
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Campus Valla 

IEI/TMMI53 

VT/2018 

LIU-IEI-TEK-G--18/01344—SE 

 

 

Utveckling av kabelkanalsopmaskin 

Projektarbete vid Holms Industri i Motala 

 

 

 Dane Hana danha162@student.liu.se 

 Emil Ireståhl emiir076@student.liu.se 

 Magnus Lundmark magor100@student.liu.se 

 Anton Lundqvist antlu175@student.liu.se 

 Anton Nordkvist antno711@student.liu.se 

 
 

Handledning av Marcus Eriksson 

  



 

Sammanfattning 

I denna rapport presenteras två koncept för en maskin som används vid kabelgrävning. Det 

första konceptet består av en borste som är integrerad med ett uppsamlingskärl och det andra 

består av en borste som är integrerad med en grävskopa. En testplan utformades för att i 

framtiden kunna avgöra vilken dimension och material som skulle ge bäst resultat vid 

grävningen. 

Huvudsyftet med detta projekt var att bredda produktsortimentet hos Holms industri i Motala 

genom att utveckla ett koncept som ska minimera risken för kabelskador. Produkten ska även 

passas in i det befintliga produktsortimentet hos Holms. Målet var att presentera minst ett 

koncept för en maskin som går att vidareutveckla med hjälp av CAD-program. 

För att förstå hur en borste används genomfördes en förundersökning på grävarbete och en 

marknadsundersökning av konkurrenter. Dessutom utfördes en undersökning av hydrauliska 

snabbfästen där resultat gav att OilQuick eller motsvarande var en bra lösning eftersom det 

möjliggör ett snabbt verktygsbyte. Kundbehoven identifierades genom intervjuer vilket gav 

uppfattningen att en borste som samtidigt samlar upp jord skulle vara en bra lösning. 

Resultatet från undersökningen användes för att skriva en kravspecifikation för maskinen. 

Produktens många funktioner delades in i flera delar för att bestämma olika lösningar för varje 

delfunktion. Tretton koncept framställdes där de fem första var baserade på kombinationer av 

lösningar från en morfologisk matris. En beslutsmatris användes som ett verktyg för att 

eliminera de koncept som inte skulle användas. Flera iterationer av konceptgenererings-

processen genomfördes där resultatet för varje iteration diskuterades för att bevara projektets 

syfte. 

  



 

Abstract 

This report presents two concepts for a product that is used for cable excavation. The first 

concept consists of a brush that is integrated with a collection container and the second concept 

consists of a brush that is integrated with a digging bucket. A test plan was also created to 

determine which dimension and material would yield the best results during excavation. 

The main purpose of this project was to increase the product range of Holm's industry in Motala 

by developing a concept that would minimize the risk of damaging cables during excavation. 

The product would also fit into the existing product range at Holms. The goal was to present 

two concepts for a brush that can directly be designed in a CAD program. 

To understand how the brush will operate, a study on existing products on the market was 

conducted. Then a study on the excavator attachments was made which resulted in OilQuick 

being a good solution because of its fast-hydraulic attachment. Customer needs were identified 

through interviews, which gave the impression that a brush that simultaneously collects soil 

would be a good solution. 

The result of the study was used to write the product specification. The product's many functions 

were divided into several parts to determine different solutions for each function. Thirteen 

concepts were prepared and a decision matrix was used as a tool to eliminate the concepts that 

would not be used. Several iterations of the concept development process were conducted 

where the results for each iteration were discussed to preserve the purpose of the project. 
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Nomenklatur 

 

Bockning – En tillverkningsmetod för att böja plåt till olika profiler. 

Bom – Den delen av grävmaskinens rörliga arm som sitter i direkt anslutning till dess överdel.  

(Material- och mekanstandardiseringen, 1997) 

Borstring – En typ av borste som används vid sopning av gator. Se bilaga 14.  

Idealvärde – Ett värde på en funktion hos en produkt som skulle göra produkten ytterligare 

attraktiv för konsumenten utan att vara ett krav för att produkten ska fungera korrekt. 

Marginalvärde – Ett värde på en funktion hos en produkt som måste uppfyllas för att produkten 

ska fungera korrekt och vara intressant för konsumenten.  

Maskinist – Arbetaren som opererar grävmaskinen.  

Montör – Medarbetare vid grävarbete som ofta befinner sig nere i schaktet i syfte att 

kommunicera förhållandena till grävmaskinisten. 

Schaktblad – Ett blad som används för att skyffla till exempel jord genom att skjuta den åt 

sidan.  

Skaft – Den yttersta delen av grävmaskinens arm. Fäster till maskinens bom. Kan alternativt 

benämnas sticka. (Material- och mekanstandardiseringen, 1997) 

Slitdetalj – En detalj som har till syfte att skydda produkten och vara lättutbytt när den blir för 

sliten. 

Sopvals –  En axel täckt med borstringar som bildar en lång borste som används vid sopning 

av gator.  

Standardsnabbfästen – En typ av fästen för påkoppling av verktyg på en grävmaskinsarm. 

Standardsnabbfästen är standardiserade så att de passar de flesta kopplingar som finns utan att 

ytterliggare verktyg ska behöva användas. 

Swishkassett – Borstkassetter som träs på en vals för att bygga upp en borste som används för 

sopning av gator. Se bilaga 15.  
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1 Inledning 

Huvudidén med detta projekt är att utveckla ett koncept på en borste som ska kunna gräva upp 

kablar på ett smidigt sätt. För att konstruera ett bra koncept måste vetskap om hur maskinen 

används och vilka material som passar bäst införskaffas. För att ta reda på detta genomförs 

därför marknadsundersökningar, intervjuer och tester. 

 

1.1 Syfte och bakgrund 

Syftet med denna rapport är att redogöra för ett projekt i vilket koncept på en så kallad 

kabelkanalsopmaskin ska genereras. Projektets beställare, Holms industri i Motala, önskar 

bredda sitt produktsortiment för att öka försäljningen på deras för nuvarande mindre etablerade 

marknader. 

För att framgångsrikt konceptgenerera krävs utförlig bakgrundskunskap. Centralt i projektet är 

därför en förstudie som har för avsikt att svara på frågor om hur arbetet sker idag med befintliga 

verktyg, hur en maskin som denna kommer att användas samt i vilka användningsscenarier. 

Med denna kunskap hoppas väsentliga konstruktionsparametrar så som bredd kunna bestämmas. 

Beställaren ämnar föra maskinen till marknad vilket innebär att den är tvungen att passa in väl 

i deras nuvarande produktfamilj. Detta inkluderar val av standardiserade borstar, motorer och 

övriga komponenter. 

Syftet med maskinen är att minimera risken för kabelbrott och kabelskador samt minska 

tidsåtgången vid grävning i närheten av befintliga kabelstammar. Avgrävda kablar kan bli en 

dyr historia.  

”En privatperson fick en gång en räkning på hela 1,7 miljoner kronor!” (Trafikverket, 2016) 

”Avgrävda kablar vanligaste felorsaken” (Einarsson, 2010) 

 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att ha minst ett väl genomarbetat koncept på en kabelkanalsopmaskin 

som sedan ska framföras till beställaren. Konceptet ska vara så väl gjort att beställaren ska 

kunna fortsätta arbetet med att designa vidare i deras CAD-program. En testplan för att kunna 

undersöka olika typer av borstar ska göras. Det ska ge bättre förståelse för hur effektivt borstar 

kan användas för att frilägga kabelstammar. 

 

  



 Inledning 

2 

1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar maskinoperatörer idag för att gräva upp kabel och vilka problem har de? 

• Hur skulle maskinoperatörer arbeta med den här typen av maskin? 

• Vilka huvuddimensioner ska maskinen ha? 

• Vilka komponenter, motorer och borstar, kommer användas? 

• Vilken produktutvecklingsmetod ska användas och hur anpassas den för det här 

projektet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Givet att det är en grävmaskin som ska använda denna maskin ger det att vissa saker är mer 

eller mindre givna att använda. Grävmaskiner har ett hydraulsystem som används till styrning, 

samt de verktyg som utför någon rörelse. Detta medför att till de valda koncepten som 

utarbetades undersöktes endast servon och motorer som styrdes av hydraulik. Fortsättningsvis 

fanns det ett krav att verktyget ska använda standardsnabbfästen. 

Företaget som ska tillverka detta använder sig av en standardiserad metod. De beställer sina 

delar laserskurna därefter använder de sig nästan endast av bockning och svets för att bygga 

sina nuvarande produkter. Från deras sida var det inte ett krav att dessa var de enda metoder 

som fick användas dock var det en rekommendation för att det skulle underlätta för ett 

eventuellt bygge av konceptet som togs fram. 
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2 Metod 

I det här kapitlet beskrivs vilken metod som används för konceptframtagning. Hur litteraturen 

beskriver processen och samtidigt hur den tolkades samt anpassades för projektet. 

 

2.1 Black box 

En black box skapas tidigt för att visa på var problemet med funktionen ligger. Där visas vilka 

indata som krävs för att funktionen ska kunna utföras, samt utdata efter funktionen blivit utförd. 

(Ulrich & Eppinger, 2011) 

 

2.2 Funktionsmodell 

En funktionsmodell utförs i produktutvecklingen för att få en bra överblick över hur produkten 

kommer att användas. Den kan tydas som innehållet i en black box. I modellen tydliggörs de 

viktigaste funktionerna samt i vilken ordning de kommer. Samtidigt åskådliggörs vad som 

krävs för att kunna gå vidare till nästa funktion. (Ulrich & Eppinger, 2011) 

 

2.3 Kundbehov 

I Figur 1 åskådliggör Ulrich och Eppinger (2011) hur processen för konceptframtagning 

schematiskt beskrivs i boken. 

 

Figur 1. Processen för konceptframtagning (Ulrich & Eppinger, 2011). 

 

Det första steget i processen för konceptframtagning är att undersöka konsumentens behov av 

produkten. Ett syfte med det är att få en bra förståelse av vad konsumenten är intresserad av. 

Enligt Ulrich och Eppinger (2011) utförs denna aktivitet i fem steg: 

• Samla data från konsumenter 

o Intervjuer med enskilda personer 

o Intervjuer med grupper 

o Observationer 

• Översätt rådata till kundkrav  

• Organisera data 

• Rangordna data 

• Reflektera över resultat 
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2.4 Preliminär kravspecifikation 

Utifrån konsumentens behov och krav skapas en preliminär kravspecifikation. Målet är att den 

ska översätta resultatet från kundkraven till mer tekniska specifikationer som sedan fylls med 

målvärden för att i slutändan ge en produkt som konsumenten kommer köpa. Enligt Ulrich och 

Eppinger (2011) finns det en process som kan följas för att få en bra kravspecifikation: 

1. Förbereda en lista av mätvärden 

2. Samla ihop information om konkurrentens produkt (Benchmarking) 

3. Sätta ideal- och marginalvärden 

4. Reflektera över resultat 

Enligt listan ovan görs följande: förbereda en lista av mätvärden genom att omformulera kraven 

från projektbeskrivningen och konsumentbehoven till något som skulle kunna testas/mätas. För 

att kunna sätta rimliga målvärden på kravspecifikationen görs en jämförelse med liknande 

produkter på marknaden. Där undersöks specifikationer, funktioner och pris. Ideal- och 

marginalvärden bestäms sedan utifrån intervjuer och marknadsundersökning. Förslagsvis sätts 

ideal- och marginalvärde för att senare i processen kunna bestämma mer exakta värden. När 

alla målvärden är satta är det viktigt att reflektera över resultaten eftersom det är ett sätt att 

bevara projektets syfte. (Ulrich & Eppinger, 2011) 

 

2.4.1 Slutgiltig kravspecifikation 

I det avslutande steget ska en slutgiltig kravspecifikation göras. Där tittar en utvecklingsgrupp 

tillbaka till den preliminära kravspecifikationen och uppdaterar den med hjälp av kunskaperna 

de fått under projektets gång. De breda målvärdena som tidigare satts kan nu bestämmas mer 

noggrant för att ännu bättre kunna beskriva produkten. (Ulrich & Eppinger, 2011) 

 

2.5 Konceptgenerering 

En konceptgenerering genomförs med hjälp av den insamlade informationen som tillhandahölls 

av marknadsundersökningen. Konceptgenerering är väldigt grundläggande och undersöker alla 

möjliga koncept för produkten, allt från liknande produkter till galna idéer. En förståelse för 

problemet som helhet måste initialt etableras. Om nödvändigt delas problemet upp i flera 

delproblem varvid generering av koncept kan påbörjas.  

För att strukturera upp arbetet kan en metod användas som bygger på brainstorming och 

morfologiska matriser (Ulrich & Eppinger, 2011). I första steget används brainstorming för att 

generera lösningar till alla delproblem. Dessa lösningar placeras sedan i en så kallad 

morfologisk matris för att bygga olika koncept. Den morfologiska matrisen används som ett 

verktyg för att utforska intressanta lösningar som lätt bortses ifrån eller helt enkelt inte upptäcks 

i annat fall. 
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2.6 Konceptutvärdering 

I det här steget ska koncepten bli färre genom stegvis eliminering. Ullman (2016) föreslår en 

metod som kallas beslutsmatris (Pugh’s metod) som är baserad på att poängsätta varje koncept 

med avseende på hur de uppfyller vissa kriterier. Denna metod ska endast användas som ett 

verktyg för att utvärdera koncepten. 

Syftet med denna metod är att ge en bild av vilka koncept som uppfyller kraven bäst. Metoden 

används endast som ett verktyg för att jämföra och utvärdera. Därför är det viktigt att göra om 

processen flera gånger tills ett eller flera lämpliga koncept kommer fram. 

 

2.7 Val av koncept 

Konceptgenereringen och konceptutvärderingen upprepas ett antal gånger för att på bästa sätt 

iterera fram det bästa konceptet. Detta beskrivs i Figur 2.  Efter varje iteration ska en diskussion 

hållas för att kontrollera om kundkrav bemöts, om det finns potential på marknaden för 

produkten och om det finns brister i konceptet som måste åtgärdas innan utvecklingsgruppen 

går vidare. (Ulrich & Eppinger, 2011) 

I det avslutande skedet måste ett beslut tas angående vilket koncept som ska gås vidare med till 

fortsatt designarbete och senare produktion. Det finns en mängd olika vägar för att välja koncept. 

Valet kan baseras på magkänsla, rådfrågning av en konsument som berättar vilket koncept de 

tror på, röstning inom utvecklingsgruppen, uppsättning av för- och nackdelar, eller så kan 

beslutsmatriser vara till hjälp. (Ulrich & Eppinger, 2011) 

 

 

Figur 2. Visar hur iterationen av konceptgenereringen utfördes. 
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3 Förundersökning 

Detta avsnitt ämnar redogöra för projektets bakgrund. Detta inkluderar relevant litteratur, en 

marknadsundersökning för att identifiera konkurrerande produkter och saluförda lösningar samt 

några intervjuer av kompetenta personer i sammanhanget. Det var en stor och central del i 

arbetet eftersom det inte fanns någon kompetens om grävmaskiner, kabelgrävning och borstning 

innan arbetet påbörjades.  

 

3.1 Undersökning av grävarbete 

För att lösa problemställningen ansågs det vara viktigt att förstå hur arbetet med att gräva upp 

kablar sker i praktiken. Denna kunskap behövdes för att kunna utvärdera vilka lösningar som 

har potential samt förutse vilka problem de eventuellt kunde föra med sig. Grävskopans rörelser 

och dess frigång mot grävmaskinens andra komponenter samt mot kablarna är i synnerhet 

intressant. 

Undersökning av videomaterial uppdagade att vid allmän grävning roteras ofta skopan in mot 

grävmaskinens skaft i en strävan att utnyttja hela skopans volymskapacitet (Söderberg, 2012). 

Vid grävning efter kabel hölls däremot skopans vinkel konstant genom nästan hela grävtaget. 

Skopan pekade nedåt mot kablarna så att medhjälparen som står i diket hade god uppsikt över 

dess spets. I grävtagets slutskede roterades skopan in mot stickan, men inte i samma 

utsträckning som vid allmän grävning (Söderberg, 2016). 

 

3.2 Undersökning av konkurrenter 

Den marknadsundersökning som utfördes uppdagade ett antal olika produktkategorier som var 

relevanta för projektet. Produkter av mer konventionell karaktär inkluderade sopvalsar för 

allmänt bruk så som renhållning och snöröjning. Användningsområdet för dessa sammanfaller 

inte särskilt mycket med dem för det aktuella projektet. Trots det inkluderas de här på grund av 

deras stora likheter i konstruktion samt det faktum att Holms industris nuvarande sortiment i 

stor grad består av sådan utrustning. 
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Ytterligare en produktkategori av intresse var något som kallas sopskopor vilka primärt används 

för uppsamling av grus. Den generella konstruktionen av en sopskopa baseras på en lastarskopa. 

Lastarskopor används inte för grävning och därmed inte heller sopskopor där de istället används 

som uppsamlingskärl. Framtill sitter en sopvals monterad som roterar med färdriktningen. 

Maskinfästet sitter vanligtvis baktill och är anpassat för montering till traktorer. En sopskopa 

av konventionell konstruktion visas i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Sopskopa av modell Ysta SS 155-230 tillverkad av Ystamaskiner. (Ystamaskiner, u.å.) 

 

I jämförelse med de ovan nämnda produkterna erfors från marknadsundersökningen att speciellt 

anpassade sopborstar för uppgrävning av kablar är få på marknaden. De kommer i ett antal olika 

utföranden men en gemensam nämnare för nästan alla av dem är att de bygger in flera verktyg 

i en och samma enhet. Det finns även varianter med möjlighet att bredda borstarna eller att byta 

ut dem mot andra verktyg. 
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Ett koncept som förekom ett antal gånger under marknadsundersökningen var att integrera 

borsten i en konventionell grävmaskinsskopa. Fördelen med denna konstruktion marknadsförs 

vara bekvämligheten i att inte behöva byta verktyg under arbetet. Av speciellt intresse var en 

utformning där skopan används som uppsamlingskärl vid användandet av borsten vilket 

minimerar stänk samt förenklar förflyttning av jorden, mycket likt en traditionell sopskopa. 

Denna illustreras i Figur 4. 

 

 

Figur 4. En av de mer intressanta utformningarna där skopan används som uppsamlingskärl för borsten. Cable Digger, 

tillverkad av Flingk Machinebouw. (Flingk Machinebouw, u.å.) 

 

Ytterligare en konstruktion nyttjar ett så kallat schaktblad för att kunna flytta på jordmassor. En 

aspekt som inte alltid var uppenbar utifrån bilder och faktablad hos konkurrerande lösningar 

var hur drivningen mellan motor och borste fungerade. De flesta lösningarna använder sig av 

ett centralt fäste för borstarna med en avsides monterad motor. Kraftöverföringen antas ske med 

en kedja eller rem. Få lösningar använder sig av någon montering vid sidan om borstarna. 

Anledningen till detta är antagligen att en sidmonterad motor kommer i vägen vid grävning av 

smala schakt. 
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3.3 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med syftet att bygga en förståelse kring problemet samt bilda en 

uppfattning om hur grävarbete genomförs. De intervjuade var en avdelningschef (avdelning nät, 

utförande) och två arbetare, samtliga vid Tekniska verken. Det som följer är en sammanfattning 

av det som framkom under dessa intervjuer. 

Att kablar grävs av är ett stort problem. Kostnaden per avgrävd kabel kan uppgå till 45 000 

kronor som för Tekniska verken resulterar i en årlig kostnad på uppemot en halv miljon kronor. 

Det är dessutom tidskrävande att dels reparera brutna kablar dels att gräva ner nya samt att 

bygga ut existerande kabelstammar. (Avdelningschef vid Tekniska verken, 2018) 

I dagsläget krävs det två personer för att gräva en kabelgrav. En maskinist som styr 

grävmaskinen och en som står i diket och agerar ögon och öron till maskinisten som har svårt 

att se ner i kabelgraven. För att undvika att gräva av kablar finns ett så kallat markeringsband 

eller möjligtvis gammalt tegel placerat cirka 10cm ovanför dem (Avdelningschef vid Tekniska 

verken, 2018). När markeringsbandet väl anträffas tvingas det resterande arbetet ske mycket 

varsamt vilket därmed blir tidskrävande. 

Hur stor kabelgrav som grävs varierar kraftigt mellan olika tillfällen. Dess bredd kan variera 

mellan 35-55cm och dess djup mellan 45-100cm (Montör och Maskinist vid Tekniska verken, 

2018). 

Större borstaggregat har en tendens att ansamla en hög av material framför sig vilket orsakar 

problem. När högen uppnår en viss storlek förs den med runt av borsten och hamnar bakom 

den. Något typ av uppsamlingskärl skulle därför vara av stor nytta. På grund av att verktyget 

måste passa in kabelgravens bredd skapar den sedvanliga utformningen av ett sopaggregat, med 

motorer monterade vid sidan av sopvalsen, problem i och med att borstens effektiva bredd 

begränsas. En konstruktion där borsten sträcker sig hela verktygets bredd är därmed önskvärd. 

För att kunna använda verktygen på ett stort antal olika maskiner bör en liten vikt eftersträvas. 

(Montör och Maskinist vid Tekniska verken, 2018) 

Värt att notera är att huruvida uppsamlingskärlet ska kunna användas för att gräva med eller 

inte hade de intervjuade personerna olika åsikter om. Avdelningschefen såg gärna att produkten 

kunde användas för att gräva med (Avdelningschef vid Tekniska verken, 2018). De två 

arbetarnas erfarenheter av sådana produkter var dock negativ då de kände att en vanlig 

grävskopa alltid skulle vara bättre lämpad för grävarbete (Montör och Maskinist vid Tekniska 

verken, 2018). 

Produkten kan göras mer attraktiv för konsumenten om den kan användas för att utföra andra 

arbetsuppgifter. En sådan arbetsuppgift är rengöring av trottoarer samt andra omkringliggande 

områden (Avdelningschef vid Tekniska verken, 2018).  

Något som är viktigt för maskinisten är att det går snabbt att byta till och från verktyget. Om 

verktygsbytet går för långsamt skulle det kunna innebära att produkten inte används. För att 

kringgå detta på ett smidigt sätt kan hydrauliska snabbfästen användas. Av intresse är ett företag 

som heter OilQuick (Montör och Maskinist vid Tekniska verken, 2018).  
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3.4 Undersökning av snabbfästen 

Snabbfästet sitter längst ut på skaftet och är kopplingen mellan grävmaskin och verktyg, till 

exempel grävskopa eller borste. Det finns flera olika typer av snabbfästen men den här 

rapporten fokuserar på S-standarden, eller symmetriska snabbfästen som de heter, på grund av 

kravspecifikationen från beställaren. Den stora fördelen med snabbfästen är att det sparar 

mycket tid och är väldigt smidigt för maskinoperatören när det är dags att byta verktyg. 

Snabbfästena benämns enligt S-standarden med den versala bokstaven S följt av axeldiametern, 

vilken betecknas J i Figur 5 nedan, angivet i millimeter (Maskinleverantörerna, 2011). 

 

 

Figur 5. Skiss över symmetriska snabbfästen (Maskinleverantörerna, 2011). 

 

Från marknadsundersökningen visade det sig att om det skulle vara av intresse att använda en 

maskin som denna var det viktigt att det skulle gå snabbt och smidigt att byta mellan verktygen. 

Detta betyder att maskinisten inte vill gå ut ur sin maskin för att koppla om hydraulslangar vid 

varje verktygsbyte. Lösning på detta skulle kunna vara att samarbeta med företag som till 

exempel OilQuick. Dessa företag tillverkar hydrauliska snabbfästen som utöver det vanliga 

snabbfästet även har möjlighet att ansluta hydraulslangar. 

Om en konsument beställer en maskin ska det vara möjligt att ha ett sådant fäste som tillval. 

Det fungerar genom att ett vanligt snabbfäste används till exempel S40 och i dessa sitter 

hydrauliska snabbkopplingar som automatiskt ansluts när snabbfästet kopplas till grävaren. 

Detta skulle då enligt marknadsundersökningen vara ett starkt säljargument och näst intill ett 

krav. Det kräver dock att grävmaskinen har ett snabbfäste av samma modell.  
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4 Genomförande 

Detta avsnitt handlar om hur arbetet genomfördes, beskriver hur informationen användes samt 

vilka tester som gjordes för att hitta bästa möjliga koncept. 

 

4.1 Analys av funktioner 

En black box skapades enligt kapitel 2.1 utifrån kunskapen från undersökningen. Syftet med 

detta var att få en kort sammanfattning av funktionsprocessen för att gräva upp kablar. Alla 

parametrar som krävs för att påbörja och avsluta en process av kabelgrävningen beskrivs i Figur 

6. 

 

 

Figur 6. Black box som beskriver funktionen av kabelkanalsopmaskinen. 

 

För att få en djupare förståelse av maskinens funktioner skapades en funktionsmodell enligt 

kapitel 2.2. I funktionsmodellen som visas i Figur 7 åskådliggörs att det krävs dels information 

om när borstarna ska starta och stanna, dels i form av att grävmaskinisten får reda på att kablarna 

närmar sig. Det kan vara att maskinisten ser markeringsbandet som ligger strax ovanför 

kablarna eller att montören vid diket meddelar det. Samma sak gäller sedan när kablarna är 

framborstade. 

 

 

Figur 7. Funktionsmodell som visar hur maskinen används. 
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4.2 Kravspecifikation 

Innan en kravspecifikation skrivs måste kraven identifieras. Denna process utfördes enligt 

kapitel 2.3. Efter insamling av information skulle kravspecifikationen framställas enligt kapitel 

2.4. Detta var tvunget att anpassas till det aktuella projektet. När kravspecifikationen 

utformades baserades kraven kring den information som fanns då. Denna information var 

knapphändig då det var svårt att tidigt i projektet specificera vad den slutgiltiga lösningen skulle 

ha för krav. Dock fanns det ett antal som kändes uppenbara och andra som endast baserades på 

gissningar. Tabell 1 är resultatet av denna process. Detta representerar tidiga mål för konceptet 

och användes för att avgöra vilka koncept som passade syftet bäst. Flera iterationer av Tabell 1 

förekom och målvärden förändrades allt eftersom ny information framtogs genom 

undersökningar och intervjuer. Tabell 1 användes senare som referens för att bestämma kriterier 

för beslutsmatrisen. 

 

Tabell 1. Beskrivning av kraven för borsten som sätts enligt marknadsundersökningen och intervjuer. 

Funktion Enhet Krav Önskemål 

Gräva upp kablar och rör med 

minimal risk för skador 
- X  

Roterande borste -  X 

Grävskopa -  X 

Grävbredd mm   

Borstbredd mm   

Inga utstickande detaljer åt sidorna - X  

Hydrauldrift på borstar - X  

Rotationshastighet på borstar rpm 200 – 1000  

Borstens diameter mm 600 / 700 / 915  

Tid för verktygsbyte sekunder <120 0 

Borsta vägen efter grävning -  X 

Utbytbart adapterfäste för 

grävmaskiner 
- 

S40 / S45 / S50 / S60 / BL70 / 

BL71 
 

Skopvolym liter 50 – 500  

Föraren ska kunna se där man 

gräver och borstar 
-  X 

Stänkskydd -  X 

Tidsåtgång för byte av borstar timmar <8 <1 

Använda tillverkarens 

standardkomponenter 
-  X 

Maxvikt kg <300 <200 
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4.3 Konceptgenerering 

Detta var steget i processen där diverse koncept på olika lösningar till hur en 

kabelkanalsopmaskin eventuellt skulle kunna se ut började tas fram. Detta genomfördes enligt 

kapitel 2.5. 

Innan konceptgenereringen kunde börja togs tidigare nämnda kravspecifikation fram, se Tabell 

1. Utifrån kravspecifikationen bestämdes fem huvudfunktioner som skulle finnas hos 

kabelkanalsopmaskinen. Dessa funktioner var: 

•  Typ av borste för borstning 

•  Hur jord skulle förflyttas före och efter grävning 

•  Hur ett verktygsbyte mellan grävskopa och sopmaskin skulle ske 

•  Hur borsten i maskinen skulle drivas 

•  Huruvida ett stänkskydd skulle bli nödvändigt 

När dessa funktioner var definierade genomfördes brainstormingen vilket resulterade i en rad 

olika lösningar på varje funktion. De lösningar som sedan var mest rimliga fördes in i en så 

kallad morfologisk matris som illustreras i Figur 8. Efter det kombinerades de olika lösningarna 

ihop till fem olika koncept. De koncepten går att se i Tabell 2 i kapitel 4.4. Beslutsmatrisen 

användes i det här fallet för att jämföra koncepten med varandra utifrån hur väl de uppfyllde de 

krav som återfanns i kravspecifikationen. Resultatet från jämförelsen användes sedan som ett 

hjälpmedel för att välja två koncept som skulle vidareutvecklas. Dessa koncept var en 

sopmaskin som bestod av en utfällbar borste monterad på en grävskopa och en delad borste 

med ett uppsamlingskärl. Nästa steg var att återigen med brainstorming ta fram nya och då mer 

specifika lösningar på de funktioner som de två olika sopmaskinerna skulle ha. De resulterande 

koncepten fördes sedan på nytt in i en beslutsmatris för att underlätta valet av vilka koncept 

som gruppen ville jobba vidare med. 
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Till sist valdes två koncept att jobba vidare med. Det första var en rörlig borste bestående av 

borstringar som satt monterad på en grävskopa där borstens läge styrs av en hydraulisk arm för 

att flytta borsten mellan arbetsläge och viloläge. I detta koncept var det tänkt att skopan skulle 

användas för uppsamling av den jord som grävdes fram. Det andra konceptet bestod av en 

ringborste som var fast inbyggd i ett särskilt läge i ett uppsamlingskärl som skulle samla upp 

all jord som grävdes upp. I det andra konceptet var det även tänkt att uppsamlingskärlet skulle 

förses med hydrauliska snabbfästen för att snabbt och effektivt kunna byta mellan sopmaskin 

och grävskopa. 

 

 

Figur 8. Den morfologiska matrisen ur vilken fem olika koncept genererades. 
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4.4 Beslutsmatris 

En beslutsmatris användes för att utvärdera koncepten enligt kapitel 2.6. Kriterierna som 

användes togs fram med hjälp av kravspecifikationen och några allmänna krav för grävning. 

Sedan gjordes en viktvägning för alla kriterier med avseende på resultat ifrån intervjuer och 

marknadsundersökning. Vissa kriterier som till exempel ”Minimal risk för kabelskador” ansågs 

vara viktigare än andra och hade därför högre poängsumma i beslutsmatrisen. 

 

Koncept 

1. Delad swishborste med uppsamling, se bilaga 1. Har en transmission med drivning 

vid mitten av borsten och ett böjt stänkskydd. 

2. Dubbel sidoborste, se bilaga 2. Två borstar som roterar åt olika håll. De sitter på två 

armar genom snabbfästen och kopplas till grävmaskinen. 

3. Grävskopa med fällbar borste, se bilaga 3. En rörlig borste med grävskopa som har 

en drivning vid änden av borsten. 

4. Skruvborste med plog, se bilaga 4. Borsten är konformad med en skyffel på ena änden 

och har en drivning på andra änden. Den har också ett böjt stänkskydd. 

5. Sopborste med snabbkoppling, se bilaga 5. En statisk sopborste som har en 

snabbkoppling mellan skopan och borsten. 

6. Sopborste med roterande grävskopa, se bilaga 6. Skopan roterar mot borsten när det 

är dags att borsta upp kablarna och roterar tillbaka när endast grävskopan ska gräva. 

7. Flingk, se bilaga 7. En stor grävskopa som har en borste på baksidan. När borsten 

används stängs en dörr på ovansidan av grävskopan så att den fylls med jord.  

8. Grävskopa med infällbar borste framifrån, se bilaga 8. Borsten har ett 

förvaringsutrymme på ovansidan av skopan när den inte används. 

9. Seeker, se bilaga 9. En vanlig grävskopa som har en integrerad borste på baksidan. 

10. Sopborste med fällbar grävskopa, se bilaga 10. En borste som har en fällbar 

grävskopa. Skopan är fällbar med hjälp av en cylinder. 

11. Uppsamling med fällbar borste, se bilaga 11. Borsten är fällbar så att 

uppsamlingskärlen ska kunna samla upp jord när borsten inte behövs. 

12. Borste med öppen uppsamling, se bilaga 12. Ovansidan av uppsamlingskärlet är öppet 

för att kunna avlasta jord på ett enkelt sätt. 

13. Borste och uppsamling med dörr, se bilaga 1. Uppsamlingskärlet har en dörr på 

baksidan som går att öppna med hjälp av en cylinder. 

14. Dubbla borstar med uppsamling, se bilaga 13. Ett stort uppsamlingskärl som har två 

borstar som roterar åt olika håll. 
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4.4.1 Konceptutvärdering 1 

En första utvärdering gjordes där två koncept skulle utses för vidareutveckling. Det första 

konceptet som valdes var grävskopa med fällbar borste trots att den blev näst sist i ranking 

enligt beslutsmatrisen i Tabell 2. En av anledningarna till detta var, med matrisens viktning i 

åtanke, att koncept 2 och 5 hade ett försumbart övertag över det valda konceptet. Ytterligare en 

anledning var att beslutsmatriser enbart ska användas som ett stöd i 

konceptutvärderingsprocessen och inte som en absolut metod. Koncept 3 valdes eftersom det 

ansågs vara mer rimligt, genomförbart och tilltalande från ett marknadsföringsperspektiv än de 

övriga koncepten utifrån det gruppen lärt sig från förundersökningen, i synnerhet 

konkurrentundersökning och utförda intervjuer. Det andra konceptet valdes utifrån resultatet 

från Tabell 2 som gav att delad swishborste med uppsamlingskärl var det bästa konceptet bland 

de fem. 

 

Tabell 2. I denna beslutsmatris inkluderades fem olika konceptskisser. Dessa skisser var baserade på lösningar 

ifrån morfologiska matrisen. Grävskopa med fällbar borste valdes som referens eftersom den tolkades som ett 

enkelt koncept. 
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Snabbt verktygsbyte (från att gräva till att 
borsta) 
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-1 0 

Tillverkningskostnad 8 0 1 1 1 

Minimal risk för kabelskador 20 0 1 0 0 

Flytta jord före borstning 10 -1 -1 -1 1 

Flytta jord efter borstning 14 1 -1 -1 -1 

Justeringsmöjlighet 5 0 0 -1 1 

Borsta annat än kablar 3 1 1 -1 -1 

Stor uppsamlingsvolym 3 0 -1 -1 0 

God sikt för föraren 8 1 1 -1 0 

Stänkskydd 5 1 0 0 0 

Tillverkarens standardkomponenter 5 0 0 0 -1 

Servicemöjlighet 6 1 1 0 1 

Summa 100 13 5   -48 7 

Ranking   1 3 4 5 2 

  



 Genomförande 

17 

4.4.2 Konceptutvärdering av kombinerad grävskopa och borste 

Med utgångspunkt från den första konceptutvärderingen gjordes nya konceptskisser för de två 

valda koncepten. Detta ledde till två nya beslutsmatriser där samma kriterier som tidigare 

användes. Målet med de två sista utvärderingarna var att få varsitt koncept som sedan kunde 

utvecklas vidare med hjälp av enkla modeller i CAD. 

Som Tabell 3 visar var det väldigt jämnt mellan koncept 3, 8 och 9. Koncept 10, sopborste med 

fällbar grävskopa, valdes bort eftersom den ansågs vara onödigt komplicerad. Koncept 3, 

grävskopa med fällbar borste, valdes återigen som vinnare trots att koncept 8 och 9 låg före i 

ranking. Koncept 8 ansågs bli för otymplig samt komplicerad. Vidare ansågs koncept 9, Seeker, 

vara mindre intressant eftersom den funnits på marknaden väldigt länge. 

 

Tabell 3. Borste med grävskopa. I denna beslutsmatris inkluderades grävskopa med fällbar borste, tre nya skisser 

och dessutom valdes Flingk och Seeker som koncept. Flingk valdes som referens eftersom borsten antogs var 

integrerad i grävskopan på ett effektivt sätt. 
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till att borsta) 

13 0 0 

R
 E

 F
 E

 R
 E

 N
 S

 

0 0 0 

Tillverkningskostnad 8 0 1 1 1 1 

Minimal risk för kabelskador 20 -1 -1 -1 0 -1 

Flytta jord före borstning 10 1 1 1 1 1 

Flytta jord efter borstning 14 -1 0 0 -1 1 

Justeringsmöjlighet 5 -1 0 0 0 -1 

Borsta annat än kablar 3 1 0 0 1 0 

Stor uppsamlingsvolym 3 -1 1 0 -1 1 

God sikt för föraren vid grävning 4 0 -1 0 0 -1 

God sikt för föraren vid borstning 4 1 1 1 1 1 

Stänkskydd 5 -1 0 0 -1 0 

Tillverkarens standardkomponenter 5 0 0 0 0 0 

Servicemöjlighet 6 1 1   1 1 1 

Summa 100 -24 7   8 9 16 

Ranking  6 4 5 3 2 1 
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4.4.3 Konceptutvärdering borstaggregat med uppsamlingskärl 

I Tabell 4 åskådliggörs att poängen mellan koncept 11 och 13 är väldigt jämnt fördelade. Valet 

föll till slut på den sistnämnda, borste och uppsamling med dörr. Det motiverades genom att 

koncept 11, uppsamling med fällbar borste, ansågs som näst intill lika välfungerande men 

betydligt mer komplicerad. 

 

Tabell 4. Borste med uppsamlingskärl. I denna beslutsmatris inkluderades fyra nya konceptskisser där Borste 

och uppsamling med dörr valdes som referens eftersom den var en enkel lösning. 
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0 

Tillverkningskostnad 8 -1 1 -1 

Minimal risk för kabelskador 20 0 0 1 

Flytta jord före borstning 10 1 -1 -1 

Flytta jord efter borstning 14 0 -1 -1 

Justeringsmöjlighet 5 -1 1 0 

Borsta annat än kablar 3 0 0 0 

Stor uppsamlingsvolym 3 0 -1 -1 

God sikt för föraren vid grävning 4 0 0 0 

God sikt för föraren vid borstning 4 0 0 -1 

Stänkskydd 5 0 -1 0 

Tillverkarens standardkomponenter 5 0 0 0 

Servicemöjlighet 6 1 0   -1 

Summa 100 3 -19   -25 

Ranking   1 3 2 4 
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5 Testplan 

Denna testplan är avsedd att användas i ett senare skede om Holms väljer att jobba vidare med 

de koncept som tagits fram under arbetet. 

Då borstens egenskaper hade stor påverkan på hur väl maskinen skulle arbeta var det 

nödvändigt att bestämma vilken typ av borste som arbetade mest effektivt vid uppgrävning av 

kablar.  

För att avgöra vilken typ av borste, dimensioner och material som skulle ge bäst resultat vid 

grävning och därmed vara det bäst lämpade alternativet för sopmaskinen skapades en testplan. 

Utöver testplanen skapades även ett testprotokoll med de krav som varje typ av borste 

förväntades uppfylla med parametrar på huruvida de klarade av kraven och i vilken mån som 

de eventuellt blev godkända, se bilaga 18. 

De olika typerna av borstar som testplanen innehöll var:  

• Borstringar i plast (polypropen) med smala borststrån i diametrarna 600mm 

• Borstringar i plast (polypropen) med smala borststrån i diametrarna 700mm 

• Borstringar i plast (polypropen) med smala borststrån i diametrarna 915mm 

• Borstringar i plast (polypropen) med tjocka borststrån i diametrarna 600mm 

• Borstringar i plast (polypropen) med tjocka borststrån i diametrarna 700mm 

• Borstringar i plast (polypropen) med tjocka borststrån i diametrarna 915mm  

• Borstringar i stål i diametrarna 600mm  

• Borstringar i stål i diametrarna 700mm 

• Borstringar i stål i diametrarna 915mm 

 

5.1 Mål och agenda 

Först bestämdes tre mål och definitioner på målen inför testningen för att visa vad gruppen ville 

ha för resultat från testerna.  

Målen följer nedan. 

• Bedöma den mest effektiva [1] borst-modellen som på ett säkert [2] sätt borstar fram kablar. 

Såsom material [3] på borsten, tjocklek av strån [4] och dimension [5]. 

• En rangordning [6] över hur effektiva de olika borstarna är för att kunna få hög 

designfrihet [7]. 

• Se hur Holms befintliga borstar [8] beter sig vid grävning i jord. 

Definitioner 

1. Effektiviteten bedöms genom att jämföra nedanstående förbestämda kriterier för de 

borstar som testas: 

o Skador på rep/kabel.  

o Tidsåtgång för framsopning av kabel. 

o Om det fastnar jord bland borststråna som sedan måste tas bort mellan sopningar. 

o Hur mycket borstarna slits vid varje användningstillfälle. Diameter före och efter 

mäts.  

o Hur mycket borststråna böjs efter varje sopning. 
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2. Sopning på ett säkert sätt innebär att sopningsprocessen sker utan att operatören och 

folk eller föremål i omgivningen kan ta skada från arbetet. Till exempel genom att det 

skulle flyga iväg grus eller sten okontrollerat från borsten. 

3. Slutsats kring vilket material (stål/plast) hos de befintliga borstarna som Holms erbjuder 

som mest effektivt klarar av att förflytta jord. 

4. Borstarna har alternativ med olika tjocka strån där den optimala tjockleken ska bedömas. 

5. Dimensionen på borsten kommer att påverka effektiviteten av sopandet vilket betyder 

att rätt val av diameter och bredd är viktigt. 

6. Rangordning över hur väl de olika borstarna som prövas uppfyller de förbestämda krav 

som är satta på borstarna skulle bestämmas. 

7. Designfrihet innebär att möjligheten till val av borste för olika koncept inte helt ska 

styras helt av den ”bästa” borst-typen. 

8. Holms befintliga borstar syftar på de borstar som Holms har tillgång till och redan 

använder i sina egna befintliga produkter. 

Till en början planeras det att gräva ner ett rep eller en kabel i marken för att få en referens till 

huruvida de olika borstarna eventuellt kommer påverka eller skada repet/kabeln under 

grävningen. Det är även tänkt att försöka testa hur väl borstarna klarar av att gräva i olika typer 

av mark vilket ledde till beslut om att testa dem i både lera, jord och sand.  

När repet/kabeln är nedgrävd ska det utföras ett grävtest per typ av borste för alla ovanstående 

diametrar och sedan även ett test för kombination av stål och plast på samma borstvals för de 

tre olika diametrarna som finns tillgängliga. Den första typen av borste som kommer testas är 

ringborstar i plast med tunna borststrån där borsten med den minsta diametern testas först och 

efter det arbetas borstarna igenom i stigande storleksordning. När resterande diametrar har 

prövats utförs samma procedur igen för ringborste i plast med tjocka borststrån, ringborstar i 

stål och till sist en blandning av ringborstar i plast och stål. 

Efter varje enskilt test ska testprotokollet, med de krav som borstarna förväntades uppfylla, 

fyllas i för att sedan kunna avgöra vilken typ av borste som var mest effektiv. 

Testningen utförs för att skapa en klarare bild av hur de befintliga borstarna som Holms har till 

förfogande beter sig vid grävning i jord/lera/sand istället för sopning på vanlig mark som är 

deras nuvarande ändamål. De koncept som var framtagna verkade lovande i teorin efter 

diskussioner kring resultaten från beslutsmatriserna, men för att kunna göra välgrundade beslut 

om vilka koncept som kommer fungera bra i praktiken och därmed vara bra att fortsätta utveckla 

planeras detta test.  

Innan testplanen skapades var det planerat att även swishborstar skulle testas. De koncept som 

gruppen hade tagit fram vid denna tidpunkt i processen var tänkta att fungera med borstringar 

såväl som med swishborstar. Varför båda borst-typerna planerades att testas var för att 

swishborstar hade en del fördelar jämfört med ringtypen. Efter en diskussion med Holms 

angående testplanen beslutades det dock att utelämna tester av swishborstar då en swishborste 

måste vara minst två meter bred för att vara stadig vid drift och då arbeta korrekt. Koncepten 

för sopmaskinen skulle vara max 500mm breda vilket ledde till att tester av swishborstar inte 

skulle ge relevanta resultat.  
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6 Resultat och analys 

Under denna rubrik redovisas projektets resultat. Projektet strävade efter att skapa koncept som 

ska ligga till underlag för vidare utveckling av maskinen hos Holms industri i förhoppningen 

att föra den till marknad. Av detta följer att flera koncept snarare än ett presenteras här i en 

förhoppning att öka möjligheterna till att framgångsrikt framställa en färdig produkt. 

 

6.1 Kombinerad grävskopa och borste 

Detta koncept baserades på en vanlig grävskopa på vilken en borste monterats på en rörlig arm. 

Armen aktiverades hydrauliskt. För att få en utförligare uppfattning om maskinens konstruktion, 

se Figur 9 . 

 

Figur 9. Grävskopa med rörlig arm. 

Den rörliga armen hade två huvudsakliga arbetslägen, den första i position framför skopan för 

uppsamling av material, den andra i förvaringsläge ovanför skopans öppning för tömning av 

uppsamlat material samt användande av skopan som traditionellt grävredskap. Borsten använde 

sig av traditionella borstringar och drivning med transmission. 

 

6.2 Analys av kombinerad grävskopa och borste 

En av de främsta fördelarna med detta koncept var att antalet byten av verktygsaggregat 

drastiskt reducerades i och med att samma aggregat kunde användas för både gräv- och 

borstningsarbete. Detta innebar dessutom att standardiserade snabbfästen kunde användas, till 

skillnad från hydrauliska snabbfästen, utan att försämra tiden för verktygsbyte. Fördelen med 

standardiserade snabbfästen är en förenklad konstruktion och därmed mindre kostnad. 

Ett problem som uppenbarades under konceptutvärderingsprocessen samt under en av de 

utförda intervjuerna var att ett koncept som detta inte är lika effektivt att gräva med som en 

skopa byggd enbart för det syftet. Den främsta anledningen till detta var att då borstvalsen var 

belägen i förvaringsläge utgjorde den ett synhinder för maskinisten. I och med att borstens 

position specificerades av konceptbeskrivningen var det mycket svårt att avhjälpa detta 

problem. 

Trots det ovan beskrivna problemet ansåg projektgruppen att positionen av borsten var 

motiverad eftersom den ledde till en robustare mekanisk lösning jämfört med flera av de andra 

initiala koncepten. 
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6.3 Borstaggregat med uppsamlingskärl 

Detta koncept var av mer konventionell karaktär och använde sig av en borstvals av borstringar 

med baktill monterat uppsamlingskärl, se Figur 10. Till skillnad från det andra konceptet kunde 

inte uppsamlingskärlet användas till grävarbete. Tömning av kärlet skedde med hjälp av en 

hydrauliskt manövrerad lucka. Luckan öppnades bort från borsten. 

 

Figur 10. Borstaggregat med uppsamlingskärl. 

6.4 Analys av borstaggregat med uppsamlingskärl 

Jämfört med det andra konceptet fanns mindre risk för kabelskador eftersom öppningen till 

uppsamlingskärlet inte var tvunget att kunna gräva i marken. Det behövde därför inte vara lika 

skarpt och kunde därmed utrustas med mjuk slitdetalj i plast, gummi eller dylikt. 

Ytterligare en fördel jämfört med det andra konceptet var att den rörliga komponenten som 

möjliggjorde tömning var mindre i storlek, vikt och komplexitet vilket tillät för en enklare 

konstruktion. 

Som framkom från förstudien fanns ett behov av en produkt som denna. Under 

marknadsundersökningen påträffades inte något som fungerade på riktigt samma sätt vilket 

innebär att maskinen kommer inneha ett eget marknadssegment. Att produkten kommer vara 

attraktiv förstärktes också av de intervjuer som utfördes med aktiva inom fältet där det framkom 

att en produkt med uppsamlingskärl var mer attraktiv än både en grävskopa med inbyggd borste 

och fristående borstaggregat. Om maskinen utrustas med snabbfäste med automatisk 

hydraulkoppling utesluts dessutom problemet som det andra konceptet försökte lösa.  

Då kan en vanlig grävskopa användas för att effektivisera grävarbetet och maskinen kan sedan, 

utan besvär, kopplas på vid behov. 
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7 Diskussion 

Inledningsvis var önskemålet att göra en del intervjuer för att få en allmän bild av hur det ser ut 

när kablar grävs fram. Det slutade med att det bara blev två intervjuer på samma företag då 

många företag inte kunde ta tid för att intervjuas. Detta medförde att det inte blev en så objektiv 

bild av vad företag vill ha. För att verkligen veta vad som önskas av en sådan maskin skulle det 

behöva genomföras fler intervjuer eller fokusgrupper för att tydligare skapa en bild av 

problemet. 

När det kommer till storleken på kabelkanalsopmaskinen anses det vara svårt att ha en bestämd 

storlek då alla arbeten är olika. Det skulle kunna vara möjligt att ha alla mått låsta förutom 

bredden då den är helt olika beroende hur diket ser ut. Skulle det önskas att begränsa antalet 

bredder rekommenderas att använda de smalare varianterna då dessa går att använda i alla diken, 

breda som smala. 

För att maskinen ska bli attraktiv på marknaden föreslås att den monteras med hydrauliska 

snabbfästen som till exempel OilQuick. Detta är enligt marknadsundersökningen näst intill ett 

måste för att den ska användas då det kommer bli många byten mellan verktyg och att gå ut och 

koppla om slangarna var gång är inte ett alternativ. Återigen är detta bara baserat på vad ett 

företag har sagt. För att styrka detta skulle det behövas göra en mer omfattande undersökning 

bland maskinister. Det är dock värt att nämna att det finns flera företag med liknande produkter. 

Om testerna utförs erhålls en bättre bild av hur borstarna fungerar i jord samt vilken typ som 

bäst lämpar sig för arbetet. Även motorstorlek, behov av stänkskydd och storlek på borstarna 

skulle kunna uppskattas i och med utförda tester. 

Produktutvecklingsmetoden som följdes i det här projektet gav ett bra resultat, i form av två 

genomarbetade koncept. Sannolikt hade resultatet blivit detsamma oberoende av vilken 

produktutvecklingsmetod som använts eftersom vilken som än valts skulle behöva modifieras 

för att passa projektet. Dessutom sitter resultatet inte i metoden utan personerna som använder 

den. Avslutningsvis anses det troligt att gruppen tidigt i projektet antagit borstar som den bästa 

vägen att gå på grund av beställarens produktsortiment. Om problemformuleringen inte kommit 

från beställaren hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

I ett möte med beställaren diskuterades för- och nackdelar med båda koncepten som tagits fram. 

Holms menade då att det kan vara riskabelt att göra en grävskopa med uppsamling där det finns 

en risk att grävningsfunktionen kompromissas. Detta i kombination med att de i nuläget bygger 

upptagande sopvalsar gör att de rekommenderar att gå vidare med konceptet som endast 

använder uppsamlingskärl. 
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8 Slutsatser 

Allt detta har lett till två koncept som anses lösa problemet på olika sätt. Dessa är väldigt olika 

och har båda för- och nackdelar. Den största skillnaden grundar sig i att den kombinerade 

skopan och borsten är ett verktyg som kan användas under hela arbetet. Jämförs den med det 

andra konceptet, borste med uppsamlingskärl, visar det sig att ett verktygsbyte krävs mellan 

grävning och borstning. För att detta ska ske på ett smidigt sätt rekommenderas starkt att ett 

hydrauliskt snabbfäste används. Med det sagt är den mycket säkrare för kablarna då den inte 

har ett vasst slitstål som kan skada kablarna vid friläggning. 

Med den kombinerade skopan och borsten är den stora risken att både grävning och borstning 

inte blir effektiv nog för att maskinen ska användas. Uppsamlingskärlet är istället utvecklat för 

borstning, uppsamling och tömning på bästa sätt, och anses därför ha en stor fördel. 

Med allt detta i åtanke föreslås att båda koncepten tas vidare till fortsatt utveckling, 

prototyptillverkning och sedan testning för att avgöra vilken av koncepten som gör jobbet bäst. 

Med avseende på beställarens åsikter bör konceptet med uppsamlingskärl ha högre prioritet. 
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Bilagor 
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Bilaga 1 

 

Figur 11. Visar både koncept 1 och koncept 13 som är på en borste med ett uppsamlingskärl. Koncept 1 är en kombination 

av lösningar ifrån morfologiska matrisen. Ritningen föreställer ett statisk delad swishborste med uppsamlingskärl och har 

transmissionsdrift.  
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Bilaga 2 

 

Figur 12. Ett koncept som baserat på en kombination av lösningar ifrån morfologiska matrisen. Dubbel sidoborste som 

roterar åt olika håll.  
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Bilaga 3 

 

Figur 13. Skiss på en vanlig rörlig,  fällbar borste som är integrerad på en grävskopa och har en drivning på änden av 

borsten. Detta koncept är baserat på en kombination av lösningar ifrån morfologiska matrisen.  
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Bilaga 4 

 

Figur 14. Skiss på en skruvformad borste med en skyffel grävskopa på ena sidan och har en motor på andra sidan av borsten. 

Detta koncept är baserat på en kombination av lösningar ifrån morfologiska matrisen.  
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Bilaga 5 

 

Figur 15. Detta koncept är baserat på en kombination av lösningar ifrån morfologiska matrisen. Det föreställer en statisk 

sopborste som har en snabbkoppling mellan skopan och borsten.  
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Bilaga 6 

 

Figur 16. Skiss på en borste med en roterade grävskopa.  
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Bilaga 7 

 

Figur 17. Skiss på en stor grävskopa med en borste integrerad på baksidan. En dörr finns på ovansidan av grävskopan för att 

kunna samla upp jorden vid borstningen.   
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Bilaga 8 

 

Figur 18. Skiss på en grävskopa med infällbar borste framifrån. Den har ett litet förvaringsutrymme för borsten när den inte 

används.  



 Bilagor  

35 

 

Bilaga 9 

 

Figur 19. En skiss på en vanlig grävskopa med en borste på baksidan. 
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Bilaga 10 

 

Figur 20 Skiss på en borste med fällbar grävskopa.  
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Bilaga 11 

 

Figur 21. En ritning på ett uppsamlingskärl med en fällbar borste.  
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Bilaga 12  

 

Figur 22. En skiss på en borste med ett uppsamlingskärl. Ovansidan av uppsamlingskärlen är öppet för att lätt kunna avlasta 

det som borstas upp  
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Bilaga 13 

 

Figur 23. Skiss på dubbelborstar med ett stort uppsamlingskärl.  
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Bilaga 14 

 

Figur 24. Bild på hur en borstring ser ut (Holms Industri, 2017-02-21).  
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Bilaga 15 

 

Figur 25. Bild på hur en swishkassett ser ut (Holms industri, 2017-02-21).  
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Bilaga 16: Intervju med Avdelningschef vid Tekniska verken 

Generella förfaranden vid kabelgrävning, 2018-01-25 

1. Hur arbetar ni idag för att gräva upp kablar? 

Man gräver med grävskopa samtidigt som en person följer med i diket och visar var 

kablarna är. Sista decimetern skrapas försiktigt bort med skopan. Vanligtvis ligger ett 

markeringsband eller gammalt tegel som visar när det är 10cm kvar ner till kablarna. 

2. Är det ett tidskrävande arbete att gräva upp kablar? 

Det är tidskrävande. Det finns pengar att spara om man kan göra en smart borste. 

3. Har ni problem med att kablar grävs av? Hur ofta händer det? 

Det är ett problem. Det är tidskrävande och medför dyra reparationer. Kostnaden för 

grävskador är uppskattningsvis en halv miljon kronor per år. 

4. Hur breda diken/gravar/spår gräver ni när kablar grävs upp? 

Vanligtvis 45cm breda diken vid reparationer och underhåll. Vid nybyggen utan 

tidigare kablar är de ännu bredare, 60-70cm. 

5. Hur djupa diken/gravar/spår gräver ni när kablar grävs upp? 

Vanligtvis 45-70cm djupa diken. Kan ibland vara 70-90cm. 

6. Finns det funktioner som ni skulle vilja ha? 

a. Särskilda funktioner som önskas? 

Borsta trottoarer efter grävning. 

b. Påbyggnad av bredare borstar? 

Inget krav utan smalare funkar också. 

c. Kabelvinda på sidan av borsten? 

Inte intressant. Det är sällan man rullar upp gamla kablar utan vi använder 

egna rullar för slang och kabel.  

d. Uppsamlingskärl? 

Det känns högt aktuellt. 

e. Kontroll av marktryck eller en stopp som räddar utrustningen från att 

krossas? 

Inte intressant. 

7. Hur lång tid skulle ett byte mellan skopa och borste ta? Känns det som ett 

problem att behöva byta mellan borste och skopa? 

Det tar inte lång tid, men någon ska ut och koppla om. Det är något man vill slippa. 

Inte smidigt. 

8. Skulle ni föredra om grävskopan och borsten var integrerad/samma enhet? 

Ja! 

9. Är det viktigt att borsten är lika bred som diket, eller är det okej om man missar 

att borsta en decimeter på varje sida? 

Den kan vara smalare än diket. Kablarna ligger i mitten. 

10. Förbereder man sig på olika sätt beroende på vad som ska grävas upp 

(kabel/rör)? 

När man gräver ner/upp rör blir det ofta bredare diken. 

11. Varför gräver man upp kablar? 

Förnyelse av elnät. Förebyggande underhåll. Fibernedgrävning är stort. 
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Bilaga 17: Intervju med Maskinist och Montör vid Tekniska verken 

Erfarenheter från grävarbete, 2018-02-02 

1. Hur arbetar ni idag för att gräva upp kablar? 

Kabelutsättning används för att veta var de är. Man gräver sedan ner till kabelband. 

Diket grävs längs med kablarna snarare än ortogonalt. 

2. Är det ett tidskrävande arbete att gräva upp kablar? 

Det är mer tidskrävande än vanlig grävning.  

3. Har ni problem med att kablar grävs av? Hur ofta händer det? 

Det händer väldigt sällan.  

4. Hur breda diken/gravar/spår gräver ni när kablar grävs upp? 

35cm och uppåt. 35-55cm är vanligt. 

5. Hur djupa diken/gravar/spår gräver ni när kablar grävs upp? 

Alla möjliga djup. 45-100cm är vanligt. 

6. Finns det funktioner som ni skulle vilja ha? 

a. Särskilda funktioner som önskas? 

Ingen kommentar. 

b. Påbyggnad av bredare borstar? 

Ingen kommentar. 

c. Kabelvinda på sidan av borsten? 

Inte intressant. 

d. Uppsamlingskärl?  

Det låter som en bra idé. 

7. Hur lång tid skulle ett byte mellan skopa och borste ta? Känns det som ett 

problem att behöva byta mellan borste och skopa? 

Om bra adapterfästen används går det väldigt snabbt. 

8. Skulle ni föredra om grävskopan och borsten var integrerad/samma enhet? 

Ingen kommentar. 

9. Är det viktigt att borsten är lika bred som diket, eller är det okej om man missar 

att borsta en decimeter på varje sida? 

Det skapar problem. Det är en fördel om man kan borsta hela bredden. 

10. Förbereder man sig på olika sätt beroende på vad som ska grävas upp 

(kabel/rör)? 

Vi är inte lika försiktiga om det är rör. 

11. Varför gräver man upp kablar? 

Förebyggande rördragning. 

12. Hur tung får maskinen vara? 

Det är fördel om den inte väger så mycket. 

13. Hur går det till när man fyller igen diket? 

Man sandar runt kablarna, lägger ut band och rakar ner befintligt material. 

14. Vad finns det för uttag (hydraulik) på grävmaskiner? 

Automatiska hydraulfästen, specifikt av märket OilQuick. 
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15. Hur viktigt är det att se allt man gör i gropen? 

Man använder sig mycket av personen i diket. 

16. Skulle det göra något om grävskopan var lång, tex 1,5m? 

Det verkar otympligt. 

17. Gräver man först ett långt dike och sedan plockar upp kabeln? 

Man gräver klart innan man kör vidare. Gissningsvis 2–3 minuter. 

18. Problem med andra produkter? 

Problem att gräva med andras grävborstar. Någon form av uppsamlingskärl skulle vara 

bra eftersom större borstar, efter några meter, börjar ta med sig jord runt borsten tillbaka 

bakom borsten när det blir en för stor hög framför. 
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Bilaga 18 

 

 

Figur 26. Testprotokollet visar hur testplanen kan genomföras. 

 


