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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörprogrammet i 

maskinteknik på Karlstads universitet och omfattar 22.5 hp. Detta examensarbete är 

orienterat kring produktutvecklingsprocessen och varje fas i projektet baseras på teori och 

metoder som varit centralt till utbildningen. 

Uppdragsgivare för detta examensarbete har varit företaget Forshaga Svets Och Smide i 

Forshaga. Målet med projektet har varit att utveckla en provrigg för att kunna utföra CE-

märkning på lyftverktyg. Lösningen skall vara robust och flexibel så att flera olika 

lyftverktygsvarianter kan CE-märkas i provriggen. 

I dagsläget använder sig Forshaga Svets Och Smide av traverser, svetsbord och en lyftögla 

fastskruvad i golvet. Planen är att med denna provrigg kunna överge dessa metoder och röra 

sig mot att använda provriggen som ett standardverktyg för att utföra sina CE-märkningar. 

Projektet resulterade i framtagningen av en provrigg som tillåter stor variation i lyftverktyg 

som kan CE-märkas och ökar den maximala belastnings och mätförmågan på lyftverktygen 

avsevärt och tillåter mer standardiserat arbete kring CE-märkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This report treats a bachelor thesis in mechanical engineering at Karlstads university and 

comprises 22.5 hp. This thesis revolves around the product development process and each 

phase in the project is based on theories and methods that have been central to the 

educational program. 

The employer for this bachelor thesis has been Forshaga Svets Och Smide in Forshaga. The 

goal for this project has been to develop a testing rig to enable testing of lifting tools for CE-

marking. The solution should be robust and flexible allowing several different lifting tools to 

be tested. 

At present time Forshaga Svets Och Smide are using traverses, a welding table and a lifting 

loop firmly screwed to floor. The plan is to be able with this testing rig to abandon the current 

method for CE-marking and move towards using the testing rig as a standard tool when 

performing their CE-markings. 

The project resultet in the development of a testing rig which allows great variation in the 

lifting tools which it can support for CE-marking and increases the maximal loading 

capability and measuring ability on the lifting tools significantly and allows for a more 

standardized work regarding their CE-marking. 
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1 Inledning 

Denna rapport redovisar projekt ”Provrigg för kontroll vid CE-märkning av lyftverktyg” 

utfört av Carl Åberg i samarbete med Forshaga Svets och Smide. Detta är ett examensarbete 

för högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik på Karlstads universitet och omfattar 22.5 

högskolepoäng. 

1.1 Bakgrund 

Forshaga Svets och Smide är ett komplett verkstadsföretag som tillhandahåller konstruktion 

och tillverkning. Forshaga Svets och Smide har börjat fokusera på tillverkning av egna 

Lyftverktyg och har därför startat företaget Falcken Forshaga som specialiserar sig i 

lyftverktyg för industribruk. 

Innan Falcken Forshaga skickar ut lyftverktygen till kunder så testas dem för att kunna CE-

märkas. CE-märkning är en produktmärkning inom EU och innebär att produkten som CE-

märkts överensstämmer med grundläggande krav på flera olika aspekter, i detta fall säkerhet 

och funktion. Det finns ingen extern institution som utför eller verifierar CE-märkning, det är 

alltså tillverkarens egna ansvar att se till att CE-märkningen utförts rätt. 

Projektet grundar sig i Falcken Forshagas behov att provtesta lyftverktygen för CE-märkning. 

Falcken Forshaga stävar efter att förbättra processen genom att effektivisera och förenkla den 

i dagsläget tidskrävande och problematisk processen att provlyfta lyftverktyg. 

Detta arbete har utförts i samarbete med Forshaga svets och smide som tillsammans med 

Falcken Forshaga tilldelat Carl Åberg författaren till detta examensarbete uppgiften att ta 

fram koncept och konstruktionsunderlag för en provrigg.  

11.2 Syfte och Mål 

I dagsläget använder sig Falcken Forshaga av traverser, våg och en lyftögla fastskruvad i 

golvet för att utföra ett provlyft. Denna process kräver både tid och utrymme och förhindrar 

produktion. 

Syftet med detta arbete är att effektivisera och förenkla Falcken Forshagas CE-

märkningsprocess genom att överlämna konstruktionsunderlag för en ny provrigg med hjälp 

av produktutvecklingsprocessen och ingenjörsmässigt tänkande.  

Målet med detta projekt är att provriggen skall klara av en belastning på 30 ton, kunna testa 

alla lyftverktygen som Falcken Forshaga tillverkar och vara portabel samt lättriggad. 
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1.3 Avgränsningar 

En provrigg innehåller flera olika komplexa komponenter, eftersom det slutgiltiga målet med 

detta projekt är att lämna över ett konstruktionsunderlag så kommer projektansvarig att 

avgränsa sig till konstruktion av ramverk och sammanställning av provriggen som helhet. 

projektansvarige kommer alltså titta på materialval, hållfasthetsberäkningar och 

dimensionering för ramverket. Utöver detta kommer projektansvarige titta på komponenter 

som behövs köpas in och dess placering på provriggen. Provriggen kommer även avgränsas 

till att enbart testa mot statiska lastfall och inte dynamiska. Materialval kommer grundas på 

det material som uppdragsgivare har tillgängligt på företaget. 

Detta projekt kommer innefatta flera olika aspekter men för projektansvarige har fokus legat 

på konstruktion av själva ramen på provriggen där komponenter som våg, kraftkälla och 

mätverktyg valts att köpas in. 

1.4 Organisation 

Detta arbete har utförts på Karlstads Universitet, fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap, samt på plats hos företaget i Forshaga. Förstudien och relevant data för 

projektet har utförts i Forshaga Svets och Smides lokaler. Handledare från företagets sida och 

uppdragsgivare är Daniel Falck, mekanisk konstruktör för Forshaga Svets och Smide.  

Handledare från universitetet är Lennart Bergkvist och Examinator för examensarbetet är 

Nils Hallbäck, universitetslektor. 
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2 Metod 

2.1 Projektplanering och tidsplanering 

För att strukturera och planera arbetet har både en projektplanering och tidsplanering 

upprättats. I denna sektion presenteras projektets bakgrund, syfte och mål. I 

projektplaneringen presenteras kontaktinformation för alla delaktiga projektmedlemmar och 

deras roller. Den riskbedömning som redovisas benämner och värderar de potentiella risker 

som förekommit under projektets gång.  Meningen med  riskbedömningen är att kunna förstå 

riskerna som kan uppkomma under projektets gång och kunna skapa förebyggande åtgärder. 

För att skapa en välgjord tidsplanering skapades ett GANTT-schema där man kan se 

projektet nedbrutet i flera olika faser med dedikerade tidsresurser, datum och deadlines, 

(Eriksson & Lilliesköld 2004). GANTT-schemat gör det visuellt enkelt att se hur man ligger 

till under projektets gång. Projektplanen och tidsplaneringen är båda levande dokument som 

kräver iterativt arbete och har därför uppdaterats regelbundet under projektets gång. Se 

bilaga A för redovisning av projekt-och tidsplanering. 

2.2 För- och litteraturstudie 

Efter att en projektplan och tidsplan upprättats så har en förstudie genomförts där 

faktainsamling kring CE-märkning, svenska standarder för lyftverktyg, Maskindirektivet 

(AFS:2008:03), komponenter och dagens lösningar på problemet genomförts.  Under denna 

fas utfördes även en CE-märkning av tre stycken lyftsaxar där projektansvarige under 

översyn av handledare fick provlyfta verktygen med dess maxlast under en period av 5 

minuter för att mäta nedböjningar.  

Forshaga Svets och Smide tillhandahåller även dokument angående svenska standarder för 

lyftverktyg och säkerhet som benämner krav och viktiga aspekter att tänka på när man 

utformar lyftverktyg. Detta tillsammans med arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner 

fungerar som detta projektets teoretiska bas och konstruktionsbeslut samt utformning har 

skett utifrån dessa. 

2.3 Kravspecifikation och QFD 

Utifrån krav från företag och krav som identifierats under förstudien har en kravspecifikation 

med krav och önskemål kring produkten upprättats. Önskemål har i Olssons kriteriematris 

graderats på en skala mellan 1-5 där 5 anses ligga närmast ett krav, anledningen till detta är 

för att man skall kunna reflektera önskemålens vikt i den färdiga produkten, (Eriksson & 

Lilliesköld 2004). 

QFD (Quality Function Deployment) 

Quality Function Deployment är en metod som används för att kunna koppla kundbehov och 

önskemål till produktegenskaper och på så sätt kunna omvandla användarkrav till design 

med kvalitetstänk (Eriksson & Lilliesköld 2004). 
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2.4 Konceptgenerering 

Utifrån denna kravspecifikation har konceptgenereringsmetoderna 6-3-5 metoden och 

brainstorming tillämpats (Johannesson m.fl. 2013). 6-3-5 metoden är en gruppaktivitet som 

nyttjas för att med hjälp av andra individer eliminera att man skulle fastna i egna 

tankegångar. Brainstorming är ett brett begrepp som i detta arbete används genom att på 

egen hand skissa ner idéer som erhålls under projektets gång. 

2.5 Konceptvalsmatris 

För att utvärdera koncept som uppkommer under konceptgenereringsfasen och sålla bort de 

koncept som är otillräckliga används tre matriser som stegvis eliminerar koncept tills ett 

koncept kvarstår. Dessa tre matriser är följande, Elimineringsmatris, Beslutsmatris och 

Kriteriviktsmatris och fungerar tillsammans som ett filtreringssytem där man skickar igenom 

koncept och ställer dem mot varandra för att finna de mest lämpliga koncepten för 

ändamålet, denna metodik används för att systematiskt och objektivt fastställa lämpligast 

koncept (Johannesson m.fl. 2013). 

2.6 Konstruktion och Beräkningar 

Under projektets konstruktionsfas utförs beräkningar för att dimensionera ingående parter i 

produkten ur ett hållfasthetsperspektiv. Dessa beräkningar sker både för hand med hjälp av 

Björk, K. (2013) och med hjälp av ett beräkninsprogram inbyggt i CAD-programmet 

Autodesk Inventor, Autodesk Inventor (2019). Handberäkningar nyttjas för att på ett 

tidseffektivt sätt skapa en generell uppfattning om konstruktionsbeslut medan användning av 

beräkningsprogrammet Autodesk Simulation fungerar som en sista kontroll som säkerställer 

att befintliga beräkningar stämmer.   

Konstruktionskraven för denna produkt har tagits från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

maskiner samt allmäna råd om tillämpning av föreskrifter (AFS:2008:3), detta är ett EU-

direktiv som innehåller krav hos maskiner som är kommersiellt tillgängliga. Utöver 

hållfasthetsberäkningar kommer även materialvalsberäkningar ske med hjälp av CES-

EduPack(2018), ett materialvalsprogram som tillåter användaren att söka efter material med 

hjälp av materialegenskaper som restriktioner. Programmet används för att kunna identifiera 

och föreslå lämpliga material till produktens konstruktion. 

2.7 Konstruktionsunderlag 

För modellering i 3D och framtagning av konstruktionsunderlag kommer Autodesk Inventor 

nyttjas. Konstruktionsunderlagen som tas fram kommer att bestå av 3D-modeller, ritningar, 

bill of materials och monteringsbeskrivning. Ritningar kommer innefatta individuella parter 

och en sammanställningsritning som kommer lägga grunden för tillverkning av produkten. 

Ritningarna kommer inte redovisas för i denna rapport och kommer istället enbart att 

skickas till uppdragsgivare när projektet är klart.  
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3 Resultat 

3.1 Förstudie 

För att skapa förståelse kring problematiken som detta projekt grundar sig i har en förstudie 

genomförts där projektansvarige tillsammans med företagshandledare utfört CE-märkning 

av lyftverktyg med metodik som företaget nyttjar i dagsläget. Dessa CE-märkningar utfördes 

ett flertal gånger med variation i lyftverktyg för att skapa en bredare erfarenhet kring 

momentet, se figur 1.  

 

Figur 1- Förberedning test för CE-märkning av tre lyftsaxar 
Utifrån förstudien kan problematiken tolkas som dessa tre punkter, begränsad kraftkälla, 

tidsaspekt och säkerhetsrisker. Vid genomförande av CE-märkning framgår det tydligt att 

första steget i CE-märkningen, förberedning och fastspänning av lyftverktyg, är den mest 

problematiska delen och ligger som grund för två utav tre punkter, tidsaspekt och 

säkerhetsrisker. Tidsaspekten uppstår då det finns variation i vilka lyftverktyg som ska CE-

märkas och saknaden utav en station dedikerad till testerna. Detta resulterar i att man vid 

varje CE-märkning måste skapa nya infästningar för varje lyftverktyg, en tidskrävande 

process. Säkerhetsrisker uppstår i samma moment då de temporära infästningar som skapas 

kan uppfattas som tvivelaktiga och saknar säkerhetsåtgärder.  
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Den tredje punkten, begränsad kraftkälla, skapar problematik då krav från kunder angående 

en ökad maxlast upp till 30 ton gör att traversen som bara når upp till 8 ton i dagsläget inte 

går att använda för att belasta lyftverktygen. Detta skapar ett behov av en ökad 

belastningsförmåga. 

Resultatet av förstudien kan tolkas som framgångsrik och ger en bra överblick på problemet 

som med säkerhet kan kopplas till en frånvaro av en provrigg som passar alla lyftverktyg som 

företaget tillverkar.  

3.2  Kravspecifikation och QFD 

Tillsammans med förstudie, önskemål från uppdragsgivare och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om maskiner har en kravspecifikation upprättats, se bilaga B, denna 

kravspecifikation fungerar som en grundpelare för framtida idégenerering och 

konceptutvärdering.  Kraven som har upprättats grundar sig till stor del i säkerhet och 

funktioner som produkten måste uppnå och består till större del av krav med inslag av ett 

fåtal önskemål. 

För att kunna definiera krav och önskemål i kravspecifikationen används en Olsson-matris 

som fungerar som ett verktyg för att kunna titta på produktens olika livscykelfaser och de 

olika aspekterna som ingår i respektive fas, se bilaga B. Detta säkerställer då att hänsyn tas 

till alla intressenter och livscykelfaser som produkten innefattar. 

Utöver att nyttja en Olsson-matris så har också en QFD (Quality Function Deployment) 

tillämpats för att kunna översätta kundens krav och önskemål till produktegenskaper, se 

bilaga B. I QFD:n ställs kundönskemål och produktegenskaper mot varandra som sedan 

graderas i förhållande till varandra, detta gör att man kan konstatera vad som är viktigast att 

ta hänsyn till vid utformning av produkten. 

Med hjälp av både en QFD och Olsson-matrisen kan en välgjord kravspecifikation utformas 

där fokus ligger på säkerhet, hållfasthet och flexibilitet till de flera olika lyftverktygen som 

uppdragsgivaren tillverkar. 

3.3  Konceptgenerering 

När kravspecifikationen godkänts av uppdragsgivare så påbörjas idégenerering.  För att hitta 

inspiration till koncept har även internet nyttjats genom att söka på liknande konstruktioner 

och metoder som används i dagsläget för att CE-märka lyftverktyg. Parallellt med 

informationssökning kring dagens lösningar har koncept tagits fram med hjälp av 

brainstorming och 6-3-5 metoden och alla koncept har nyttjat kravspecifikationen som 

utgångspunkt. Brainstorming har skett kontinuerligt under hela idégenereringsfasen medan 

6-3-5 metoden har sket i möten med andra examensarbetare för samma företag där man i 

grupp har genererat flera olika lösningar. Alla koncepten har förts fram via papper och penna 

och är enkla designer med stark betoning på funktion och har efter verifiering mot 

kravspecifikationen sammanställts i ett dokument. 

Idégenereringen har resulterat i nio antal koncept som uppfyller kravspecifikationen, där en 

majoritet av lösningar använder hydraulik som en kraftkälla och använder olika former av 

kraftutväxling för att kunna lyfta mer vikt. 
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3.4 Konceptval 

Efter att en godtycklig mängd lösningar har genererats så används en elimineringsmatris, se 

bilaga C. Genom att ställa upp alla genererade koncept mot varandra och sedan bedöma om 

de löser huvudproblem, uppfyller krav och flera andra viktiga faktorer. Med hjälp av denna 

metoden kan alla koncepten filtreras och reduceras ned till ett starkt koncept som matchar 

kravspecifikationen. 

Vid beskrivning av metodval benämns användning av tre matriser för att utföra konceptval 

men eftersom mängden koncept som genererats är nio stycken så kan ett koncept tas fram 

med nyttjande av enbart en matris där de andra koncepten fallerade på olika kritiska 

punkter. 

Efter att ett huvudkoncept valts fram så presenteras det tillsammans med de andra 

koncepten för uppdragsgivare som får bestämma vilket koncept som kommer gå vidare till 

utveckling. Under detta möte presenteras alla koncept och beskrivs samt resonemang kring 

hur koncepten har filtrerats i matrisen 

Konceptvalet resulterar i att uppdragsgivare väljer att gå vidare med koncept nummer åtta, 

vilket stämmer överens med projektansvariges matris samt egna åsikt kring bästa koncept. 

Detta koncept innefattar en rektangulär provrigg med en bordskiva som tillåter flera olika 

varianter av infästningar för lyftverktyg och en hydraulcylinder med ram som tillåter 

hydraulcylindern att vara riktad uppåt och expandera för att belasta lyftverktygen istället för 

att belasta med kontraktion. 

 

Figur 2- Koncept 8 provrigg med en hydraulcylinder 
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3.5 Konstruktion 

Vid konstruktion av provriggen har fokus legat på att hålla ned kostnader och designa för att 

passa kritiska komponenter som köps in samtidigt som en design utformas med fokus på 

hållfasthet. För att minska kostnader så görs beslutet om använda så få variationer som 

möjligt i tvärsnitt på balkar i konstruktionen och val av tvärsnitt görs beroende på största 

spänning som provriggen utsätts för. De komponenter med speciella krav som köps in är en 

lastcell och en hydraulcylinder, dessa tas hänsyn till genom att dimensionera provriggen så 

att dessa komponenterna får plats och kan utföra sin funktion.  

Val av hydraulcylinder har gjorts utifrån en idé att återanvända en kompressor som företaget 

redan införskaffat sig som klarar av ett arbetstryck på 300 bar. För val av lastcell har kraven 

varit att kunna mäta och registrera belastningar upp till 30 ton och att det skulle vara en 

trycklastcell då det ansågs vara den typ av lastcell som skulle vara enklast att implementera i 

provriggen. 

För att försäkra om att konstruktionen utformas med en rent estetiskt hållfast design så 

överdimensioneras val av skruvar, detta kombinerat med en säkerhetsfaktor på två gör att 

provriggen är hållfast i både beräkningar och utseende.  

3.5.1 Materialval 

Material som kommer användas till detta projekt är bestämt som S355J2, ett vanligt 

förekommande konstruktionsstål med en sträckgräns på 355 MPa. Men som en del av arbetet 

har jag valt att utföra ett materialval för projektet, detta utförs med hjälp av CES-

EduPack(2018), för att undersöka om materialet som valts är relevant och om det finns ett 

mer fördelaktigt alternativ till det givna materialet. 

I materialvalsprocessen så ställs två parametrar mot varandra kilopris och sträckgräns, detta 

görs för att hitta ett material som har bäst egenskaper för lägst pris, se figur 3. Efter att detta 

ställs upp så införs begränsning genom att enbart titta på metaller och legeringar samt en 

minimumgräns för vad sträckgränsen måste vara. För att vara konkurrenskraftig så bestämts 

minimumgränsen till 355, samma sträckgräns som det förvalda materialet. Utifrån denna 

graf kan man se att de material som sticker ut är YS355 (S355MC), AISI 5150 (Fjäderstål SS 

142230) och AISI 1060 som är snarlika S355J2 vilket antyder på ett bra val av material. 

 

Figur 3- Skärmdump från CES-edupack 
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3.5.2 beräkningar 

För att säkerställa att hållfastheten håller kravet som satts i kravspecifikationen så har en 

mängd beräkningar utförts på varje del av produkten som i sin tur leder till beslut kring 

dimensioner på delarna.  Beräkningarna har fokus på att dimensionerna mot de specifika 

lastfallen som de olika sektionerna av produkten utsätts för och detta handlar primärt om 

böjning, skjuvning och vridning. Dessa beräkningar utgår från en säkerhetsfaktor på två med 

betoning på maximal last och har materialet S355J2 som utgångspunkt för sträckgräns och 

tillgängliga dimensioner från återförsäljare.  

Provriggen har delats upp i två delar, ramen och lyftanordningen, beräkningar på dessa delar 

har gjorts fristående från varandra för att förenkla beräkningsprocessen och är enbart 

hållfasthetsbaserade. Beräkningar som utförs på både ram och lyftanordning har 

belastningarnas extremfall i åtanke och dimensioneras efter den kritiska spänningen, se 

bilaga D för beräkningar.  

Efter att handberäkningar utförts och dimensioner med godtyckliga egenskaper för de olika 

lastfallen valts så testas dessa även i Inventors FEM-program för att försäkra att 

dimensionerna fungerar, en form av verifiering. I FEM (Finita elementmetoden) belastas de 

modulerade delarna för att representera de verkliga förhållandena som de ska utsättas. Detta 

leder för det mesta till verifiering av handberäkningar och i vissa fall omkonstruktioner av 

delar. Lastfallen som beräknas i FEM beräknas med samma förutsättningar som 

handberäkningarna för att kunna säkerställa resultat som kan användas som verifiering. För 

exempel på en beräkning som utförts se figur 4. 

 

Figur 4- FEM-analys av balk 
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3.6 Konstruktionsunderlag 

För att ge underlag för konstruktionen skapades ritningar, en stycklista med kostnadskalkyl 

och monteringsbeskrivning. Ritningar skapas i Autodesk Inventor tillsammans med en 

stycklista. Tillsammans med stycklistan skapas en kostnadskalkyl med referenspriser från de 

olika företagen som material införskaffas från. Till provriggen skapades 26 ritningar, se figur 

5.Ritningarna skickas till handledaren från företagets sida som granskar materialet för att 

sedan bestämma om det går vidare till tillverkning. 

 

Figur 5 skärmdump från Autodesk Inventors ritningsprogram 
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4. Layoutkonstruktion 

Figur 5 nedan visar en komplett provrigg med alla ingående delar, med ett totalmått på 

3560x2000x1000 mm.  Provriggen har ett maxavstånd på 1320mm mellan lyftögla och 

arbetsbänk vilket tillåter testning av alla lyftverktyg som i dagsläget tillverkats på Falcken 

Forshaga.  Provriggen kommer utrustad med en hydraulcylinder som klarar av att pressa 30 

ton, en lastcell som mäter trycklast upp till 40 ton, en indikator som kan kopplas till 

lastcellen för att visa aktuell belastning.  

För att kunna tillåta servicearbete på hydraulcylinderramen så används skruvförband för att 

fästa de båda täckande kåporna på sidorna mot balkarna i ramen, se figur 6.  Nedre balkarna 

på provriggen har också avsiktligt lämnats med ett glapp mellan golv för att tillåta transport 

med hjullastare. För att tillåta stor variation i infästningar för lyftverktyg så är arbetsbänken 

gjord för att kunna svetsa på vilket tillåter operatören att alltid vara flexibel när det kommer 

till infästningarna, oavsett lyftverktyg. 

 

Figur 6-komplett provrigg 

 

Figur 7- Hydraulcylinderram 
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Nedanför redovisas hur provriggen används för att belasta en C-krok för CE-märkning. För 

att belasta ett lyftverktyg spänns det fast i båda ändarna med hjälp av en lyftögla kopplad i 

hydraulcylinderramen och temporära infästningar som svetsas fast på arbetsbänken.  

Därefter applicerar man spänning på lyftverktyget genom att lyfta ramen uppåt med hjälp av 

hydraulcylindern som sedan även belastar en lastcell för att registrera belastningen som 

lyftverktyget utsätts för, se figur 6 för hydraulcylinderramen. 

 

Figur 8- Belastning av C-krok 

För att kunna maximera variation för lyftverktyg så kan även provriggen justeras i 

horisontellt led i de annoterade blåa linjerna på figur 7. Detta möjliggörs av ett 

kulskruvsystem som sitter i topbalkarna sammankopplat med hydraulcylinderramen och 

tillåter linjär förflyttning längs balkarna, se figur 8. För att kunna justera arbetsbänken i 

höjdled så har skenor installerats längs kortsidan på provriggens ram, se figur 9. Detta gör att 

man kan ställa in arbetsbänken att i olika höjdnivåer, funktionen kan liknas med lådor i en 

byrå.  

 

Figur 9 Kulskruvsystem 

 

Figur 10 Skenor för arbetsbänk 
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4.1 Utformning och Montering 

 Vid montering av provriggen kommer svetsning användas till stor del, detta för att det 

minskar mängden bearbetning som krävs på de ingående delarna. Först kommer provriggens 

ram att svetsas ihop, därefter kommer kulskruvssystemet att installeras på ramen. Därefter 

kommer arbetsbänken och hydraulcylinderramen att tillverkas. Arbetsbänken kommer bara 

att bearbetas med svets och hydraulcylinderramen kommer innehålla en del skruvförband 

utöver svetsning på balkarna. När hydraulcylinderramens tre balkar står redo så kommer den 

att kopplas ihop med skruvförband på provriggens toppbalkar och detta kommer att ske 

genom att först sätta mittenbalken och toppbalken från hydraulcylinderramen på plats. Väl 

på plats kommer övre balken kopplas ihop med nedre balken, se figur 6, som sedan skruvas 

fast på nedre och övre balk. 

De delar som inte är standardkomponenter som ingår i provriggen måste tillverkas. Dessa 

består av plåt med tjocklek 12mm samt ett fåtal komponenter i plattjärn med varierande 

tvärsnitt. För att minska tillverkningskostnader så har man minimerat variation i material 

som krävs för de olika komponenterna.  

För provriggen krävs totalt 15 komponenter som måste tillverkas, figur 10 redovisar de 

komponenter som provriggens ram består av. Komponent A är en plattstång med fasade 

kanter för att skapa plats för kälfogar. Komponent B och C fungerar som infästningspunkter 

för kulskruvsystemet och kommer svetsas fast på respektive sida. Komponent D fungerar 

som infästningspunkt för maskinfötterna som provriggen kommer stå på, komponent D 

svetsas fast. Komponent E är en plåtskiva som svetsas fast på undersidan av arbetsbänken för 

att öka dess böjmotstånd. Komponent B, C, D och E kommer att laserskäras medan 

komponent A kommer kapas och fräsas för att skapa fasade kanter. 

 

Figur 11 ingående egentillverkade komponenter för provriggens ram med placering 
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De resterande komponenterna ingår i hydraulcylinderramen, se figur 11. Komponent F och G 

är livavstyvningar som sitter på alla tre ingående I-balkar i hydraulcylinderramen, 

komponent G sitter i ytterkant på övre och undre I-balk och har hål för att man skall kunna 

fästa komponent M mot dessa ytor med skruvförband. Komponent H och I sammankopplas 

med skruvförband för att sedan fungera led för ledstänger till hydraulcylindern. Komponent 

J och O fungerar som infästningspunkter för lastcell och lyftögla på hydraulcylinderramen 

och svetsas fast på övre och undre I-balk. Komponent K och L svetsas samman för att skapa 

stödben åt hydraulcylinderramen som fästs på I-balken i mitten. Komponent M och N 

sammankopplas genom att komponent N svetsas fast i båda kortsidor av komponent M dessa 

komponenter används sedan för att sammanhålla hydraulcylinderramen. Komponent F, G H, 

I, K, L, M och N kommer också att laserskäras, komponent H kommer även att behöva 

bearbetas med fräsning för att skapa spår som komponent I kommer placeras i. Komponent J 

och O kommer behöva vattenskäras och borras, komponent O kommer även behöva gängas. 

 

Figur 11 ingående egentillverkade komponenter för hydraulcylinderramen med placering 
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4.2 FEM-analys 

Resultaten utifrån FEM-analyser av parter visar att handberäkningarna har varit korrekta 

och leder till att parterna i fråga klarar av lastkrav med en säkerhetsfaktor 2 utan att 

överstiga materialets sträckgräns på 355 MPa, se figur 12 och 13. I beräkningsbilagorna, se 

bilaga D, benämns övre balk och nedre balk som balk 6, mittenbalk benämns som balk 4 och 

kopplingsbalk benämns som balk 7. FEM för dessa balkar redovisas i figur 12. Figur 13 

redovisar FEM-analys för provriggens toppbalk, balk 1 i Bilaga D, och arbetsbänken. 

Arbetsbänken har inga handberäkningar som backning och har enbart dimensionerats med 

hjälp av handledare på företaget och FEM-analyser. 

 

Figur 12 Sammanställning av FEM-analyser för delar under belastning på hydraulcylinderram 

 

Figur 13 FEM-analys av provriggens ram 
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4.3 Stycklista och kostnadskalkyl 

Kostnadskalkylen som presenteras är baserad på inköpskostnader och tar inte hänsyn till 

bearbetningskostnader eller kostnader av spillmaterial. För lastcell och indikator används 

pris från Unisystem(2019). För råmaterial används pris från Tibnor (2019). För inköp av 

hydraulcylinder används pris från Hamek(2019). För inköp av lyftögla används pris från 

Gunnebo Industries (2019). För inköp av transportsystem till hydraulcylinderramen används 

pris från Rollco(2019), Mekanex(2019) och SKF(2019). För standardkomponenter används 

pris från Wiberger (2015). Detta resulterar i material och komponentkostnader på 66000 Kr, 

se bilaga E för förtydligande. 
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5. Diskussion och slutsats 

5.1 Genomförande 

Detta projektet har behandlats som ett projekt för produktutveckling och har från företagets 

sida lämnats relativt fritt med undantag av ett litet antal förbestämda parametrar, hydraulik, 

kompressor och material, vilket har gett upphov till en kreativ arbetsmiljö med väldigt 

självständigt arbete. Detta har lagt grunden för ett utmanande och givande projekt som 

resulterat i denna design av en provrigg. 

Förstudierna som utförts ligger till grund för den slutgiltiga designen av konstruktionen och 

har reflekterat problemen som projektet ligger till grund för väl. Dessa problem kretsade 

kring tid, begränsad kraft och säkerhetsrisker dock kom dessa åsikter från ledningsgruppen 

och ett bra supplement för att få bättre helhetssyn hade varit att föra intervjuer med 

maskinoperatörer för att få en inblick på båda sidor av myntet, något som skulle kunna ha 

påverkat projektet i en positiv riktning. 

Konceptgenerering var en lyckad process och anledningen till detta var med stor sannolikhet 

att idégenereringsmetoden 6-3-5 kunde användas utöver projektansvariges egna 

brainstorming.  6-3-5 metoden tillät användandet av alla tillgängliga resurser, detta fall två 

andra examensarbetare på samma företag som tillförde idéer som projektansvarige själv 

missat. Utöver hade Företagets handledare redan innan projektstart en del idéer om hur 

utformning av provriggen skulle vara, något som också bidragit till konceptgenererings 

framgång. 

Konceptvalet har i detta projekt varit en kort och effektiv process då företagets handledare 

haft bra översyn under konceptgenereringens gång och kontinuerligt har bidragit med 

återkoppling kring olika koncept. Utöver detta genererades bara 8 koncept, vilket gjorde att 

sållningsprocessen bara krävde en utav tre sållningsmatriser som beskrivits i metodval, något 

som påskyndade hela processen. 

Konstruktionen utav provriggen har till stor del skett med programmet Autodesk Inventor 

och är ett program som projektansvarige inte har haft några tidigare erfarenheter av, samma 

gäller för beräkningsverktyget i detta program, något som kan skapa osäkerheter kring 

framtagna resultat, men för att undvika detta har handberäkningar tagit störst roll vid 

dimensionering. Hade tidigare erfarenheter inom detta program funnits hade 

konstruktionsprocessen kunnat påskyndats men processen kan överlag ses som en framgång 

då projektansvarige förskaffat sig värdefulla erfarenheter inom detta till framtida projekt. 

Men detta skulle kunna tolkas som att det är viktigt att ta sig an projekt i välbekanta miljöer 

för att lägga en grund för ett framgångsrikt resultat.  

Utförandet av materialval har utförts under konstruktionsfasen och har varit ett moment som 

kan ses som obefogat då materialet redan från början har varit bestämt till S355J2 men 

eftersom materialvalsprocessen är något som projektansvarige är väl bekant så kändes det 

som ett bra komplement till ett komplett produktutvecklingsprojekt och resulterade i att 

företaget har gjort ett bra materialval med materialet i fråga, ett resultat som visar att 

företaget gjort rätt på denna punkt och kan ta backning av en vetenskaplig metod. 
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5.2 Resultat 

Konstruktionen som utvecklats under detta projekt följer kravspecifikationen och eliminerar 

problemen som företaget i nuläget upplever hos sin nuvarande metod.  Konstruktionen 

eliminerar problemet med begränsad lyftkraft, minskar tiden som krävs för att CE-märka 

genom att fungera som ett standardverktyg för denna process och minskar säkerhetsrisker 

eftersom den är konstruerad för att utföra denna process och motverka riskerna som kommer 

med den. 

Något som kan benämnas är att metoden för att kunna få alla lyftverktyg som företaget 

producerar att passa i provriggen har metoden kring infästning som företaget använder i dag 

adapterats till den nya provriggen. Detta kan ses som en inkomplett lösning då det skapar en 

del extraarbete vid test av olika lyftverktyg men denna lösning tillåter provriggen att testa 

lyftverktyg med stor variation i geometri. Detta kan ses som gynnsamt då företaget i fråga är 

väldigt innovativt och har behov av stor variation i infästningar. 

5.3 Slutsats 

Detta projekt anses avklarat av projektansvarige. Konstruktionsunderlaget som överlämnas 

till företaget följer projektets syfte med att leverera en provrigg för kontroll vid CE-märkning 

av lyftverktyg genom produktutvecklingsprocessen och uppnår alla mål som projektet haft. 

5.4 Förslag till framtida arbete 

Saker som kan förbättras hos provriggen kan sammanfattas till nedanstående punkter. 

• Utveckla en bättre metod för infästningar till lyftverktyg, en lösning som minimerar 

förarbete, den aktuella metoden fungerar men är inte optimal. 

• Titta på en bättre metod för att fästa en lyftkrok i hydraulcylinderramen. 

• Låta någon med bra kunskap inom Autodesk Inventors beräkningsprogram analysera 

resultaten som redovisats 
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Bilaga A  Riskanalys och projektstyrning 
FMEA-Riskanalys-projektstyrnign 

En riskbedömning har genomförts för att kunna identifiera de risker som kan uppkomma under 

projektets gång. Detta för att kunna utföra åtgärder som förebygger samt åtgärder som motarbetar om 

risker skulle uppstå. Sannolikheten (S) och konsekvensen (K) är graderade enligt skala 1,4,7 och 10, 

där 1 är liten sannolikhet eller konsekvens och 10 är stor sannolikhet eller konsekvens. Riskfaktorn 

(R) värderas genom att multiplicera sannolikhet och konsekvens. 

 

Riskbeskrivning S K R Förebyggande åtgärd Åtgärd vid händelse 

Brister i tidsplaneringen 7 7 49 Rimlig planering, ta till 

lite extra tid 

Extra arbete, se över 

tidsplaneringen och redigera. 

Man låser sig vid en 

specifik lösning för tidigt 

7 7 49 Ha öppet sinne, inga 

förslag är dåliga 

Gå tillbaka och leta efter fler 

lösningar eller satsa på 

lösningen och optimera den. 

Resursbrist (för många 

uppgifter) 

4 7 28 Vara tydliga med 

resurser till 

uppdragsgivaren 

Avgränsa arbetet och sätt 

tydligt mål med projektet. 

Problem uppstår som 

resulterar i att projektet 

måste gå tillbaka till 

föregående fas 

7 4 28 Försöka finna alla 

problem så tidigt som 

möjligt i processen 

Se över tidplanen och 

troligtvis planera om för att 

hinna nå sagda mål i 

respektive faser. 

Projektet kommer inte i 

mål  

4 4 16 Hålla tidplanen och 

alltid sträva framåt mot 

ett lyckat projekt 

Se över vad som krävs för att 

projektet ska bli klart och 

lämna över till 

uppdragsgivaren. 

Ej godkända grindhål 1 10 10 Vara ute i god tid, 

stämma av med 

handledare innan 

grindhål för 

godkännande 

Diskussion med kursansvarig 

om nästa steg. 

Jag blir sjuk under 

projektets gång 

1 7 7 N/A Arbeta hemifrån i så stor mån 

som möjligt samt se över 

tidsplaneringen för att kunna 

få tillbaka förlorade timmar. 

Missförstående mellan 

mig och uppdragsgivare 

uppstår  

1 7 7 Vara tydlig och fråga 

alltid om osäkerhet 

uppstår 

Kommunicera och försöka 

förstå varandra 

En brist på kompetens 

framkommer under 

arbetes gång 

1 7 7 Genomför förstudiefasen 

väl och läs på kring 

ämnet projektets gång 

Fråga handledare om hjälp 

kring sakfrågor och läs på till 

nästa dag 

Förlust av dokumentation 

uppstår 

1 7 7 Skapa flera 

säkerhetskopior vid 

projektstart 

Försök att rädda så mycket 

information som möjligt och 

ta reda på all fysisk 

dokumentation 



 

 

 

 

 

 



Projektmodell 

Projektmodellen redovisar när de olika faserna i projektet skall vara avklarade och redogör för 

milstolpar och grindhål. 

Etapp/fas Milstolpe ● Grindhål ♦ Färdigdatum 

Avstämning 
 

Uppstartsmöte 07/02/2019 

Projektstyrning Projektplan klar 
 

07/02/2019 

Förstudie Förstudie klar 
 

01/03/2019 

Avstämning 
 

Delredovisning 04/04/2019 

Konceptfas Konceptval klart 
 

07/04/2019 

Utveckling Utveckling klar 
 

05/05/2019 

Tillverkning Tillverkning klar 
 

17/05/2019 

Avstämning Slutrapport klar 
 

17/05/2019 

Inlämning  Opponering redo 05/06/2019 

Inlämning 
 

Slutredovisning 05/06/2019 

Inlämning 
 

Slutrapport inlämnad 12/06/2019 

 



Bilaga B- Kravspecifikation och  QFD 
Kriteriematris 

Livscykelfas\aspekt Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring (Utveckling, konstruktion m.m) 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (Tillverkning, montering) 2.1 2.2 2.3 2.4 

Brukning (Installation, användning, underhåll m.m) 3.1 3.2 3.3 3.4 

Eliminering (Borttransport, återvinning, förstöring m.m) 4.1 4.2 4.3 4.4 

 
Kravspecifikation       Godkänd av Daniel Falck 

Kriterium 
nummer 

Cell Kriterium Krav = K 
Önskemål 
= Ö 

Funktion = F 
Begränsning 
= B 

1 1.1 Skall klara en maxbelastning på 30 ton 
(säkerhetsfaktor 2)  

K F 

2 1.1 Skall passa för samtliga lyftverktyg som 
Falcken Forshaga tillverkar 

K B 

3 3.3 Enkel att hantera, skall bara kräva en person 
att använda provriggen 

Ö, 5 F 

4 1.3 Kunna läsa av belastning K F 

5 1.2 Styrning av maskin på distans K F 

6 3.1 Provriggen skall CE-märkas K B 

7 1.1 Transporterbar/mobil utanför användning K F 

8 2.4 Tillverkningskostnad  > [X] Kr Ö, 4 B 

9 3.1 Möjlighet att mäta nedböjning  K F 

10 2.1 Skall kunna tillverkas hos Forshaga Svets 

och Smide 

K F 

11 1.1 Konstrueras för statisk provning K F 

12 1.1-
1.4 

Följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
maskiner vid konstruktion (AFS 2008: 3) 

K B 

13 1.1 Hydraulik som kraftkälla Ö, 4 B 

14 1.1 Skall kunna finjusteras för lägre vikter K B 

 

 



 

Quality function deployment 

 



Bilaga C: Framtagna koncept och elimineringsmatris 

 

Koncept 1, Rektangulär ram med 1 hydraulcylinder riktad nedåt som är kopplad i kedja för att 

lyfta lyftverktygen, på botten av ramen finns infästningspunkter för lyftverktygen. 

 



 

Koncept 2, Rektangulär ram med 1 hydraulcylinder som belastar en hävarm för att skapa 

moment och generera mer kraft som i andra änden kommer att lyfta lyftverktygen, infästningar 

finns på botten av ramen, där man har spår som man kan fästa t.ex. stroppar. 



Koncept 3, En ram som består av ett bord och triangelformade kanter som fungerar som 

avstyvningar för krafter, under border finns en hydraulcylinder som är fäst utbrett under 

bordet och drar ner bordet för att skapa kraft mellan lyftverktyget och infästningarna. 



 

Koncept 4, Rektangulär ram med 4 stycken hydraulcylindrar, 2 stycken på varje kortsida, dessa 

samverkar för att lyfta upp balken som lyftverktygen hänger i,  infästningar kan liknas den i 

koncept 2 där man kan använda stroppar för att spänna fast lyftverktyget. 



 

Koncept 5, En konstruktion där man har infästning och 2 stycken hydraulcylindrar som sitter 

på en balk som lyftverktyget hänger ifrån, hydraulcylindrarna sitter kopplade i 2 balkar, den 

övre och undre och trycker sedan isär dessa balkar och skapar belastning på lyftverktyget. 

 



 

Koncept 6, Rektangulär ram, nyttjar trissor för att kunna lyfta mer vikt med den enda 

hydraulcylindern som är satt upp och ner för att kunna trycka istället för att dra ihop och få ut 

mest kraft. Infästningar i botten av konstruktionen på ett "golv". 



 

Koncept 7, Rektangulär ram med 4 hydraulcylindrar som sitter under bänken som 

lyftverktygen spänns fast i, hydraulcylindrarna belastar lyftverktyget genom att dra ihop sig. På 

bänken finns infästningar för lyftverktyget. 

 



 

Koncept 8, Rektangulär ram, 1 hydraulcylinder och en svetsbänk. Hydraulcylindern sitter 

ovanför svetsbänken och med hjälp av en mindre konstruktion kan den vara riktad uppåt och 

nyttja sin kraft bäst och lyfta lyftverktyget i fråga. Svetsbänken tillåter flexibilitet och variation i 

infästningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncept 9, Ramkonstruktion- parallelltrapets Kraftkälla-kedjeblock,  på botten av konstruktion 

finns öglor för stroppar för fäste till lyftverktygen. 

 

 

 



Elimineringsmatris för konceptval

 



Bilaga D Beräkningar 

Denna bilaga innehåller beräkningar som använts för att dimensionera och säkerställa 

hållfastheten på provriggen. Formler och beteckningar som använts är följande 

Böjspänning 𝑀𝑏

𝑊𝑏
= σ𝑏 Mb betecknar Maximal böjlast 

Wb betecknar Böjmotstånd 

σ𝑏   betecknar Böjspänning 

Drag/tryckspänning 𝐹

𝐴
= σ F betecknar kraft 

A betecknar arean som utsätts 
för kraft 

σ betecknar spänning 

Vridning 𝑀𝑣

𝑊𝑣
= τ𝑣 Mv betecknar maximal 

vridning 
Wv betecknar vridmotstånd 

τ𝑣   betecknar Vridspänning 

Skjuvning 𝐹

𝐴
= τ F betecknar kraft 

A betecknar tvärsnittsarea 
τ  betecknar skjuvspänning 

A-mått för kälfog 𝐹
𝜏

(4 ∗ 𝐿)
 

 

F betecknar kraft 

τ betecknar skjuvspänning 
4 är antalet svetslängder 
L betecknar svetslängd 

Hålkantstryck 𝐹

𝑑 ∗ 𝑡
 

F betecknar kraft 
d betecknar diameter på hål 
t betecknar tjocklek på gods 

Elementarfall 5 för maximal 
böjspänning, Karl Björks 

𝐹 ∗ 𝐿

4
 

F betecknar kraft 
L är avstånd som varier 
beroende på lastfall 
4 är en koefficient som varierar 
beroende på lastfall 

Elementarfall 22 för 
maximal böjspänning, Karl 
Björks 

𝐹 ∗ 𝐿

8
 

F betecknar kraft 
L är avstånd som varierar 
beroende på lastfall 
8 är en koefficient som varierar 
beroende på lastfall 

Sträckgräns 𝜎𝑠 𝜎𝑠 betecknar spänning och 
är materialets sträckgräns 

 



 
 

’ 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



Bilaga E- Kostnadskalkyl 

Totalpriset för alla ingående komponenter hos provriggen landar på 65969.5 kr och tar inte 

hänsyn till materialspill eller bearbetningskostnad. Se figur 1 för bild på provrigg. 

 

 

Figur 1 Totalsammanställning av Provrigg 



 

 

 

150x150x10 balk S355J2 från 
tibnor: 17035 
20.6 meter 

Kg/meter- 43.1 -888 kg 
Kr/kg- 30.10 
Pris- 26724.5 kr 

 

HEA 200 balk S355J2 från tibnor :  
185399 
2.6 meter 

Kg/meter 42.3 
Kr/kg 22.05 
Pris 2425 kr 

 

S355J2 12mm tjock plåt 
Från tibnor : 85102 
Behov- 0.0189m^3- 148.4 kg 

Kilopris 21.15 SEK/Kg 
 
Totalpris: 3138 kr 
 

 

S355j2 20mm tjock plåt 
Från tibnor : 10950  
Behov-0.0252m^3 -198kg 

Kilopris 17.65 SEK/Kg 
 
Totalpris: 3495 Kr 

Lastcell Unisystem,  
Cylindrisk tryckkraftgivare-1st 

10290kr 

Display Unisystem Indikator 
 E2075 LCD-dislpay – 1st 

2500kr 

Cylinder Hamek 30 ton cylinder 3200kr 

RELP-m48 Gunnebo industries 1 st 4695kr 

Linjärt transportsystem Rollco, paketpris 6500kr 

Maskinfötter  4 st- styckpris 117.10 kr från 
wieberger GN340 50-M16x75 

468.5 kr 

Glidlager, 4 st 1060, 1 1050 Glidlager från Lesjöfors 
1050:SBT 30x34x20- 23.20 Kr-1 
1060:SBT 45x50x20- 35.60 kr-4 

165.6 kr 

Ratt till linjärt transportsystem Wiberger 
GN324 D4 250x22- 1st 

583.8 kr 

16 st M20x50 8.8 Wiberger 40 kr/st 
DIN933 A4 

640 kr 

4 st M10x40 8.8 Wiberger 8.5 kr/st 
DIN933 A4 

34 kr 

16 st muttrar M20 Wiberger 29.22 kr/st 
DIN985 A4 M20 

467.5 kr 

4 st M16x35 Wiberger 17.67 kr/st 
DIN933 A4 

70.5 kr 

8 st M8x30 Wiberger 4.27kr/st 
DIN933 A4 

34.16 kr 

 

Fäste för lyftögla 
Tibnor 131248 
Behov .00324 m^3 
Vikt- 25.5 kg 

Kilopris- 17.55 kr/kg 
Totalpris: 446.5 kr 

 

Fäste för Lastcell 
Tibnor: 39487 
Behov- 0.00066m^3 
Vikt-5.181 Kg 

Kilopris- 17.65 Kr/kg 
Totalpris: 91.5 Kr 


