Brainstorming19 på de förslag 

som presenterats. Detta genomfördes genom att de olika förslagen i tur och ordning 

utvärderades kritiskt tillsammans med deltagarna. Genom att belysa problemen med de 

olika koncepten genererades nya lösningar och öppnade för nya infallsvinklar. Detta gav 

ytterligare ett antal lösningsförslag.  

6.1.1 Brainstormresultat 

Ett större antal olika koncept för att lasta containern framkom vid brainstormingen. Efter 

att sessionen avslutats granskades förslagen varpå likartade, ogenomförbara eller på annat 

sätt ovidkommande förslag ströks. En del av förslagen som genererades behandlade 

endast inlastning av material, andra beskrev enbart containerns rörelse för att inta 

lämpligt lastläge och andra förslag var mer övergripande. Av alla dessa kunde en del 

användas i dess ursprungsform, andra förfinades något och nya tänkbara kombinationer 

kunde också skapas under arbetet med att sammanställa resultatet. Dessa förslag 

redovisas i sammanfattad form på nästa sida (figur 10). 

                                                      
19 Johannesson Hans m.fl, Produktutveckling, sida 426  
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Figur 10. Visar de förslag som väcktes under Brainstormingsessionen.   

 

6.2 Systematiska metoden 

Med den systematiska konceptgenereringsmetoden var målet finna nya uppslag och 

tänkbara lösningar till hur produkten skulle kunna utvecklas. Genom att söka i 

patentdatabaser, produktkataloger och framför allt genom bildsökning på söktjänster på 

Internet skulle konkurrenter analyseras (figur 11). Rent praktiskt genomfördes detta 

genom att i dessa databaser söka efter konstruktioner för liknande applikationer och 
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produkter som packas på liknande sätt. Därav kunde sökorden vara allt ifrån tillverkare, 

produkttyper eller liknade så som: ”container”, ”containertilt”, ”loading container”, 

”containerloader”, ”containerhandling”, ”container storage” etc. (sökningen genomfördes 

 

 

 

m bygger på samma 

princip som de som uppstått under brainstormingen. 

6.3 Relativ utvärdering 

 än inte i sådan strukturerad form som en Pugh-matris 

erbjuder (tabell 3).

Figur 11. Visar ett urval av modeller och principer för lastning av liknande produkttyper. 

världen de har tillverkats. Det är i detaljkonstruktionen som de skiljer sig ifrån varandra. 

Genom den vida sökningen upptäcktes däremot flera varianter so

 

Konkurrentanalysen gav framförallt en bekräftelse på det som upplevts under 

utvärderingen; att de allra flesta containerriggar arbetar enligt samma princip var än i 

De förslag som insamlats under konceptgenereringsfasen skulle sedan följas av en 

analytisk utvärderingsdel. I det aktuella fallet föll valet på att tillämpa en metod för att 

jämföra förslagen relativt varandra, och i synnerhet relativt den nuvarande lösning som 

används. Denna typ av utvärdering var också något som försiggick kontinuerligt under 

produktutvecklingsarbetet, om

även med orden översatta till andra språk).  
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Nr Egenskap   
Referens A B C D E F G H I

1 Hög fyllnadsgrad R - + - S - + + - -
2 Dammreduktion E ? + S + + + + + +
3 Mobilitet F - - + + + - - + ?
4 Enkel service E ? ? ? ? + + ? + ?
5 Personsäkerhet R + + + + + + + + +
6 Lågt komponentantal E ? + + + + + + + S
7 Livslängd N ? ? ? + + + ? ? ?

S

Summa plus R 1 4 3 5 6 6 4 5 2
Summa minus E 2 1 1 0 1 1 1 1 1
Summa samma F 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Kommentar:
Produkten har 

många 
dellösningar som 

fungerar

Lämpar sig inte som 
mobil enhet. Kräver 

olika marknivåer

Kräver olika 
marknivåer

Fungerar i 
kombination med en 
vägg enligt förslag 

D

Svårt att frigöra 
väggen vid 

stängning av dörrar

Fungerar i 
kombination med en 
vägg enligt förslag 

D

Ej praktiskt Kräver olika 
marknivåer

Alltför låg 
fyllnadsgrad

Endast lösning på 
inmatning

Vidareutvecklas: Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

A

B

C

D

E

F

G

H

I

R
E

F

 

 Tabell 3. Visar resultatet av den relativa utvärderingen som genomfördes med hjälp av en Pugh-matris. 

 



6.3.1 Utvärderingsresultat 

Det förslag som vid utvärderingen visade sig vara det bästa blev sedan föremål för en ny 

utredning. Med bakgrund av konkurrentanalysen var det känt att denna typ av utformning 

möjliggör hög fyllnadsgrad även då containern är placerad i sitt naturliga läge (figur 12) . 

Att containern inte behöver resas upp till vertikalt läge bidrar framför allt till att enhetens 

mobilitet och personsäkerhet ökar. Förslagets 

geometriska och fysikaliska kompatibilitet 

med de andra dellösningsalternativen för 

inlastning av material utvärderades sedan. 

Detta gjorde gällande att denna variant lämpar 

sig bäst för material av mindre fraktionsstorlek 

så som spån och flis vilket kan blåsas in i 

containern för att uppnå önskad fyllnadsgrad.  

Figur 12. Vis
visade sig
liknande förslag 
konkurrentan

ar det förslag som vid utvärderingen 
 ha den bästa utformningen (t.v), samt ett 

som påträffades vid 
alysen (t.h)  

6.4 Vidareutveckling  

Den temporära väggen som visas i figur 12 skall hålla lasten på plats vid lastning och 

dörrstängning då materialet tenderar att ramla ur containern innan tillräckligt hög 

fyllnadsgrad uppnåtts. Då det inte är önskvärt att komponenter lämnas kvar i containern 

efter att dörrarna har stängts förkastades den typen av förslag med motiveringen att det 

skulle kräva alltför mycket och invecklad hantering av utrustning. Detta föranledde en 

vidare granskning av de förutsättningar som förelåg, vilket gav insikten om att containern 

i dess utformning faktiskt redan är utrustad med denna funktion. Genom att rotera 

containern kring dess längdaxel och i det läget öppna en av dörrarna skulle den 

eftersträvade effekten uppnås utan att några komponenter behöver lämnas kvar i container 

enligt illustrationen nedan (figur 13). 

 

...Och låta den ena 
dörren fungera som 

skydd mot 
utfallande material 

Genom att rotera 
containern kring 
dess längdaxel... 

...Kan containern 
placeras på sidan... 

Containern i dess 
utplacerade läge 

Figur 13. Visar hur den lösa väggen faktiskt kan ersättas av containerns ena dörr genom att förändra dess läge. 
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Inmatningen av material visade sig bli svårare att lösa, framför allt i kombination med 

hög fyllnadsgrad. Det konstaterades tidigt att det blir mycket svårt att uppnå 

tillfredsställande fyllnadsgrad utan att införa någon vinkel på containerläget. Efter 

noggrannare undersökning av problematiken med inmatningen konstaterades dock att 

många problem kunde undvikas om lastningen sker direkt från hjullastaren. Möjligheten 

att använda sig av den inmatningsprincipen behövde därför kontrolleras. Faktorer som 

styrde detta var vid det här stadiet hjullastarens maximala tippningshöjd (5,890 meter) 

samt en undersökning som genomförts av ÅF-consult vilket gör gällande att en 

containervinkel av ca 35 grader kan krävas för att materialet ska glida tillfredsställande. 

Detta är viktigt för att materialet på egen hand söker sig till botten av containern och på så 

skapar hög fyllnadsgrad. Genom göra en skiss av en container som har tiltats 35 grader 

skulle det framgå om det överhuvudtaget är möjligt att använda hjullastaren för 

direktlastning utgående från dess maximala tippningshöjd, samt hur stort det icke utfyllda 

utrymmet blir.  
 

Figur 14. Visar hur en analys av containerns och lastarens geometrier 
samt lämplig lutningsvinkel gav ett antal nyckelmått att arbeta utifrån. 

 
 

Av figur 14 framgår att avståndet från marknivå till öppningen är 4,475 meter. Med en 

maximal tippningshöjd (figur 7, sidan 16) på 5,890 meter ger det ett utrymme på 1,410 

meter för höjdförluster p.g.a. att containern inte kan tiltas ända ner till marken eller för 

någon form av dammreducering vid containerns öppning. Om detta är tillräckligt kräver 

noggrannare utredning, men denna enkla modell har bekräftat att rörelsemönstret fungerar 

baserat på de mått och vinklar som hittills fastslagits.  
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Genom att kombinera förslagen till en roterande och tiltande rigg som medger lastning 

direkt via hjullastare kan flera moment som inte bidrar till totalfunktionen, d.v.s. ”fylla 

containern” uteslutas. Nedan illustreras fördelen med en sådan variant (figur 15). Istället 

för att med hjullastaren lasta in material i (1) för vidare transport (2) till 

containeröppningens höjd och vidare falla ned i (3), tillåter det nya förslaget att 

hjullastaren kan lasta materialet direkt vid containeröppningen (3). Detta kan 

åstadkommas genom att kombinera komponent (1) och (3). 

 

1 
2

3

Figur 15. Visar de många momenten och det inlastade materialets väg till containern. 
 

 

Den största delen av rigganordningen och det som är en stor orsak till dammbildning 

skulle helt enkelt kunna uteslutas vilket illustreras av figur 16.  

Figur 16. Visar hur en stor del av de ingående  
komponenterna kan uteslutas genom att lasta containern direkt i anslutning till dess öppning.  
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Då det konstaterats att de geometriska faktorerna hos hjullastare och containerläge etc. 

inte begränsar förslaget i dess utformning, beslutades att utvecklingsarbetet kunde 

fortskrida. Utgående ifrån de koncept och idéer som förklarats ovan kunde ett nytt 

rörelsemönster utvecklas (resultatet illustreras av figur 17 och 18):  

 

1 Containern i dess utplacerade läge

2 Genom att rotera containern kring dess längdaxel…

3 ...Kan containern placeras på sidan…

4
Uppresning till en viss vinkel samt öppning av den 
ena dörren

5
En inlastningsmodul placeras över 
containerns öppning

Figur 17. Visar hur det tidigare förslaget efter utvärdering utvecklats till att containern både roteras och 
tiltas.  
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Då containern roterats och tiltats och en ilastningsmodul placerats vid containerns 

öppning följer inlastningsmomentet. Själva inlastningsmomentet kan med denna metod 

ske direkt via hjullastaren utan inblandning av transportör eller dylikt. 

Inlastningsmodulen bör även erbjuda någon form av inkapsling för att kontrollera 

luftströmningen och filtrera bort dammpartiklar, se figur 18. 

 

Figur 18. Visar hur inlastningsmodulens placering gör att containern kan lastas direkt via hjullastaren och 
därigenom göra övriga transportörer och inlastningsapplikationer överflödiga. 

6

Containerns uppresningsvinkel 
och inlastningsmodulens 
utformning tillåter att containern 
lastas direkt med hjullastaren, 
utan inblandning av transportörer
eller dylikt.

7
Inlastningsmodulens dimensioner
gör att den högtippande skopan 
rymms inuti.

8

När skopan töms styr 
inlastningsmodulens väggar
lasten ner i containern 
likt en tratt.
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7 Granskning av koncept 

Det konceptförslag som formerats var vid det här laget så pass långt gånget i utvecklingen 

att det skulle kunna bedömas av den referensgrupp som upprättats, samt redo för att 

avstämmas mot de direktiv som verkar styrande för konstruktionstypen. För att göra 

konceptförslaget rättvisa inför evalueringen gjordes animationer, d.v.s. filmer (illustreras 

av figur 19), av de rörliga komponenterna som ingår i förslaget. Detta underlättade för 

referensgruppen genom att på ett ypperligt sätt skapa förståelse för produktutformningen. 

Animationerna gjorde det även möjligt att ta ögonblicksmått under rörelserna för att 

stämma av vinklar och avstånd mellan komponenterna för att säkerställa att inga 

kollisioner eller andra felaktigheter uppstod. Ett viktigt steg i detta led var också att utföra 

en feleffektsanalys för att säkerställa att konceptets utformning inte ger upphov till risker 

för skador och konstruktionsbrister. Detta för att skapa en bra grund för ett eventuellt 

vidare arbete med parameterbestämning och fortsatt konstruktionsarbete. 

 

 

Figur 19. Illustrerar den animation som skapades för att underlätta avstämningen med referensgruppen. 
Genom skapandet av filmsekvenser sparades tid i form av uteblivna resdagar då kommunikationen kunde 
ske via elektronisk post och telefon. 

 

7.1.1 Checklista 

För att säkerställa att det aktuella konstruktionsförslaget skall kunna uppfylla de krav som 

kunden har ställt bedömdes förslaget mot checklistan (tabell 2, kap 5.1) som upprättats i 

samband med förstudien. Det visade sig att konstruktionsförslaget i sitt aktuella stadium 

inte omöjliggör att kraven kan uppfyllas.  

 

7.1.2 Referensgruppen 

För att utnyttja den kunskap som finns tillgänglig i referensgruppen presenterades 

förslaget för de ingående personerna. Erik Stål, handledare på ÅF kunde inte se något 

icke genomförbart med förslaget. Per-Olof Berglund, HMAB kunde inte heller hitta något 

som skulle kunna förhindra att kraven skulle uppfyllas. Dock uppmärksammade han att 

containerns vägg inte är lika stark som golvet vilket kan kräva någon form av avlastning 

för denna. 
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7.1.3  Direktiv 

I det aktuella stadiet i utvecklingen av produkten har utformningen ingen uppenbar brist 

vad gäller de direktiv som ska följas. Dock finns ett antal krav att beakta inför det 

inledande konstruktionsarbetet, sådana krav som vid en eventuell parameterbestämning 

blir direkt avgörande för om produkten kan godkännas enligt gällande direktiv. Detta 

handlar t.ex. om hur dimensionering ska genomföras: 

Maskinens mekaniska hållfasthet ska vara tillräcklig för att klara påfrestningar som 

uppstår, inte bara vid drift, utan även vid transport, installation och demontering. Vidare 

ska maskiner och lyftredskap vara konstruerade och tillverkade så att fel till följd av 

utmattning och slitage förhindras. 

Mer specifika krav finns också att tillämpa så som säkerhetsfaktorer vid dimensionering 

och på vilket sätt en rörelse ska styras. En positiv effekt av att produkten är anpassad för 

att operatörer inte ska behöva vistas på plattformar uppe i luften är att många uppenbara 

risker därmed krav inte behöver tas i beaktande. 

7.1.4 Feleffektsanalys 

För att bedöma riskerna med konstruktionen samt finna vad som är viktigt att beakta inför 

en vidareutveckling av konstruktionen, användes metodiken kring FMEA. I formuläret 

nedan antecknades tänkbara risker. Dessa värderades sedan enligt utifrån: Sannolikhet för 

att felet ska uppträda (O, occurence), följder för kunden (S, significance) och hur troligt 

det är att felet upptäcks innan följderna drabbar kunden (D, detection) 

Riskuppskattning 
Ny 

Riskuppskattning Plats för felet Felets typ Konsekvenser Felets orsak 

O S D RN 

Förslag 
till åtgärd 

O S D RN 

             

Slangdragningar över 
komponentgränser 

Slangbrott / 
Kabelbrott 

eller nötning 

Komponenter 
hamnar 

oavsiktligt i 
nedfällt läge 

Förlorat 
hydraultryck 

4 8 8 256 
Nyttja 

säkerhets-
ventiler  

4 1 1 4 

Containerns vägg 
Vägg-

konstruktionen 
skadas 

Containerns 
funktion 
skadas 

Väggen 
överbelastas 

8 8 5 320 
Skapa 

understöd 
till 

väggen 

1 6 3 18 

Inlastningmodul Riggen skadas 
eller välter. 

Risk för 
skada på 
människa 

eller maskin 

Modulens 
utbredning 

och position 
gör att 
vinden 
fångas 

5 8 5 200 

Skapa en 
vid yta 

mot 
marken, 

t.ex 
m.h.a. 

stödben  

1 8 3 24 

 

Av de risker som kunde identifieras var det ingen som var av sådan karaktär att 

produktkonceptet behövde omvärderas, utan arbetet gick i och med detta vidare in i 

konstruktionsfasen. 
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8 Konstruktion 

Med rörelsemönstret för de inverkande elementen kartlagt, tog arbetet med att konstruera 

vid. Konstruktionsarbetet utgick ifrån att utveckla funktioner utan att bryta mot den 

enkelhet som eftersträvats. Genom att tillämpa redan väl fungerande anordningar, om än i 

anpassad form, skulle säkerheten och funktionaliteten hos produkten säkerställas. Detta 

har möjliggjorts genom att redan tidigt i utvecklingsarbetet främja enkla, linjära 

rörelsemönster. 

8.1 Konstruktionsplan 

Genom att koppla apparatur till delfunktionerna och utreda hur de på bästa sätt kan 

förenas skulle vi närma oss en fungerande helhetslösning. Det som var mest centralt att 

utvärdera var just rotationsmomentet då det var detta som var den mest banbrytande 

funktionen i sammanhanget, i kombination med hur de tre huvudfunktionerna knutits till 

varandra. Vidare nyttjades idéer som uppkommit vid konkurrentanalysen om hur 

rörelsemönstren skulle kunna förverkligas. De huvudsakliga funktionerna att koppla 

funktionell apparatur till var följande: 

 

• Rotation 90° (figur 20)  

• Tiltning ~35° (figur 21) 

• Inlastning (figur 22) 

 Figur 20. Containern roteras 90 grader. 

 

Figur 21. Containern tiltas till cirka 35 grader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 22. Inlastningsmomentet. 
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Utöver de huvudsakliga delfunktionerna fanns ett antal hjälp- och stödfunktioner att 

beakta så som: 

 

• Transport- respektive lastläge för riggen 

• Fastlåsning av container i rigg 

• Dörröppning/stängning 

• Dammreduktion 

• Viktkontroll 

 

Dessa funktioner är dock sådana som redan existerar i väl fungerande modulbaserad 

tappning och används vid liknande applikationer, varför de i stor utsträckning kan 

tillämpas i oförändrad form på vilken produktutformning som helst. 

8.2 Rotationsfunktion 

Vid frambringandet av en mer detaljerad rörelse för rotationen av containern hade arbetet 

sedan tidigt utgått ifrån att detta skulle ske genom att containern placerades i någon form 

av vagga för att sedan kunna roteras kring en punkt så nära tyngdpunkten som möjligt 

(figur 23).  

 

 

Figur 23. Visar rotationsmönstret som eftersträvades, samt schematiskt hur komponenter skulle behöva 
placeras för att uppnå detta. 

 

Efter en noggrannare kartläggning av hur förutsättningarna för konstruktionen såg ut 

framgick dock att detta rotationsmönster gav upphov till vissa problem: 

• Det krävs att komponenter placeras på ett sätt som inskränker på inlastningssidan 

vilket begränsar hjullastarens arbetsområde. 

• Motsvarande komponentplacering i containerns bakkant gör att containern inte 

kan placeras tillräckligt nära marken. 

• För att dörröppning ska kunna ske måste rotationspunkten förflyttas ifrån 

tyngdpunktsläget, vilket minskar fördelen och motivationen till att nyttja denna 

princip. 
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Denna princip visade sig vara oförenligt med de omständigheter och begränsningar som 

de geometriska förutsättningarna ger enligt figur 24.  

 
 

 

Detta föranledde att återigen sammansätta en grupp personer för att genomföra en ny 

Brainstormingsession. Lösningen på problemet genererades genom att ett av förslagen 

efter utvärdering förädlats och kunde presenteras enligt nedan: 

Genom att låta rotationen ske runt en punkt i det nedre hörnet av containern och avsluta 

momentet då containern ligger på sidan, på en annan enhet (figur 25). 

 
 

 

 

Detta innebar också ett genombrott beträffande hur den totala funktionen skulle formeras. 

Genom att låta de två olika rörelserna, rotation och tilt, ske på två separata enheter och av 

varandra oberoende delkonstruktioner kunde utformningen av dessa ske separat. Detta 

underlättade att upprätthålla den enkelhet i konstruktion och handhavande som 

eftersträvats. 

 

Nyckeln till framgång i denna variant blev att införa en komponent som fungerar som en 

adapter mellan dessa två konstruktioner. Denna komponent (figur 26) har till uppgift att 

Detta område måste vara fritt 
för att hjullastaren ska nå fram 
till containerns öppning.  

 
Containern måste befinna sig nära marken då 
detta i kombination med uppresningsvinkeln 
är avgörande för att hjullastarens maximala 
tipphöjd inte ska överskridas.  

Figur 24. Illustrerar en mycket viktig insikt beträffande begränsande geometri. 

Figur 25. Visar den princip för containerrotationen som erbjuder en 
fungerande totallösning 
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ge stöd åt containerväggen, då denna inte är utformad till att belastas så som golvet är. 

Som adapter ska den också verka för att minimera antalet komponenter och framför allt 

antalet delar vars funktioner beror av varandra.  

 

8.3 Tiltfunktion 

ar förutsättningarna, i och med konceptets utformning, en inte 

alltför svår uppgift att utreda. Det hade vid marknadsundersökning och konkurrentanalys 

 beskådats 

l för ändamålet. 

m 

Figur 26. Visar containern placerad i den komponent som utformas för att ge stöd åt 
väggen vid rotation. 

Beträffande tiltfunktionen v

framkommit många väl fungerande lösningar på hur detta kan ske. Genom att välja någon 

av dessa utifrån de begränsningar och förutsättningar som tidigare nämnts var 

förutsättningarna goda att kunna utforma en tillförlitlig konstruktion. 

Figur 27 visar den princip som valdes då den bygger på en av de principer som

vid studiebesöket vid HMAB:s anläggning och bevisligen fungerar vä

Därtill är det den variant som allra bäst passar denna nya variant då den på bästa sätt 

erbjuder möjligheten att placera vitala komponenter på undersidan av containern och 

möjliggör att den bakre kanten kan placeras vid marknivå. Figur 28 visar en variant so

valts bort av samma anledning. 
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Figur 27. Visar den variant för uppresning av containern som varit förebild vid utvecklingen 
av tiltfunktionen. 

 

 

Figur 28. Visar en variant med teleskopcylinder som fungerar väl för andra, liknande ändamål, 
men inte i det aktuella fallet. Detta bland annat p.g.a. att dess komponentplacering hamnar i 
hjullastarens arbetsområde.  

8.4 Inmatningsenhet 

Inmatningsenheten är även den en komponent som existerar i fungerande varianter, 

avsedda just för inlastning med skopa. Här utgick problematiken ifrån att anpassa den för 

direkt anslutning på containeröppningen och optimera storlek och vikt samt tilldela den 

ett lämpligt rörelsemönster. Genomförandet av detta var att helt enkelt utgå ifrån, å ena 

sidan skopans rörelsemönster och det utrymme som detta kräver, å andra sidan bilda en 

tät och trattformerad anslutning mot containeröppningen.  

 

 
Figur 28. Visar inmatningsmodulens principiella uppbyggnad.  
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9 Sammanställning 

För att erhålla en realistisk illustration av konstruktionen samt för att kontrollera att 

komponenterna får plats har sådana dimensioner och funktioner nyttjats, som redan 

används i stor utsträckning vid liknande applikationer. Här följer några funktioner där 

befintliga lösningar har legat till grund.  

 

• Viktinstrument - För att kontrollera vikten på lasten placeras en 

viktkontrollsenhet på hjullastarens skopa. 

  

• Hjulburet chassi - Transportfrågan löses genom att helt enkelt placera 

apparaturen på ett hjulburet chassi. Det finns en mängd konstruktioner av denna 

typ, dimensioner på balkar kan jämföras för chassien som utsätts för likvärdiga 

laster. 

 

• Hydraulcylindrar - Vid rotation och tiltning av containern används 

hydraulcylindrar. Dessa är vanligt förekommande vid denna typ av 

konstruktioner, dimensioner på cylindrar och fästen samt väl fungerande 

lösningsprinciper har använts.  

 

• Dörröppning - Genom att ersätta kedjedriften, som vållat bekymmer, med en 

cylinder som direktlänkat driver den befintliga dörröppningsmekanismen skulle 

den kunna fungera tillfredsställande. 

 

• Dammreducering – För att dammbildningen inte skall bli störande för riggens 

omgivning kommer ilastningsmodulens öppning att utrustas med ett draperi så att 

tömningen sker inneslutet. Ett dammreduceringsfilter kommer att placeras på 

modulens topp. Dessa dammreducerande lösningar är vanligt förekommande i de 

här sammanhangen. 

 

• Containerlåsningar – De befintliga låsningar som används för att låsa 

containern i dess hörn för att hålla den på plats kommer även användas i detta 

koncept. 
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Lastriggen består av två enheter som vid lastning placeras bredvid varandra men som 

transporteras separat. Nedan illustreras hur de två sammankopplade enheterna placerar 

containern i sitt lastläge.  

 

Containern placeras på den ena vagnen, den som innefattar rotationsfunktionen. En 

hydraulcylinder välter containern till den andra vagnen. Den lösa adaptern följer med 

containern över på den andra vagnens tiltbord. Bordet tiltar upp containern med adaptern 

till 35 grader så att öppningen hamnar invid inlastningsmodulen. Den övre dörren på 

containern öppnas inne i modulen och containern är nu redo att lastas (figur 29).   

 

Figur 29. Visar hur lastningsförloppet går till. 
 

Rotationsbord 

Adapter Inlastningsmodul 

 

 

Den lastade containern plockas av riggen i samma läge som den först placerats. Till det 

läget förs containern på omvänt sätt som när den försatts i lastläge. Dörren stängs, 

containern tiltas ner, adaptern låses i rotationsbordet och med cylinderns hjälp återförs 

bordet till utgångsläget. I bilaga III och IV illustreras de enskilda enheternas funktion och 

lägen var för sig. Den slutgiltiga layouten av riggens utformning visas på nästa sida (figur 

30). 
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Figur 30. Visar läge två i lastningsförloppet, containern har välts över till enheten som ska resa containern 
till inlastningsmodulen. 
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10    Slutsats 

En viktig insikt var att den fria, kreativa processen är helt avgörande för att den 

systematiskt styrda konstruktionsprocessen faktiskt ska fungera. På alla nivåer i arbetet 

har kreativiteten och känslan samt intuitionen varit av avgörande betydelse för resultatet.  

Brainstormingmetoden var den som på allra tydligaste sätt imponerande. Som bidrag till 

detta kan dock nämnas att det föregick av ett gediget förarbete samt aktivitet och 

planering före, under och efter genomförandet. Tack vare tidigare erfarenheter av slarvigt 

genomförda brainstormingsessioner var detta möjligt.  

Den största lärdomen av detta arbete är just hur balansen mellan det fria och det 

systematiska påverkar effektiviteten. I början av projektet var det mer eller mindre 

avgörande att följa systematiken då kännedomen om ämnet, problemet och 

omständigheter runt omkring var låg. Trots osäkerheter och en viss frustration över hur 

problemet skulle angripas och lösas bidrog metodiken till att utvecklingen framskred. 

Utvärderingsmetoden var ett annat exempel på hur denna balans fungerar. Det var kanske 

inte för resultatet och effektiviteten nödvändigt att tillgripa en sådan strukturerad 

utvärderingsmetod och följa den metodiskt, men det bidrog ändå till en trygghet och 

säkerställning av att alla krav och önskemål verkligen blev utvärderade. Men det är 

viktigt att uppmärksamma att det är människan som utvärderar och präglar resultatet – 

INTE metoden. Detta understryker också vikten av att vara objektiv då samma personer 

medverkar vid konceptgenerering som vid utvärdering. Risken är annars stor att de egna 

förslagen av felaktiga skäl premieras, uttrycket: ”Kill your darlings”20 är i högsta grad av 

betydelse. Den mer strikta metodbaserade utvärderingen hade förmodligen lämpat sig 

bättre om kriterierna sett annorlunda ut. Det vill säga fler siffervärden istället för bara 

rena krav på ingående funktioner. Det gick nämligen inte att vikta de krav som uppgetts 

då samtliga måste ingå i konstruktionsförslaget. På grund av detta utfördes utvärderingen 

löpande i form av en mer diskussionspräglad process efter att förslag genererats.   

Hur ska man tolka att konceptförslaget faktiskt blev bra? Är det att metodiken efterföljts, 

eller är det slumpen. Alltså vilka som medverkar vid brainstorming, vem som tar beslut 

och varför o.s.v. En intressant fortsättning på denna undersökande uppgift kunde vara att 

låta två oberoende grupper eller personer utveckla samma produkt. Den ena gruppen 

följer metodiken till punkt och pricka, medan den andra helt förutsättningslöst genomför 

                                                      
20 ”Kill your darlings” är ett utryck som används för att beskriva att man är emotionellt bunden till 

sina egna förslag. Muntlig källa: Lars Löfström, doktorand i maskinteknik HiG, uttalat under 

föreläsning i kursen Industriella System 15 Hp som pågick från Oktober  2008 – Mars 2009. 
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arbetet instinktivt. Detta skulle sedan utvärderas hur väl resultatet blir, hur väl man följer 

tidsplanen och hur nära en färdig produkt respektive grupp kommer.  

10.1 Fortsatt arbete 

Vid en eventuell fortsättning med produktutvecklingen finns ett antal områden att 

inledningsvis rikta fokus emot. En naturlig fortsättning skulle t.ex. innefatta: 

 

• Parameter- och Toleransbestämning  
I och med det arbete som utförts är förutsättningarna goda för att gå vidare i 

konstruktionsarbetet. I takt med mer noggrant bestämda dimensioner ges ett 

bättre underlag för specificering av de ingående komponenterna. Detta ger också 

möjlighet att genomföra en mer detaljerad FMEA för att ytterligare befästa 

säkerheten.  

 

• Materialbestämning 
Genomföra en undersökning av lämpliga konstruktionsmaterial. 

 

• Hållfasthetsberäkningar 
Med specifikationer av materialtillämpningen kan hållfasthetstekniska analyser 

genomföras. 

 

• Produktion 
Genom att bestämma hur produkten ska tillverkas, med vilka metoder och ur 

vilka råämnen etc. skapas förutsättning för att genomföra analyser ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

 

• Produktkalkyl 
För att på allvar kunna ta reda på om produkten faktiskt har förutsättningar för att 

lanseras på marknaden krävs åtminstone ett riktvärde för vad produkten kan 

komma att kosta kunden. 
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Bilaga I – Bilder från studiebesök 

 

I 



 

Bilaga II – Förstudieblankett 

För att kartlägga problemet inleds arbetet med en nulägesanalys. Vi vill bl.a. ta reda på 

omfattningen av produktutvecklingen. Kan enskilda problem urskiljas? 

 

Detta bör beaktas: 

 

• Bakgrundbeskrivning: Hur används produkten? 
 

• Datainsamling: Lastarens maximala tömningshöjd, containervikt, tillgängligt 
arbetstryck i hydraulsystem etc. 

 

• Problemanalys: Vilka problem uppfattas med den befintliga lösningen? 
 

• Är det problem i alla led (utifrån bakgrundsbeskrivningen)?  
 

o Placering av container på rigg (fastlåsning i rigg?) 
o Uppresning av container 
o Lucköppning 
o Utplacering/borttagning av transportband och behållare 
o Tömning i behållare 
o Transport på bandet 
o Fyllning i container 
o Luckstängning 
o Nedsänkning av container 
o Bortförsel av container 
 

• Krav på produkt: Dammreduktion, fyllnadsgrad etc. 
 

• Önskemål på produkt:  
 

• Är målet att förbättra nuvarande produkt eller bör den ersättas? 
 

Kan problemen avgränsas till vissa moment/funktioner och dess utformning? Dvs. 

avgränsa problemet till att utveckla lastriggen och lucköppnare. 

 

Målet med förstudien är att skapa en tydlig problemformulering att utgå ifrån för att 

sedan skapa en kravspecifikation. 
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Bilaga III – Produktbeskrivning, roterande enhet 

Den enhet som ska rotera containern illustreras nedan. I och med att containern redan är 

förberedd för låsmekanismer kan sådana tillämpas för att låta adaptern medbringas under 

hela lastförloppet. Adaptern förstärker väggen då containern i sitt lastade tillstånd ska 

återföras.  

 

Vagn utan adapter – Vagnen kan om så önskas transporteras utan adaptern. 

 

Transportläge – I det här läget är det bara att placera vagnen bredvid den andra för 

sammankoppling. 

 

Standbyläge – Containern är lastad på vagnen och den är redo att rotera över containern 

på den andra vagnen. 

 

Roterat läge – Hydraulcylindern har roterat bordet med adapter och container 90 grader 

över på den andra vagnen. 

 

Vagn utan adapter 

Transportläge 
Standbyläge 

Roterat läge 
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Bilaga IV – Produktbeskrivning, tiltande enhet 

 

Den enhet som utformats för att tilta containern till ett lämpligt lastläge illustreras nedan. 

 

Vagnen visas i lägena: transportläge, standbyläge, tiltläge, och lastläge.  

 

Transportläge - Inlastningsmodulen viks ner och vilar på vagnen. 

 

Standbyläge – Inlastningsmodulen placeras i lastläget. 

 

Tiltläge – Containern har blivit övervickad till tiltbordet och vagnen är redo att tilta upp 

containern i lastläget. 

 

Lastläge – Den övre dörren öppnas i inlastningsmodulen så att öppningen hamnar i 

modulen. 

 

 

 transportläge Standbyläge Tiltläge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lastläge 
 

 

IV 


	Abstract
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Målbeskrivning
	1.4 Organisation
	1.4.1 Projektgrupp
	1.4.2 Referensgrupp
	1.4.3 Styrgrupp

	1.5 Projektplanering
	1.5.1 Aktiviteter
	1.5.2 Aktivitetsplan


	2 Metodik
	2.1 Funktionsstruktur
	2.2 Konceptgenereringsmetoder
	2.2.1 Kreativa metoder
	2.2.2 Systematiska metoder

	2.3 Relativ utvärdering
	2.4 Feleffektsanalys

	3 Strategi
	3.1 Konstruktionsprocessen
	3.2 Produktutveckling som systematisk process
	3.2.1 Framgångsfaktorer


	4 Förstudie
	4.1 Problemanalys
	4.2 Förutsättningar
	4.3 Marknadsundersökning
	4.4 Produktegenskaper
	4.4.1 Funktionsstruktur

	4.5 Problemformulering

	5 Produktspecifikationer
	5.1 Checklista
	5.2 Produktansvar

	6 Konceptgenerering
	6.1 Kreativa metoden
	6.1.1 Brainstormresultat

	6.2 Systematiska metoden
	6.3 Relativ utvärdering
	6.3.1 Utvärderingsresultat

	6.4 Vidareutveckling 

	7 Granskning av koncept
	7.1.1 Checklista
	7.1.2 Referensgruppen
	7.1.3  Direktiv
	7.1.4 Feleffektsanalys

	8 Konstruktion
	8.1 Konstruktionsplan
	8.2 Rotationsfunktion
	8.3 Tiltfunktion
	8.4 Inmatningsenhet

	9 Sammanställning
	10    Slutsats
	10.1 Fortsatt arbete

	11 Litteraturförteckning
	Bilaga I – Bilder från studiebesök
	Bilaga II – Förstudieblankett
	Bilaga III – Produktbeskrivning, roterande enhet
	Bilaga IV – Produktbeskrivning, tiltande enhet

