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Sammanfattning 
Stenteknik i Karlstad AB är ett företag som bland annat tillverkar trafikelement. Dessa trafikelement 

vänds i dagsläget 180 med hjälp av en travers och anses vara tidskrävande och utgöra en viss 

säkerhetsrisk. För att effektivare och säkrare vända trafikelementen har Stenteknik i Karlstad efterfrågat 

en konstruktionslösning som erbjuder detta. Forshaga Svets & Smide har blivit tilldelade denna uppgift 

och detta examensarbete ska generera fram en konstruktionslösning åt dem.  

Projektets målsättning är att hitta en lösning för en säker och effektiv vändning av elementen och 

därmed förbättra arbetsmiljö samt sänka produktionskostnad och ledtider. Lösningen ska även 

framställas i CAD-format som sedan ska överlämnas till Forshaga Svets & Smide. 

Projektet inleddes med en förstudie för att skapa en överblick över dagens situation och anskaffa 

information om ämnet. En kravspecifikation, innehållande krav på konstruktionen, skapades av 

informationen som tagits fram från förstudien tillsammans med önskemål som framförts av Stenteknik i 

Karlstad AB. Kravspecifikationen har legat till grunden för detta projekt. 

Olika koncept har skapats genom konceptgenereringsmetoder. De framtagna koncepten har modellerats 

för att sedan kunnat presenterats för projektets handledare som antingen utvecklat, korrigerat eller 

förkastat dem.  

”Gångjärnet” blev det slutgiltiga konceptet som inte är i behov av varken motor eller hydraulik. 

Gångjärnet är ett traversbaserat koncept som klarar av att vända de aktuella trafikelementen. Med hjälp 

av detta koncept sker vändningen på ett säkrare och effektivare sätt än innan.  

Projektet har följt produktutvecklingsprocessens olika steg som studerats under utbildningen för 

Högskoleingenjörer Maskinteknik. Cirka 600 arbetstimmar har lagts ner i detta projekt. 
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Abstract 
Stenteknik i Karlstad AB is a company that manufactures traffic elements. These traffic elements are 

currently turned 180 by an overhead crane and are considered to be time consuming and unsafe. In 

order to make the process more efficiently and safer, Stenteknik i Karlstad AB has requested a 

construction that offer this. Forshaga Svets & Smide has been assigned this task and this master thesis 

will generate a solution for them. 

The objective of the project is to find a solution that safe and efficiently turns the elements and thereby 

improves the working environment, reduces the production costs and lead times. The solution will also 

be produced in CAD format which will then be handed over to Forshaga Svets & Smide. 

The project began with a pilot study to create an overview of the current situation and obtain information 

about the subject. A requirement specification, containing requirements for the construction, was created 

by the information produced from the pilot study together with the wishes made by Stenteknik i Karlstad 

AB. The requirement specification has been the basis for this project. 

Different concepts have been created through concept generation methods. The concepts developed have 

been modeled so that they can then be presented to the project supervisor who either elaborated, 

corrected or rejected them.  

The “Hinge” became the final concept that is not in need of either engine or hydraulics. The Hinge is a 

concept based on an overhead crane to turn the traffic elements. With this concept the turning takes 

place in a safer and more efficient way than before. 

The project has followed the various stage of the product development process that have been studied 

during the program for Mechanical Engineering. Approximately 600 working hours have been spent on 

this project. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Stenteknik i Karlstad AB är ett företag som är specialiserat på sten. De arbetar inom tre affärsområden: 

maskinläggning, offentlig miljö samt terrakomp. Terrakomp är farthinder och refuger som prefabriceras i 

stora moduler i Stentekniks fabrik. En modul kan exempelvis vara 3500 × 1550 × 250 [mm] och väga 4 

ton. Montering av dessa terrakompmoduler kan ske på 1-2 dagar istället för 2-3 veckor, vilket undviker 

flera veckors trafikomläggning och minskar 

kostnaderna för trafikomläggningen (Stenteknik i 

Karlstad AB u.å.). Företaget använder sig idag av 

travers och stroppar/kätting för att vända 

trafikelementen i fabriken, vilket är nödvändigt 

inför nästa steg i processen. Vändningen medför en 

säkerhetsrisk och tar mycket tid vilket innebär brister i arbetsmiljö och effektivitet i produktion. Företaget 

Forshaga Svets & Smide fick i uppgift att framställa en lösning som på ett säkert och effektivt sätt kan 

vända dessa trafikelement. Jag har fått möjligheten att genomföra mitt examensarbete hos Forshaga Svets 

& Smide i och med uppgiften från Stenteknik. 

 

1.2 Problemformulering 
Trafikelementen vänds med hjälp av travers och stroppar/kätting. Vändningen medför idag en 

säkerhetsrisk och tar mycket tid vilket innebär brister i arbetsmiljö och effektivitet i produktion.  

Hur kan trafikelementen vändas 180 grader på ett säkert och effektivt sätt? 

 

1.3 Syfte 
Detta arbete görs i samband med kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik på 

Karlstad Universitet. Kursens huvudsakliga syfte är att tillämpa ett ingenjörsmässigt arbetssätt med 

urskiljning, formulering och lösning av ett tekniskt problem. Utföra ett självständigt arbete och presentera 

det muntligt och skriftligt, samt genomföra en kritisk bedömning av andras arbeten.  

Projektets syfte har även varit att göra Stentekniks vändningsprocess säkrare än vad den är i dagsläget och 

därmed eventuellt spara tid samt pengar. 

 

1.4 Målsättning 
Målet med detta projekt är att hitta en lösning för en säker och effektiv vändning av elementen och därmed 

förbättra arbetsmiljö samt sänka produktionskostnad och ledtider. Konstruktionslösningen ska ha en 

hållfasthet som klarar hantering av de tyngsta elementen. Konstruktionen ska modelleras med hjälp av 

creo 5.0 för att sedan kunna överlämnas till uppdragsgivare.  

Figur 1 - Modul 
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Projektet ska följa produktutvecklingsprocessen olika steg som studerats under utbildningen. Minst 600 

arbetstimmar ska läggas ned i projektet och räknas vara klart den 12/6 – 2019. 

 

1.5 Avgränsningar 
Stenteknik i Karlstad AB producerar ett stort antal moduler per år. Vanligtvis tillverkas moduler med 

måtten: 2 500-4 000 mm i längd, 1 000-2 000 mm i bredd och 250-300 mm i tjocklek, men det förekommer 

även tillverkning av något större samt mindre enheter. Efter diskussion med Stenteknik i Karlstad AB 

samt Forshaga Svets & Smide beslutades att konstruktionen främst ska kunna behärska en vändning av de 

vanligaste måtten. 

CE-märkning av konstruktionen är inte med i projektplanen och kommer därför inte att prioriteras, men 

beaktas om tillräcklig tid finns. 

Detta projekt behandlar inte parametrar som framställning av konstruktion, transport eller underhåll av 

konstruktionen, utan överlämnas till Forshaga Svets & Smide för att låta dem besluta om de vill gå vidare 

med arbetet.  
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2. Metod 
Mycket inspiration till projektets metoder och struktur har hämtats från boken Handbok för mindre 

projekt som innehåller många praktiska tips om bland annat projektplanering (Eriksson & Lilliesköld 

2005). 

2.1 Projektplan 
När kursen drogs igång och det tekniska problemet hade formulerats skapades en projektplan. Detta för 

att få en åskådlig bild över projektets innehåll. I projektplanen presenteras problemet och dess bakgrund 

samt mål och syfte med arbetet. Det förekommer även en riskbedömning för projektet, vad som kan tänkas 

gå fel under arbetets gång. Organisationsuppgifter samt hantering av dokument framgår också.  

Projektarbetet har brutits ned till underkategorier med hjälp av verktyget Work Breakdown Structure 

(WBS) för att få en överblick över projektets innehåll och moment (Eriksson & Lilliesköld 2005). Med 

WBS-verktyget bryts projektet ner i hanterbara delar och uppgifter för att sedan tiduppskatta dessa. 

Tidsplanen blir då enklare att skapa.  

En grov tidsplan i form av ett GANTT-schema baserat på en projektmodell innehållande kursens grindar 

och egna milstolpar skapades för att kunna använda den tillgängliga tiden på bästa sätt. Projektet är indelat 

i fem faser: förarbete, kravspecifikation, konceptgenerering, layout engineering samt rapportskrivning. 

GANTT-schemat är ett levande dokument som kan komma att ändras. Därför är tidsplanen väldigt grov 

och utrymme för ändringar finns i åtanke. Se bilaga 1. 

 

2.2 Kravspecifikation 
För att kunna påbörja konceptgenereringen behövdes information om vilka krav som kunden hade på 

konstruktionen. En så kallad kravspecifikation var då nödvändig.  

Genom samtal med 1Per från Forshaga Svets & Smide och personal från Stenteknik i Karlstad AB har 

krav på konstruktionen kunnat fastställas, samt önskemål från Stentekniks sida. 

Vid framtagandet av en konstruktionslösning måste samtliga krav ur kravspecifikationen uppfyllas för att 

kunna godkännas av kunden. Önskemålen är viktade i en 5-gradig skala för att tydliggöra 

prioriteringsordningen, där 5 anses ligga närmast ett krav, och ska strävas efter att uppfyllas i största 

möjliga mån. Se bilaga 2. 

 

2.3 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringsfasen skapades en funktionsanalys där produkten analyseras och delas in i 

delfunktioner som vid samverkan skapar den totala funktionen. Lösningar tas fram för respektive 

delfunktion och genom att komponera ihop olika dellösningar skapas nya koncept (Johannesson m.fl. 

2013).  

                                                           
1 Per Jansson Konstruktionschef Forshaga Svets & Smide, handledare. 
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Brainstorming har varit det främsta verktyget under denna fas och har varit väldigt framgångsrikt och 

ligger till grunden för de framtagna koncepten. Brainstormingmetoden går ut på att spontant spåna idéer 

som inte får kritiseras innan de är färdiga. För denna metod är kvantitet viktigare än kvalitet. 

6-3-5 metoden har även använts under projektet. Denna metod innebär att 6 personer får under 5 minuters 

tid generera 3 koncept. Efter dessa 5 minuter skickas koncepten vidare till personen bredvid. Detta sker 

iterativt fram tills koncepten vandrat runt ett varv.  

 

2.4 Konceptval 
Konceptvalet kommer att genomföras genom att implementera de framtagna koncepten i en 

elimineringsmatris. Matrisen listar de framtagna koncepten på y-axeln och påståendena: löser 

huvudproblemet, uppfyller kraven i kravspecifikationen, kan realiseras i verkligheten, är inom den 

gällande kostnadsramen, är fördelaktig ur säkerhetssynvinkel, implementerbar på x-axeln. Om 

påståendena stämmer skrivs ett ”+” annars ”-”. Om mer information krävs skrivs ”?” (Johannesson m.fl. 

2013). Detta tydliggör vilka koncept som inte uppnår kriterierna och kan då heller inte bli det slutgiltiga 

konceptet. Se bilaga 3. 

När de främsta koncepten valts ut kommer de att presenteras för handledare på Forshaga Svets & Smide 

för ett eventuellt godkännande.   

 

2.5 FMEA 
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) är en feleffektsanalys som har använts för att analysera de 

risker som finns med konstruktionen och dess konsekvenser (Johannesson m.fl. 2013). Riskerna graderas 

i en skala från ett till fem i kategorierna: Frekvens/Sannolikhet (F), Konsekvens (S) och Möjlighet att 

undvika risken (P). Sedan multipliceras de tre kategorierna med varandra och skapar ett risktal (R): 

𝐹 × 𝑆 × 𝑃 = 𝑅. Risktalet skapar en prioriteringsordning med de allvarligaste riskerna först. Om risktalet 

befinner sig: 

 

- under 10 ska en varning och information om risken finnas tillgängligt.  

- över 10 ska risken helst åtgärdas med skydd. 

- över 48 ska risken åtgärdas, företrädesvis genom konstruktionsändring. 

 

2.6 Konstruktionsunderlag 
CAD-programmet PTC Creo 5.0 samt Autodesk Inventor har använts under konstruktionsunderlagsarbetet 

eftersom Karlstad Universitet erbjuder studenter tillgång till PTC Creo och Forshaga Svets & Smide 

använder sig av Autodesk Inventor. 

Vid framställning av konstruktionsunderlag gjordes beräkningar. Överslagsräkningar genomfördes för 

hand och om de framräknade spänningarna skulle blivit höga skulle en FEM-analys behövts för 

noggrannare beräkningar.  
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3. Genomförande 
 

3.1 Förarbete 
Under förarbetsfasen anskaffades så mycket information kring arbetet som möjligt för att kunna skapa en 

tillräcklig grund inför de resterande faserna - kravspecifikation, konceptgenerering, layout engineering 

samt rapportskrivning.  

Vändningen är ett problem som har otaligt många lösningar, där flertalet är maskinella och kräver hänsyn 

till maskindirektivet, som innehåller arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner. Maskindirektivet har 

därför granskats noga och varit central för förstudien då konstruktionen skulle kunnat ha varit en maskin. 

En nulägesanalys har gjorts vid Stentekniks fabrik för att få en överblick över hur processen ser ut i 

dagsläget.  

3.1.1 Modul 

Modulerna som tillverkas av Stenteknik i Karlstad AB varierar i storlek. De kan bli upp till sju meter 

långa, 0,35 meter tjocka och väga 7 000kg. Även modulernas form kan komma att variera från order till 

order. De vanligaste modulerna framställs med måtten 4000 × 2000 × 250 [mm] formade som 

rektanglar.  

3.1.2 Traverskran 

Stenteknik i Karlstad AB har tillgång till två traverskranar i sin lokal. De är konstruerad för ett maximalt 

lyft på 5 000kg respektive 10 000kg. Traversen med lyftkapacitet på 10 000kg används även av ett företag 

som arbetar i samma lokal, vilket minskar dess tillgänglighet avsevärt. I dagsläget sker vändningen 

nästintill uteslutande med hjälp av den svagare traverskranen. 

3.1.3 Vändning 

Vändning av modulerna sker i dagsläget med hjälp av en traverskran, stroppar samt kättingar. Processen 

sker i fyra steg, se bilaga 4. 

Denna process sker uppskattningsvis under 5 minuter och utgör en säkerhetsrisk. Eftersom det inte finns 

något som håller modulen på plats under vändningen händer det ofta att modulen glider runt på markytan 

samt att den ”slår över” med en relativt hög hastighet vid ungefär 90 grader.  

Vändytan är heller inte särskilt stor och ligger intill andra processteg vilket gör det hela ännu osäkrare.  

Det finns alltså stort utrymme för förbättringar av säkerheten och effektiviteten i vändningsprocessen. 
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3.2 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen skapades genom samtal med handledare på Forshaga Svets & Smide samt personal 

från Stenteknik i Karlstad AB. Den innehåller åtta krav och tre önskemål som är kategoriserade med en 

sifferkombination som representerar aktuellt område (konstruktion, funktion, säkerhet, ekonomi). Se 

bilaga 2.  

Säkerheten har för Stenteknik AB varit den främsta anledningen till en förändring av vändningsprocessen 

i produktionen. De flesta koncept har varit motoriserade och därmed definierats som maskiner. Enligt 

svensk lag ska maskiner som släpps på marknaden följa maskindirektivet, som i mångt och mycket berör 

säkerhet. Maskindirektivet har följaktligen varit central för konstruktionsarbetet. 

 

3.3 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringen användes olika metoder för att generera fram koncept. Det första som gjordes 

var att utforska internet för inspiration. Pallvändare var exempelvis något som kunde associeras med detta 

projekt, då deras uppgift är att vända staplade pallar 180 grader. 

En funktionsanalys skapades för att bilda uppfattning om vilka moment som ingår i vändningsprocessens. 

De olika momenten kallas även för delfunktioner och omfattar hela processen.  

Brainstorming med penna och papper användes för att spåna fram idéer till respektive delfunktion. När ett 

godtyckligt antal delkoncept skapats sammanställdes vissa av dem och utformade på så sätt olika 

fullständiga koncept. Creo Parametic 5.0 har använts för att modellera de framtagna idéerna och bättre 

kunna visualisera de framtagna koncepten. 

 

3.4 Konceptval 
De framtagna koncepten matades in i en elimineringsmatris för att sålla bort idéer som inte uppfyllde 

konstruktionens kriterier. Matrisen är utformad med de olika koncepten på x-axeln och kriterierna på y-

axeln. Om ett koncept inte uppfyllde samtliga kriterier krävdes bearbetning och om konceptet ändå inte 

uppfyller kraven förkastas idéen. 

Ett slutgiltigt koncept fastställdes när Per Jansson från Forshaga Svets & Smide valde mellan de koncept 

som passerat elimineringsmatrisen. De rangordnades sedan utefter kundens önskemål, där pris var av stor 

vikt. Allt runt 300 000kr ansågs vara ett budgetöverdrag. Åtskilliga timmar spenderades på att försöka 

minimera priset hos de olika lösningarna.  

I slutändan stod det mellan tre koncept: två motoriserade och ett traversbaserat utan någon annan drivande 

kraft. De motoriserade lösningarna höll en hög prisklass och kunde omöjligen bli billigare än den 

traversbaserade.  
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3.5 Konstruktionsunderlag 
De tre främsta koncepten har med hjälp av programmet PTC Creo 5.0 modellerats med avseende på att 

enklare kunna visualisera och därigenom ha möjlighet att detektera konstruktionens brister. Att skapa 

koncepten i Creo har underlättat kommunikationen med handledare och även presentationer som varit. 

Antalet missförstånd har minskat och koncepten blivit snabbare gripbara.  

Detalj- och sammanställningsritningar har framställts som sedan lämnats över till Forshaga Svets & Smide 

för en eventuell tillverkning av konstruktionen. Genom att skapa de olika ritningarna har misstag 

uppenbarat sig med brist på hänsyn till monteringsprocessen, vilket resulterat i mindre justeringar av 

konstruktionen. 

 

3.6 FMEA 
En feleffektsanalys genomfördes på det slutgiltiga konceptet genom analys av eventuella felhändelser som 

kan uppstå och dess konsekvenser. Detta gjorde att de största riskerna kunde identifieras och på så sätt 

även kunde konstrueras bort, eller eventuellt minskas.  

Det allvarligaste problemet som skulle kunna inträffa är att konstruktionens stötta knäcks, men eftersom 

den är så pass överdimensionerad och hållfasthetsberäkningar har genomförts med goda resultat så är 

sannolikheten att det skulle kunna inträffa väldigt liten. Om modulen skulle lossna från konstruktionen 

skulle det med största sannolikhet bero på att operatören inte följt bruksanvisningen.  

Se bilaga 5. 
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4. Resultat 

 

4.1 Slutgiltigt koncept 
När det var aktuellt för ett konceptval stod det mellan tre koncept. Efter ett flertal samtal med 2Per om 

vilket av de framtagna koncepten som skulle bli det slutgiltiga, kom tillslut beslutet om att den 

traversbaserade lösningen var det bästa alternativet. Konceptet har en längre cykeltid samt mer krävande 

vid vändning än de motoriserade koncepten. Genom kostnadskalkyler kunde det konstateras att den 

traversbaserade lösningen var betydligt billigare än de motoriserade. Ett konstaterande som blev 

avgörande eftersom Stenteknik i Karlstad AB prioriterat priset högt.  Det slutgiltiga konceptet blev då det 

så kallade ”Gångjärnet”.  

Gångjärnet är ett koncept som består 

av fyra gafflar som är fastsvetsade 

på en axel som i sin tur är fäst i tre 

lagerhus kopplade till en bottenram. 

Vid vändning ska modulerna 

placeras i gafflarna längsmed axeln 

med hjälp av fyra kättingar 

kopplade till en travers. Sedan 

kopplas de två kättingarna närmast 

axeln bort och traversen kan då 

rotera modulen 180 runt axeln med 

de två kvarvarande kättingarna som 

är fästa. Koncept tillåter inte 

modulen att hamna ur position under vändningen utan låser istället enheten längsmed axeln med hjälp av 

gafflarna i samarbete med gravitationen. Se bilaga 7. 

Gångjärnet ska ha en vändyta i fabriken som tydliggörs medelst markeringar. Markeringarna ska omringa 

den yta konstruktionen befinner sig inom under vändningsprocessen, med en säkerhetsfaktor som 

förlänger avståndet mellan konstruktionen och markeringarna med en meter från samtliga håll. 

 

4.1.1 Bortprioriterade koncept 

Som tidigare nämnt stod det mellan tre koncept inför konceptvalet. Förutom ”Gångjärnet” var det ”bord-

konceptet” samt ”vagn-konceptet”, två koncept som definieras som maskiner. Koncepten är smidiga och 

effektiva, men förkastades på grund av deras höga tillverkningskostnad. 

  

                                                           
2 Per Jansson Konstruktionschef Forshaga Svets & Smide, handledare. 

Figur 2 – ”Gångjärnet” 
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4.1.1.1 Bord-konceptet 

Bord-konceptet är en lösning som säkert och 

effektivt kan rotera moduler.  

Bordet som befinner sig inom ramen av balkar är höj- 

och sänkbart med hjälp av en motor som roterar en 

axel med vajrar kopplade till bordets kortsidor.  

En motor är kopplad till bordets kortsida vilket 

möjliggör en 180 rotation av modulen. 

Modulen är fäst till bordet genom åtta spännen som 

låses av gravitationen. Spännena öppnas upp när 

modulen sänks ner på en pall. 

 

 

4.1.1.2 Vagn-konceptet 

Vagn-konceptet är en flexibel, säker och effektiv lösning för att 

vända moduler. 

Konstruktionen består av två vagnar som är placerade mitt emot 

varandra. Genom en motor förs vagnarna mot varandra och 

nyper tag om en modul, liggandes på en pall, från varsitt håll.  

Vagnen är höj- och sänkbar med hjälp av hydrauliska cylindrar 

fästa på konstruktionens baksida.  

Rotation av modulen sker med hjälp av en motor som är fäst på 

ena vagnen, intill hydraulcylindrarna. 

 

     

 

4.2 Konstruktionens uppbyggnad 
Konceptet ”Gångjärnet” består i huvudsak av fyra sammanställningar – Bottenram, Utdragsstöd, Axel 

samt Gafflar. Dessa fyra sammanställningar kombinerat bildar den slutgiltiga konstruktionen. 

 

 

 

 

  

Figur 3 – Bord-konceptet  

Figur 4 – Vagn-konceptet 
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4.2.1 Bottenram 

Bottenramen är delen i konstruktionen som 

ramar in dess innehållande komponenter och 

stabiliserar dem.  

Ramen har två sfäriska rullager 

fastmonterade på varsin ände samt ett delbart 

glidlager vid mitten. De sfäriska rullagren 

hanterar eventuell snedställning av axeln, 

som kan uppstå vid belastning. Glidlagret 

motverkar böjspänningar samt nedböjning av 

axeln som uppstår under vändningen. 

Glidlagret är delbart vilket underlättar 

monteringen.  

Fyra stycken lyftöglor är monterade i bottenramen vilket gör konstruktionen flyttbar med hjälp av travers. 

Det finns även möjlighet att transportera den via truckar.  

Konstruktionen kommer att utsättas för en del krafter och det är viktigt att den inte rubbas under 

vändningsprocessen. Maskinfötter är därför fästa under ramen för att skapa en högre friktion med golvet 

och förhindra ramens glidning på golvet. Om marken där vändningen utförs skulle vara ojämn kan 

maskinfötterna justeras höjdmässigt och därmed balansera ut ojämnheterna.  

Bottenramen har fyra stycken ihåliga 

tvärbalkar som är anpassade utefter 

utdragsstöden. Respektive balk har ett spår 

längsmed balken vilket förhindrar 

utdragsstöden att lösgöras från bottenramen. 

Tvärbalkarna är så pass långa att utdragsstöden 

kan dras in mot bottenramen och därmed 

befinna sig innanför den. Detta minimerar 

konstruktionens upptagande utrymme vid 

förvaring. Konstruktionen kan då förvaras på 

mindre yta och blir inte lika otymplig att 

transportera. Se Figur 5. 

Bottenramen är cirka 4,5 meter lång och 1,1 meter bred vilket tillåter moduler av olika dimensioner att 

vändas med hjälp utav ”Gångjärnet”.  

  

Figur 5 – Bottenram 

Figur 6 – Bottenram med fokus på de inre tvärbalkarna. 
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4.2.2 Utdragsstöd 

Konstruktionen innehåller fyra utdragsstöd, 

avsett för två på varje sida. På ena sidan sitter 

utdragsstöden cirka 7 centimeter ovanför 

marken medan de på andra sidan sitter ovanför 

dem andra. Respektive utdragsstöd består av en 

balk, stötta samt en skiva. Utdragsstöden har en 

längd som gör att modulens tyngdpunkt 

befinner sig mellan stöttan och gaffeln, vilket 

hindrar modulen från att tippa över stöttan. De 

är även så pass långa att de kan befinna sig 

innanför bottenramen vid indragning av 

utdragsstöttorna. 

Stöttorna är i jämnhöjd med gafflarna vilket gör det möjligt att lossa kättingarna som hamnar under 

modulen vid vändningen samt att modulen får vila parallellt med golvet. Om marken där vändningen äger 

rum är ojämn behöver stöttorna kunna röra sig i höjdled för att kunna möta marken. Detta är löst genom 

att ha ett spelrum med några millimeter mellan utdragsstöttornas balkar och bottenramens tvärbalkar.  

Om kättingarna eller deras infästning som är kopplade till modulen vid vändning skulle hamna ovanför 

stöttorna är vändningen inte möjlig. Detta problem är löst genom att fästa en skiva med spår i på balken, 

vilket gör det möjligt för stöttan att ändra placering i sidled och på så vis undvika kättingen eller dens 

infästning.  

 

4.2.3 Axel 

Konstruktionens axel består utav två rör och tre fastsvetsade 

axeltappar som fästs i de tre lagerhusen. Axeln är 

dimensionerad utefter böjspänningar samt nedböjning som 

uppstår under vändningen. På axeln svetsas fyra gafflar fast, 

vilket avgör vart krafterna på axeln kommer att verka.  

 

4.2.4 Gaffel 

Fyra stycken solida gafflar svetsas fast på axeln. Gafflarna har 

ett gap på 0,33 meter och ett djup på 0,49 meter vilket gör det 

möjligt att vända moduler med olika tjocklekar. Om en modul 

med betydligt mycket mindre tjocklek än gapet ska vändas finns 

möjligheten att använda sig av mellanlägg för att få modulen 

relativt fast i gaffeln. Gafflarnas placering på axeln är anpassat 

efter modulernas infästningar för kättingarna då gafflarna inte 

får nypa tag i kättingarna eller infästningarna.  

Figur 7 – Utdragsstöd 

Figur 9 – Gafflar fästa på axel 

Figur 8 - Axel 
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4.3 Tillverkning  
Konstruktionen består mestadels av rektangulära konstruktionsrör samt plattstång, som varierar i längder 

och dimensioner. Rätt material med korrekta dimensioner köps in för att sedan kapas till rätt längder. 

Borrning för skruvar kommer även att behöva utföras. Eftersom konstruktionen inte kräver särskilt många 

bearbetningsmetoder och inte innehåller några komplicerade tillverkningsmoment kommer processtiden 

att vara relativt kort vilket reducerar tillverkningskostnaden.  

För att simplifiera tillverkningen och minimera priset består konstruktionen av så få material som 

möjligt. Alla konstruktionsrör består av materialet S355J2H och övriga plåtdetaljer består av det 

motsvarande materialet S355J2. Vad som är gemensamt för materialen är främst sträckgränsen 355 

[N/mm2], där även axeln har denna egenskap.  

 

4.4 Montering 
Mestadels av konstruktionens komponenter kommer att svetsas alternativ skruvas samman. Eftersom 

konstruktionen inte är särskilt komplex bör monteringen vara relativt skonsam, både ekonomiskt och 

ergonomiskt. Monteringen kommer troligtvis ske i denna ordning: 

1. Bottenramen består mestadels av balkar som kommer att sammanfogas genom svetsning. 

Lyftöglorna samt maskinfötterna kommer att skruvas fast i metallbitar som är fastsvetsade i ramen. 

2. Utdragsstöden kommer först att föras in i bottenramens tvärbalkar och sedan fästs en skruv i 

utdragsstödet som förhindrar den att lösgöras från konstruktionen. 

3. Lagerhusen monteras fast i bottenramen med hjälp av skruv. Glidlagret i mitten tas isär för att 

axeln ska kunna fästas. 

4. Axelns tappar svetsas fast, för att sedan placeras i de tre lagerhusen. Efter att axeln har placerats i 

lagerhusen monteras glidlagret ihop.  

5. De fyra gafflarna placeras i jämnhöjd, med rätt avstånd, och svetsas fast på axeln. 

Steg 4 och 5 kan möjligtvis byta plats. 

 

4.5 Kostnadskalkyl 
När tillverkningsmetoden, monteringsprocessen och materialvalet för konstruktionen konstaterats kunde 

en överskådlig kostnadskalkyl genomföras.  

Vid framtagandet av kostnadskalkylen har parametrarna bearbetning [kr/h], svetsning [kr/h] samt material 

[kr/kg] tagits i beaktande. Kostnadskalkylen tar inte hänsyn till materialspill. 

Efter diskussion med handledare framgick det att konstruktionen uppskattningsvis skulle kosta mellan 

100 000 – 120 000 kr, se bilaga 7. En höftad kostnadskalkyl för vagn- och bord-konceptet gjordes även 

för att Stenteknik i Karlstad AB kostnadsmässigt skulle kunna jämföra de olika koncepten och bestämma 

sig för vilket koncept de ansåg rimligast att eventuellt investera i. Priset hamnade runt 300 000 kr för dem. 
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4.6 Beräkningar 
Konstruktionen har som funktion att vara robust, vilket inneburit att komponenter överdimensionerats för 

att få efterfrågad tyngd. Eftersom konstruktionen är så pass överdimensionerad har inte många beräkningar 

behövts göras. Alla beräkningar som gjorts har utgått från handboken Formler och tabeller för mekanisk 

konstruktion (Björk 2017). 

Hur konstruktionens axel beter sig vid extrema lastfall har beräknats. Axelns böjspänning samt nedböjning 

har då varit relevant. Se bilaga 8. 

Gafflarnas placeringar har beräknats så att de inte nyper tag i kättingarna eller modulernas infästningar. 

Gafflarna och deras spänningar vid extrema lastfall har exempelvis inte beräknats, eftersom de är solida 

och så pass överdimensionerade kan de frambringade spänningarna försummas. Gafflarna samt 

modulernas placering kommer att vara avgörande för vart axeln belastas. Se bilaga 8. 

Hållfastheten hos stöttarna som är fästa i utdragsstödens ände har beräknats så att inte någon form av 

deformation äger rum när modulerna vilar på dem. Samma beräkningar har gjorts på bottenramen. Se 

bilaga 8. 

 

4.7 Bruksanvisning  
 

 

 

A – Gaffel 

B – Axelns mittpunkt 

C - Utdragsstöd 

 

 

 

 

Användandet av konstruktionen kommer gå till på följande sätt: 

1. Placera konstruktionen inom markeringarna för vändytan. 

2. Dra ut de fyra utdragsstöden (se till att konstruktionen fortfarande befinner sig inom 

markeringarna). 

3. Lyft modulen med hjälp av traversen och placera den i gapet på de fyra gafflarna. Se till att 

modulens mittpunkt hamnar i linje med axelns mittpunkt. 

4. Sänk modulen och låt den vila på utdragsstöden. 

5. Koppla loss de två kättingarna närmast axeln. 

6. Lyft modulen till en lutning närmare 90 för att sedan förflytta traversen sidledes. 

7. Sänk modulen och låt den vila på utdragsstöden.  

OBS: Om utdragsstöden hamnar på kättingen, flytta stöttorna i sidled. 

Figur 10 – Tydliggörande av vederbörande komponenter 
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5.0   Diskussion 
 

5.1 Projektplanering 
Projektplaneringen skedde inledningsvis av projektet vilket gjorde det svårt att uppskatta dess omfattning. 

Tidsplanen skapades med hjälp av WBS-metoden, som bröt ner projektet till olika underkategorier för att 

konkretisera dess innehållande moment. WBS-metoden stämde bra överens med projektets faktiska 

moment, vilket har lett till att tidsplanen har överensstämt relativt väl med verkligheten. De individuella 

milstolparna uppnåddes med avvikelse på  1 dag. Konceptgenereringsfasen tog dock längre tid än väntat 

och konstruktionsunderlagsarbetet kortare tid, vilket jämnade ut sig och skadade därför inte arbetets 

kvalité på grund av tidsbrist. 

I projektplanen ingår en riskbedömning som innehåller en kort genomgång av de allvarligaste riskerna 

som kan försena projektet. Ingen av de identifierade riskerna förutom ”Tidplan hålls ej” inträffade under 

arbetets gång, vilket stämmer bra överens med riskernas sannolikhetsvärde. Se Bilaga 1. 

Under projektet har händelser och viktig information, tillsammans med datum, antecknats i en dagbok. 

Projektdagboken blir en kronologisk berättelse över projektet som underlättar rapportskrivandet och andra 

viktiga beslut som kräver en tillbakablick.  

 

5.2 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsfasen har varit projektets mest tidskrävande moment eftersom arbetet har varit väldigt 

”öppet”, med få begränsande parametrar. En hel del koncept har genererats fram med ständig hänsyn till 

kravspecifikationen. Brainstorming har varit det främsta verktyget för att alstra idéer då metoden öppnar 

upp för allehanda lösningar utan några direkta krav på kvalitét.   

De krav i kravspecifikationen som haft störst inverkan på arbetet har varit att konstruktionens ska hålla ett 

lågt pris och vara flyttbar. Eftersom vändningsytan i lokalen är liten krävs det att konstruktionen ska vara 

flyttbar för att kunna förvaras på annan plats när den inte är i arbete. Alltså bör konstruktionen vara så 

pass liten att den kan förvaras inom räckhåll för travers eller truck och inte uppta för stort utrymme. Att 

hålla ett lågt pris förutsätter att konstruktionen inte är motoriserad eller i behov av någon annan drivande 

kraft, vilket försvårade konceptgenereringen. Stort fokus lades på att försöka hitta en lösning som var 

traversbaserad. Motoriserade lösningar samt hydrauliska togs ändå fram för att presentera för Stenteknik 

i Karlstad AB som i sin tur fick avgöra om konstruktionen skulle vara lönsam eller inte.  

De olika framgenererade koncepten har i sin ofullständighet presenterats för Per3 som sedan gett respons. 

Vid varje ny idé som skapats har samtal bokats in för att diskutera. Samarbetet har fungerat bra under 

projektet vilket har lett till att koncept har utvecklats, korrigerats eller förkastats. 

 

                                                           
3 Per Jansson Konstruktionschef Forshaga Svets & Smide, handledare. 
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5.3 Konceptval 
Konceptvalet var inte lätt att genomföra. Som tidigare nämnt stod det mellan tre koncept: Bord-konceptet, 

Vagn-konceptet och Gångjärnet.  

Bord-konceptet, se Figur 3, är ett mycket effektivt koncept som kontrollerat roterar modulerna 180. 

Eftersom rotationen sker innanför konceptets ramar anses detta vara den säkraste lösningen. Vändningen 

skulle även kunna startas via en knapp som sitter utanför konceptets ramar, vilket undviker närkontakt. 

Denna lösning är den effektivaste och den säkraste. Problemet med konceptet, förutom den höga 

tillverkningskostnaden, är att den tar mycket plats och skulle fungerat bäst som stationär, vilket gör 

lösningen inaktuell. Vagn-konceptet, se Figur 4, är även den mycket effektiv. Denna lösning skulle också 

fungerat bäst som stationär då den kräver stort utrymme. 

Gångjärnet blev det slutgiltiga konceptet främst på grund av det relativt låga priset. Konstruktionen är 

väldigt smidig då den lätt kan förflyttas och göras mindre utrymmeskrävande genom att fälla ihop 

utdragsstöden. Däremot är den inte lika effektiv och kräver traversbehörighet vilket komplicerar konceptet 

jämfört med de två andra. 

 

5.4 Slutgiltigt koncept 
Det slutgiltiga konceptet ”Gångjärnet” är en lösning som kan vända moduler med varierande dimensioner 

och former på ett väldigt simpelt vis. Konstruktionen innehåller inte några avancerade komponenter utan 

består mestadels av konstruktionsrör med simpla former. Eftersom att konstruktionen är så pass 

överdimensionerad och enkel har inte någon FEM-analys behövts göras.  

Nackdelen med detta koncept är att den är i behov av en travers, vilket sätter krav på operatören att hen 

kan kontrollera traversen på så vis att vändningen sker kontrollerat. I dagsläget använder sig operatörerna 

på Stenteknik i Karlstad AB av en travers för att vända modulerna på ett liknande sätt som Gångjärnet 

föreskriver. Det blir då inte någon särskilt stor omväxling för operatörerna om de istället använder sig av 

Gångjärnet, förutom att vändningen sker säkrare och mer kontrollerat.   

För att göra detta koncept ännu säkrare skulle eventuellt ett varningssystem kunna kopplas till 

konstruktionen som aktiveras vid vändning. Detta skulle varse personalen om att en vändning äger rum 

och att de utmarkerade linjerna på marken bör respekteras.  

Om ledtiden blir kortare eller längre med denna konstruktion är svårt att avgöra i och med att mycket beror 

på operatören samt att det inte funnits någon möjlighet att testa konstruktionen, men genom antaganden 

lär vändningen bli effektivare. Detta gör det omöjligt att räkna på hur produktionskostnaden kommer att 

ändras, men eftersom säkerheten kommer att öka avsevärt anses denna lösning vara aktuell för Stenteknik.  

Konceptet har varit väldigt enkelt att modellera i PTC Creo 5.0 eftersom mestadels av konstruktionens 

detaljer består av standardkomponenter med olika dimensioner. Det gäller allt från konstruktionsrör och 

plåt till lagerhus och maskinfötter. Att visualisera koncepten med hjälp av ett CAD-program har varit till 

stor nytta för projektets framgångsrika kommunikation med handledare och andra inblandade.  
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6.0 Slutsats  
 

Lösningen som har tagits fram uppfyller samtliga krav och önskemål som är formulerade i 

kravspecifikationen. Konstruktionen kan vända moduler med varierande storlekar och detta sker på ett 

kontrollerat och säkert sätt. Den är jämförelsevis liten och kan smidigt förflyttas med hjälp av travers eller 

truck. Konstruktionen kommer uppskattningsvis att kosta cirka 100 000 kr att framställa. 

Att implementera konstruktionen i produktion kommer inte att vara något problem för personalen på 

Stenteknik i Karlstad AB eftersom vändningen påminner väldigt mycket om dagens vändningsmetod. 

Skillnaden är att vändningen kommer att ske säkrare och mer kontrollerat.  

Konstruktionen är en lösning som säkert och effektivt klarar av att vände de tyngsta modulerna. Den har 

även modellerats med hjälp av PTC Creo 5.0 där konstruktionsunderlag överlämnats till uppdragsgivare. 

Cirka 600 timmar har spenderats på detta projekt. I och med allt detta uppfylls projektets mål och syfte.  
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Bilaga 1: Projektplan 
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Bilaga 2: Kravspecifikation 
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Bilaga 3: Elimineringsmatris 
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1 + + + + + + 

2 + + + - + ? 

3 + + + - ? ? 

4 + + ? - ? - 

5 + + + - + + 

6 ? ? ? ? ? ? 

 

 

 
1. Gångjärnet 

 
2. Bord-konceptet 

 
3. Vagn-konceptet 

4. Rullbandet 5. Hydraulisk 6. Telfer 
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Bilaga 4: Vändning i dagsläget 

 
1) Modulen placeras på fabrikens vändyta med 

hjälp av fyra kättingar fästa i modulen och 

traversen. (Modulen är här alltså upp och ned) 

 
2) Två kättingar kopplas loss. 

 
3) Traversen lyfter modulen med de två 

kvarvarande kättingarna och förflyttar sig i 

sidled för att vända modulen. 

 
4) Traversen sänker modulen och placerar den 

rättvänd på en sten för att sedan kunna lossa 

på de två kvarvarande kedjorna som då 

befinner sig under modulen. 
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Bilaga 5: FMEA 
R

is
k
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et
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M
ö

jl
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h
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 a
tt
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a

 r
is

k
en

 

R
is

k
ta

le
t 

1 1 5 4 9 
2 1 1 2 2 
3 2 2 1 4 
4 1 1 3 3 
5 4 2 1 8 
6 4 2 3 24 

 

1. Stöttan knäcks. 

2. Axeln bryts. 

3. Modulen åker ur gafflarna. 

4. Bottenramen går sönder. 

5. Modulen fästs fel i gafflarna. 

6. Konstruktionen rubbas. 
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Bilaga 6: Vändning med Gångjärnet 

 
1) Konstruktionen placeras på 

vändytan. 

 
2) Utdragsstöden dras ut. 

 
3) Modulen placeras i gafflarna, och de 

två kättingarna närmast axeln kopplas 

loss. 

 
4) Traversen lyfter modulen med de två 

kvarvarande kättingarna och flyttar sig i 

sidled.  

 
5) Traversen sänker ned modulen och 

placerar den rättvänd på utdragsstöden.  

 
6) De två kvarvarande kättingarna som är 

fästa under modulen kopplas loss. 
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Bilaga 7: Kostnadskalkyl 

 

Kostnadskalkyl för Gångjärnet med parametrarna: Tillverkning, Material, Montering samt komponenter. 

Tillverkning: kommer att ta ungefär 90 timmar, 550 [kr/h]. 90 × 550 ≈ 50 000kr 

Material: Konstruktionen väger cirka 2 000kg, 20 [kr/kg]. 2 000 × 20 ≈ 40 000kr 

Montering: kommer att ta ungefär 8 timmar, 550 [kr/h]. 8 × 550 ≈ 4 500kr 

Komponenter:  𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑓ö𝑡𝑡𝑒𝑟 + 𝑙𝑦𝑓𝑡ö𝑔𝑙𝑜𝑟 ≈ 10 000kr (grov uppskattning) 

Total kostnad: 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 ≈ 104 500kr 
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Bilaga 8: Beräkningar 

 

 

Här beräknas reaktionskrafterna som uppstår i lagerhusen. Det är två krafter ovanifrån istället för fyra 

eftersom två utav gafflarna kommer med högsta sannolikhet att vila vid vändningen. Beräkningar har 

gjorts för varje möjlig kombination, men här syns ett av fallen. 
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Här beräknas spänningar som uppstår i axeln vid belastning samt nedböjning vid kraften. Spänningarna 

kommer inte i närheten av materialets sträckgräns. 
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Här beräknas spänningarna i bottenramens långsida. Maskinfötterna har placerats längst ut för att få ut 

ett extremfall. Eftersom bottenramen består av två långsidor har lasten fördelats på dessa. Samma metod 

har använts för att beräkna kortsidorna. 

Detta resulterar i mycket små spänningar.  
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Här beräknas den kritiska trycklasten för stöttorna på utdragsstöden. Eulers 2:a knäckningsfall används. 

 

 

 

 

 

Här beräknas placeringen utav gafflarna, eftersom gafflarna inte får nypa tag över kättingarna. 

Modulerna kan variera mellan 2,5-4,0 meter vilket betyder att kättingarna kan befinna sig ”flytande” 

inom den rödmarkerade linjen. (Kättingarna är placerade ¼ in från modulens kortsida samt långsida).  
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Bilaga 9: Bottenramens ritningar 
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