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   Inledning 

Sammanfattning 

Nollvisionen innebär att ingen människa ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Utifrån 
detta har riktlinjer tagits fram att fordons hastighet bör begränsas till 30 km/h där 
oskyddade trafikanter kan bli påkörda. Det faktum att fordon inte håller hastigheten har 
gett upphov till olika fartdämpande åtgärder för att tvinga förarna att sänka hastigheten 
och på så sätt rädda liv. 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en konstruktionslösning som sänker 
hastigheten på fordon, uppfyller kraven som ställs och kommer till rätta med problemen 
som de nuvarande lösningarna har. Arbetet har utförts på teknikkonsultföretaget 
Prodelox AB.  

Arbetet inleddes med en litteraturstudie om vad som idag används som fartdämpande 
medel på de svenska vägarna, vilka lagar de behöver uppnå och vilka för- och nackdelar 
de har. Litteratur om metoden systematisk konceptutveckling, som har använts i 
projektet, har även studerats. Det är en generell produktutvecklingsmetod som lämpar 
sig väl på mekaniska produkter. Först bryts problemet ner och granskas, konkurrenter 
analyseras och en konstruktionskriterielista sammanställs. Hjälpverktyg som black-box 
modellen, funktions/medel-träd och brainstorming används. Flertalet koncept skapas, 
analyseras och gallras. Slutligen utförs en omfattande utvärdering och ett koncept väljs 
för vidare konstruktion. 

Vid genomförandet av metoden lades stor vikt på en inledande fas, att ta reda på 
kundönskemålen och strukturera dessa. En referensgrupp sattes samman med 
representanter från Vägverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt 
Linköpings kommun. De fick rangordna vilka produktegenskaper som de tyckte var 
viktigast och resultatet infördes i en QFD-matris. Detta gav riktlinjer om att farthindret 
bör vara enkelt att underhålla, tåla temperaturskillnader och vara snöröjningsanpassad. 

Tidigt i utvecklingsprocessen riktades arbetet in mot dynamiska farthinder. Det bygger 
på att fordonens hastighet läses av och vid hastighetsöverskridelse uppstår 
konsekvenser, i form av t.ex. ett hinder i vägbanan. Utryckningstjänsten kan då få 
behörighet att passera med valfri hastighet utan att något händer och bussförare kommer 
få en bättre arbetsmiljö om de väljer att hålla gällande hastighet.  

Konkurrenterna på marknaden har alla haft problem med driftsäkerheten. Utmaningen 
blev att ta fram koncept som är lätta att underhålla och fungerar i den tuffa miljön. Fyra 
koncept togs fram. De påverkar föraren på olika sätt, genom avsmalning, uppskjutande 
hinder och justering av signaljuset. Alla koncepten utvärderades och ett valdes att arbeta 
vidare med. Det valda konceptet detaljkonstruerades och ingående komponenter valdes.  
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Abstract 

”Vision Zero” means that it is unacceptable for anyone to get killed or injured for life in 
traffic. Guidelines based on “Vision Zero” contain restrictions for vehicles to travel 
faster than 30 km/h where unprotected road users could be hit. However most drivers 
don´t respect the speed limits and this has lead to development of various means to 
force the drivers to reduce the speed and save lives. 

The purpose with this thesis has been to develop a design solution to reduce the velocity 
of vehicles, fulfill the requirements and solve known problems with the current 
solutions. The work has been made at a technical consulting-firm called Prodelox AB. 

The work started with a study of literatures about what currently is used to reduce speed 
on Swedish roads, the laws they need to follow and their advantages and disadvantages. 
Literatures about the used method “Systematic Conceptual Design” have also been 
studied. It´s a general method of product development which is adaptable on mechanical 
designs. The first step is to break down the problem and study it, analyze competitor 
solutions and make a product specification. Design methods such as black-box model, 
function means tree and brainstorming are used. Several concepts are developed, 
analyzed and screened. Finally a large-scale evaluation is made and a concept is chosen 
for further development 

During the progress much time was spent on finding the customer requirements. A 
focus group was convened with representatives from the Swedish Road Administration, 
Swedish National Road and Transport Research Institute and commune of Linköping.  
They ranked the design requirements and the results were put in a QFD-matrix. This 
showed which of the requirement was the most important, namely; easy to repair, 
manage temperature differences and snow clearing.   

Early in the process, the work leaned towards a dynamic speed reducing mean. Its 
function is to first read the speed of the vehicle and if the speed is above the speed limit 
the driver experiences a consequence, for instance a rising bump in the road. Emergency 
vehicles could receive a privilege to pass with higher speed without any consequences 
and the bus drivers would acquire a better working environment if the speed limit is 
respected.     

The competitors have all had problems with dependability. The challenge became to 
design a concept which would be easy to repair and which would manage the 
environment. Four concepts were designed. They all affect the driver in different ways, 
by narrowing the traffic lane, by rising a vertical barrier or by adjusting the traffic 
signal. All concepts were screened and one was chosen for further development.  
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Förord 

Den här rapporten är resultatet av mitt examensarbete som är det sista obligatoriska 
momentet i Civilingenjörsutbildningen Maskinteknik vid Linköpings Tekniska 
Högskola. 

Jag vill börja med att tacka företaget Prodelox AB som gav mig förtroendet att göra 
denna produktutvecklingsprocess. Ett särskilt stort tack vill jag ge till min handledare 
Bertil Eronn som ständigt uppmuntrat med kreativa idéer.  

Sedan vill jag rikta ett stort tack till representanterna i min referensgrupp. Ni gav mig 
insikter och åsikter som annars inte hade tagits i beaktning. Tack till Johan Ölvander, 
min handledare på IEI, för ditt stöd i rapportskrivandet. 

Jag hoppas innerligt att detta projekt kan realiseras och därmed rädda liv. 

 

Linköping, januari 2009 

 

Sara Junling  
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1 Inledning 

Här presenteras bakgrunden och syftet med examensarbetet.  

1.1 Bakgrund 

Nollvisionen innebär att ingen människa ska dödas eller skadas svårt i trafiken. 
Riksdagen har beslutat att detta är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige [21]. 
Enligt krockvåldskurvorna i Figur 1.1 visas risken att dödas vid krock vid olika 
fordonshastigheter. Utifrån dessa har riktlinjer tagits fram och resulterat i att fordons 
hastighet bör begränsas till 30 km/h där gående och cyklister kan bli påkörda [10].  

 

 

Figur 1.1 Krockvåldskurvorna visar sambandet mellan fordonshastighet och risken att 
dödas vid en kollision.[12] 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har sammanställt hur många av 
svenskarna som faktiskt bryter mot hastighetsbestämmelserna. I Figur 1.2 ses andelen 
förare i olika hastighetsintervall. Data är insamlad från hela landet och visar att 76 % 
kör för fort på 30-sträckorna och 58 % på 50-sträckorna [7]. Till följd av detta har 
fartdämpande åtgärder blivit vanligare för att tvinga fordon att sänka hastigheten och på 
så sätt rädda liv [6].  
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Figur 1.2 Procentuell fördelning av förare på svenska vägar i olika 

1.2 Syfte 

Att ta fram en konstruktionslösning som sänker hastigheten på fordon i trafiken. 

1.3 Metod 

Arbetet genomförs som ett examensarbete på 30 hp på Civilingenjörsprogrammet 

1.4 Avgränsningar 

Ingen omfattande marknadsundersökning för att ta reda på vad fordonsägarna 

till den svenska marknaden för att minska 

kring trafikbeteende kommer göras d.v.s. hur trafikanterna 

tt lösa mekaniska problem så eventuellt behov av 

hastighetsintervaller på 30- respektive 50 sträckor. [7] 

Lösningen ska uppfylla kraven som ställs på farthinder och komma till rätta med 
problemen som finns med de nuvarande lösningarna på de svenska vägarna.  

Maskinteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Det bygger på systematiska 
konstruktionsmetoder och syftar till att ta fram ett flertal koncept. De ska i sin tur 
utvärderas och rankas. Ett koncept ska väljas för att sedan konstrueras mer detaljerat. 

efterfrågar finns med i planeringen.  

Konkurrentanalysen koncentreras 
omfattningen av arbetet.  

Ingen större fördjupning 
reagerar på olika lösningar.  

Arbetet koncentreras på a
programmering, framtagning av el-schema och byggtekniska anvisningar för 
vägutformning kommer inte att finnas inom projektets ramar.  
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1.5 Prodelox AB 

Examensarbetet utförs på teknikkonsultföretaget Prodelox AB. Det är ett privatägt 
företag som hjälper kunder att utveckla deras fysiska produkter, främst inom mekanik 
men även inom industridesign. Kompetensen finns samlad på ett kontor i Wahlbecks 
företagspark i Linköping och styrkan med företaget är att alla hjälps åt att tillsammans 
lösa problem i produktutvecklingsprocessen. De är sedan starten 2007 ca. 20 stycken 
anställda. [22] 

1.6 Läshänvisningar 

Rapportens struktur består av ett inledande kapitel innehållande bakgrund och syfte med 
examensarbetet. Kapitel 2 beskriver allmänt vad som idag används som 
hastighetsreducerande medel på svenska vägar, nya tekniska lösningar samt kända för- 
och nackdelar. Metoden systematisk konceptutveckling som används för att angripa 
problemet beskrivs utförligt i kapitel 3 och hur den har tillämpats i kapitel 4. Där finns 
att läsa vilka de första idéerna var och vilka koncept som utvärderades. Vidare beskrivs 
den valda lösningens konstruktion på detaljerad nivå i kapitel 5. Denna del av rapporten 
har dock valts att lägga under sekretess och finns att läsa i bilaga 8. Rapporten avslutas 
med resultat och diskussion. 

1.7 Felkällor   

Arbetet grundar sig på kundönskemålen. Dessa är framtagna av författaren själv och 
inte ur en korrekt marknadsundersökning. Vidare rangordnas kundönskemålen av en 
referensgrupp på tre personer som är en oansenlig liten grupp för sammanhanget. Detta 
leder till en stor felkälla. Här har personliga åsikter vägt tungt och varje svar påverkar 
resultatet avsevärt.    

I metoden ”Kvalitetshuset” görs bedömningar hur stark koppling det är mellan 
produktegenskaperna och kundönskemålen. Dessa kopplingar och storlek har författaren 
själv bedömt, vilket anses som en felkälla eftersom det styr utgången på resultatet.   

I utvärderingen av koncepten är det också personliga bedömningar av författaren som 
inverkar på poängsättningen. 
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2 Farthinder 

Det finns idag en uppsjö olika varianter av farthinder, fysiska, digitala, statiska och 
dynamiska. I detta kapitel beskrivs kort de vanligaste farthindren och deras för- och 
nackdelar.  

2.1 Utformning 

Farthinder ska åstadkomma obehag som är små eller obefintliga under 
hastighetsbegränsningen, för att sedan ge större obehag vid högre hastigheter [10]. 
Genom att placera farthinder med 50-100 meters inbördes avstånd uppnås en jämn 
trafikrytm utefter en längre sträcka.[6] 

2.2 Statiska farthinder 

Det har varit populärt att anlägga statiska farthinder på vägarna för att de har givit 
önskad effekt. Här beskrivs lite kort vilka olika huvudtyper som finns. 

2.2.1  Gupp 

Gupp är det vanligaste farthindret på Svenska vägar och har visat sig vara ett effektivt 
medel för att sänka hastigheten på fordon. Det finns ett oräkneligt antal variationer på 
gupp, men gemensamma nämnare är en vertikal ramp som leder upp till en platå med 
varierande längd.  Varianter på gupp är cirkulärt gupp, ergonomiskt gupp och gupp utan 
bakkant. 

Gupp som tar hänsyn till busstrafiken är H-gupp (kombigupp), vägkudde (busskudde) 
och väghåla. De bygger på att bussar har större hjulvidd och därmed inte påverkas av 
guppet, medan personbilar tvingas passera med minst ett hjulpar se Figur 2.1.[6] 

 

Figur 2.1 En skiss på principen för ett H-gupp.[4] 
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2.2.2 Avsmalning  

För att få hastighetsreducerande effekt bör körbanebredden på en dubbelriktad gata vara 
max 6 meter. Avsmalning kan uppnås med bredare trottoarer, en upphöjd men 
överkörningsbar mittremsa, planteringar, parkeringsfält längs med gatan som markeras 
t.ex. med låg kantsten [12]. Avsmalning kan vara punktvis eller en längre sträcka.  

2.2.3 Cirkulationsplats 

Cirkulationsplatser ersätter korsningar där fordonsflödet är lika stort från alla håll. 
Cirkulationsplatser har en hastighetsdämpande effekt och antalet konflikter kan sjunka 
med 40-85 % vid korrekt utformning, jämfört med en korsning. [4] 

2.2.4 Sidoförskjutning 

Tvingar fordon att sänka hastigheten genom att framtvinga sidorörelser. 
Sidoförskjutningar kan fås med hjälp av en refug i mitten så körfälten delar på sig eller 
utplacerade hinder (chikaner).[6]  

2.2.5 Timglashållplats 

Bygger på principen avsmalning men består av ett hållplatsläge som hindrar att fler än 
ett fordon kan passera åt gången. Detta medför att inga konflikter uppstår då bussen 
lämnar hållplatsen.[6] 

2.3 Dynamiska farthinder 

Ett modernare hjälpmedel på vägarna är dynamiska farthinder. De bygger på att endast 
hastighetsöverskridare straffas. Medlet kan beskrivas i två delar. 

2.3.1 Detektering 

Första steget är att avläsa fordons aktuella hastighet. Det görs med hjälp av radar eller 
detektorslingor i marken. Är den aktuella hastigheten över gällande hastighet skickas en 
aktiveringssignal till själva farthindret. Utvalda fordon, t.ex. polis och ambulans kan 
förses med transpondrar som släpper förbi fordonen obemärkt oavsett deras hastighet. 
Motorcyklister blir inte heller avlästa p.g.a. säkerhetsrisk.  

20 



   Farthinder 

2.3.2 Farthinder 

När farthindret får en aktiveringssignal från detektorn så är dess uppgift att göra det 
obehagligt för fordonet att passera. Det kan tillfredställas med t.ex. ett uppblåst gupp, 
uppskjutande hinder etc. Här är det bara fantasin som sätter gränser. Fram till idag har 
fyra stycken mekaniska lösningar testats på de svenska vägarna. Två stycken bygger på 
principen att fordonet straffas genom fysisk påverkan vid för hög hastighet och de andra 
vill bara försvåra framkomligheten.     

2.4 Digitala farthinder 

Nya tekniska lösningar öppnar för helt nya möjligheter att påverka fordons hastighet.   

2.4.1 Trafiksäkerhetskamera 

De placeras på olycksdrabbade sträckor och gör en hastighetsmätning med radarsensor. 
Om fordonets hastighet överskrider gällande hastighet fotograferar kameran fordonet, 
dess registreringsskylt och förare. Detta skickas sedan automatiskt tillsammans med 
mätinformationen till Polisen som vidare skickar en bot till föraren.[20] 

2.4.2 ISA 

Ett helt nytt sätt att förhindra fortkörare är att applicera tekniska system direkt i bilen. 
ISA – Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (eng. Intelligent Speed Adaption) är 
ett automatiskt fartbegränsningssystem. 

Bilen utrustas med antingen en passiv eller aktiv indikation. Den passiva består av en 
ljud-/ljusapparatur som visar gällande hastighetsgräns, vid eventuell 
hastighetsöverskridelse uppmärksammas föraren med blinkande lampa och/eller 
ljudsignal. Aktiv indikation är en annan variant som vid hastighetsöverskridelse ger 
mottryck i gaspedalen efter att aktuell hastighetsgräns passeras. Mottrycket går att 
trampa igenom.  

Informationen om hastighetsbegränsningarna och fordonens aktuella hastighet fås till 
indikatorerna på två möjliga sätt. Antingen genom sensorer på vägskyltarna som sänder 
signaler till en mottagare i fordonet och kopplas till fordonets hastighetsmätare. Det 
andra alternativet är positionsavläsning via en GPS-mottagare som har alla 
hastighetsgränser inlagda i en karta.  

ISA är under utveckling och flertalet försök har utförts. Resultatet visar att den aktiva 
gaspedalen ger en markant hastighetsminskning och som visar sig vara bestående. Det 
som anses negativt är att förarna kan känna sig övervakade och att de i en 
övergångsperiod upplever sig själva som störande moment i trafiken.[15] 

  21 



Konstruktionslösning för fartdämpande åtgärd i trafikmiljö 

2.5 För- och nackdelar med statiska farthinder 

Statiska farthinder har ett viktigt syfte i trafiken men de negativa effekterna lyfts sällan 
fram. Här beskriv de vanligaste för- och nackdelarna. 

2.5.1 Hastighetsreducerande effekter 

Införandet av farthinder har gett hastighetsreducerande utslag och då framförallt genom 
vertikala hinder, såsom gupp [14][4]. Enligt trafikkontoret i Göteborg räddas 40 liv om 
året i kommunen tack vare införandet av farthinder [6]. Det finns även undersökning 
som visar att 40 % av alla skolbarn som blir påkörda, blir det inom 25 meter från en 
busshållplatsstolpe. Till följd av detta har det funnits god anledning att anlägga 
farthinder på gator trafikerade av bussar [6].   

2.5.2 Arbetsmiljön för bussförare 

Större fordon såsom bussar och lastbilar påverkas mer av farthinder än en personbil. De 
tvingas därför sakta ner till 10-20 km/h för att kunna passera jämfört med en personbil 
som kan passera i 30 km/h. Detta leder till sämre framkomlighet för busstrafiken som i 
sin tur kan leda till förseningar i tidtabellen och stressig arbetsmiljö för bussförarna [6].  

En allt vanligare arbetsskada för bussförare är ryggbesvär som uppkommer när 
bussföraren upprepade gånger passerar fasta farthinder, främst gupp. Studier, 
undersökningar och forskningsrapporter har visat att vertikala farthinder på 
busstrafikerade gator är olämpligt och därför är rekommendationen att de ska vara helt 
fria från vertikala hinder. [6] 

2.5.3 Fordonsskador 

Skador på fordon har ökat allteftersom fler farthinder har uppkommit på vägarna. De 
som drabbats hårdast är låggolvbussarna som skadar sitt underrede när de passerar 
gupp. Det beror på att deras markfrigång kan minska till 10 cm om de är fullastade och 
kommer i gungning [6]. 

Även polisen har rapporterat om fordonsskador i samband med statiska farthinder. Det 
är främst stötdämpare och fjädrar som har fått skador.[10] 

2.5.4 Uttryckningstjänstens problem 

Statiska farthinder har visat sig vara ett problem för uttryckningstjänsten. De har orsakat 
att utrustning inne i ambulanser har lossnat när fordonen inte hunnit sakta ner 
tillräckligt. De påverkar även skadade personer på bår negativt. [10]    
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2.5.5 Miljöaspekter 

Lägre hastigheter eftersträvas i samhällena för att få mindre bränsleförbrukning och 
därmed mindre påverkan på miljön. Farthinder har kritiserats eftersom de ger upphov 
till en ryckig körning och därmed en högre bränsleförbrukning. Nu menar dock en del 
forskare att farthinder har en positiv inverkan på körbeteendet i ett större perspektiv och 
därmed en god inverkan på miljön.[6]  

2.6 För- och nackdelar med dynamiska farthinder 

Dynamiska farthinder är ett förhållandevis nytt medel och därför finns inte så mycket 
återgivet i litteraturen. Här beskrivs de i nuläget kända för- och nackdelarna.  

2.6.1 Positiva hastighetseffekter 

Det finns några dokumenterade mätningar av fordonens hastigheter innan anläggning av 
dynamiskt farthinder och efter. Ett försök i Gävle med farthinder utformat som 
luftfyllda gummibulor (se kap. 4.3.1) har positiva resultat. De har uppmätt att drygt 80 
% av fordonen höll en genomsnittshastighet under 30 km/h strax innan farthindret. 
Detta var en förbättring mot de tidigare anlagda busskuddarna på samma plats.[2]   

Ett annat exempel är mätningar som är gjorda i Stockholmsområdet Mälarhöjden efter 
installation av ett dynamiskt farthinder (uppskjutande balk, se kap. 4.3.2). De visar 
också en minskning av fordons medelhastighet hela ett och ett halvt år från anläggandet. 
Störst effekt fås direkt i anslutning till hindret, 400 m från hindret uppmättes samma 
medelhastighet som innan installationen. [13] 

2.6.2 Uttryckningstjänstens fördelar 

Ambulansförare välkomnar dynamiska farthinder. De har möjligheten att utrustas med 
”avaktivering” av farthindren som vid akuta uppdrag startas genom att slå på blåljusen. 
Detta är stor fördel jämfört med statiska hinder. En ambulans väger 4,5 ton och även vid 
passering utan akuta uppdrag är det en klar fördel att undgå farthinder över hela körytan 
och därmed undvika obehag för patienten. [2]  

2.6.3 Underhållsarbete 

Dynamiska farthinder har till skillnad från statiska, ett tätare behov av underhåll och 
service av mekaniska delar. Det kan vara allt från smörjning till utbyte av delar. Oftast 
leder detta till störningar i trafiken och ytterligare kostnader.  
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2.6.4 Kostnader 

Inköpspriset för ett dynamiskt farthinder varierar, men startar på 200 000 SEK och 
uppåt. Detta anses som en stor kostnad i jämförelse med en busskudde som kostar ca. 
20 000 SEK. Dynamiska farthinder anses dock som en relativt billig lösning i 
jämförelse med inköp av en trafiksäkerhetskamera. De kostar drygt en halv miljon SEK 
i inköp och sedan tillkommer ca. 55 000 SEK för drift och underhåll per år [20].  

2.7 Lagar och föreskrifter 

Det finns inga tydliga regelverk om vad som gäller vid anläggande av farthinder. 
Däremot kan andra regelverk indirekt styra. 

2.7.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen finns för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Där 
finns att utläsa att projektörer, väghållare och entreprenörer ansvarar för bland annat 
yrkesförares arbetsmiljö. Denna regel kan ses som tillämpbar vid anläggandet av 
vägbulor. [10] 

2.7.2 Boverkets allmänna råd 

Boverkets allmänna råd 2008:1 bygger på Infrastrukturinriktningen för framtida 
transporter (proposion 1996/97:53) och säger att riktvärden för väg- och spårtrafik inte 
får överstiga 55 dBA vid utomhusfasad. Detta avser dygnsekvivalent ljudtrycksnivå 
beräknad för ett trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde utan hänsyn till 
fasadreflektion som gäller vid fasad och uteplats.  

Trafikbuller mäts i dBA som är ett sammanfattningsvärde av vägda ljudfrekvenser. 
Eftersom människans öra är olika känsligt för olika frekvenser blir dBA ett mer 
hörselanpassat mått. 

En ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en given tidsperiod. Frifältsvärde 
syftar till en ljudtrycksnivå som inte är påverkat av reflexer från den egna fasaden. [3] 

2.7.3 Vägnätets bärighetsklasser 

Det allmänna vägnätet är indelat i bärighetsklasser. Det finns idag tre stycken, BK1, 
BK2 och BK3. På 92% av det allmänna vägnätet gäller viktbestämmelserna för BK1 
som innebär tillåtelse av högre fordonsvikter. I tätorter är andelen mycket mindre. [9] 
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Följande bruttovikter får ej överskridas på BK1-vägar: 

 18 ton för motordrivet fordon med två axlar 

 25 (26*) ton för motordrivet fordon med tre axlar 

 28 ton för ledbussar med tre axlar 

 31(32*) ton för motordrivet fordon med fyra eller flera axlar 

 36 ton för släpvagn 

*= förutsätter att drivaxeln har dubbelmonterade hjul och uppfyller ett av nedanstående 
påstående: 

 Fordonet har luftfjädring eller likvärdig fjädring. 
 Fordonets axeltryck överstiger inte 9,5 ton på någon drivaxel.   
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3 Systematisk konceptutveckling 

Hela idén med systematiska konstruktionsmetoder är att göra ett grundligt förarbete för 
att undvika att sent upptäcka misstag som blir kostsamma. Det är viktigt att skapa 
många alternativa lösningar på ett problem för att sedan utvärdera dessa och välja den 
bästa. Processen kan delas upp i ett antal steg enl. figur Figur 3.1.  

 

 

Figur 3.1 Produktutvecklingsprocessen [11] 

Ulf Liedholm har sammanfattat teorier och procedurer från huvudsakligen Vladimir 
Hubka och Mogens Myrup Andreasen i en rapport som heter Systematisk 
Konceptutveckling[11]. Där beskriver han systematiska konstruktionsmetoder som är 
anpassade för mekaniska och mekatroniska produkter. Systematisk konceptutveckling 
omfattar de 3 första stegen i produktutvecklingsprocessen enl. figur Figur 3.1.   

3.1 QFD- Quality Function Deployment 

Innan konceptfas 1 kan påbörjas används en metod som heter QFD (Quality Function 
Deployment) för att strukturera och organisera kundönskemålen. 

Kvalitet kan definieras som ” att tillfredställa kundernas behov och förväntningar” . En 
metod för att effektivisera produktframtagningsprocessen är den japanska metoden 
QFD- Quality Function Deployment. Denna metod brukar kallas kundcentrerad 
planering på svenska och fungerar som en översättare mellan kundönskemål och 
tekniska krav. Metoden ska ge nöjdare kunder, kortare utvecklingstider och högre 
produktivitet. Det första steget i QFD metoden är Kvalitetshuset vilket är den viktigaste 
delen. [1] 
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3.1.1 Kvalitetshuset  

Det centrala verktyget i QFD är planeringsmatrisen även kallad ”kvalitetshuset”. Där 
finns de fundamentala idéerna i QFD-konceptet samlade som tvärfunktionella grupper. 

 

Figur 3.2 Kvalitetshuset 

Först krävs det att en marknadsanalys görs för att finna sina potentiella kunder och deras 
krav på produkten. Denna kan ske genom t.ex. utskick av frågeformulär till tidigare 
kunder, låta en fokusgrupp ge sina synpunkter på en liknande produkt/tjänst eller genom 
intervjuer med enskilda personer. Resultatet av ”Vad vill kunden ha” ska sorteras och 
organiseras innan det införs i den vertikala kolumnen som namnges som kundönskemål. 
Dessa ska sedan rangordnas sinsemellan för att verkligen sätta in förbättringsåtgärder på 
de önskemålen som kunden värderar högt. Viktningen (se kap.3.5.1 Viktning av 
kriterier) införs i en separat kolumn se Figur 3.2.  

Utifrån kundönskemålen ska produkten beskrivas med tekniska termer som beskriver 
”Hur” kundönskemålen ska uppfyllas. De namnges som produktegenskaper och bör 
vara mätbara, så verifiering av egenskaperna går att göra för att se om de uppfyllts. De 
bör även vara lösningsoberoende dvs. inte vara beroende av olika komponenter. 
Produktegenskaperna införs i horisontal led .   

För att dokumentera sambanden mellan kundönskemålen och produktegenskaper 
används olika typer av symboler eller siffror. Stark, medium eller svag koppling kan 
tex. symboliseras med 9, 3 och 1 som införs i sambandsmatrisen.  

Produktegenskaperna sinsemellan kan motverka eller samverka med varandra och då 
införs taket på kvalitetshuset. Där visas korrelationen mellan produktegenskaperna t.ex. 
genom plus- och minustecken.[1] 
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3.2 Konceptfas 1 

Utifrån ett problem och ev. kvalitetshuset tas en konstruktionskriterielista fram som 
beskriver vilka egenskaper produkten behöver ha. 

3.2.1 Granska problemet  

Beskriv problemet ur en kritisk synvinkel. Redogör för vad lösningen ska göra men inte 
hur det ska lösas. Följande fem frågeställningar bör besvaras: 

 Vad är problemet? 
 Vem har problemet? 
 Vad är målet? 
 Vilka är bieffekterna som skall undvikas? 
 Vilka begränsningar finns för problemet? 

 

3.2.2 State of the art  

Undersök vad konkurrenterna har på marknaden och till vilket pris. Leta efter 
information i patentdatabaser och sök efter litteratur. Detta görs för att förebygga 
upprepning av en och samma konstruktionslösning. Däremot kan det vara 
rekommenderande att leta efter liknande problem inom andra områden för att finna 
lösningar. 

3.2.3 Konstruktionskriterielista 

För att uppnå de krav och önskemål som ställs på produkten upprättas en 
konstruktionskriterielista, KKL. Den bestämmer de egenskaper produkten måste ha för 
att uppfylla, allt från kundönskemål (se kap.3.1.1 Kvalitetshuset) till lagstadgade krav. 
Till en början är KKL lösningsoberoende för att sedan ändras under ett projekts gång 
och anpassas till produktens utformning. KKL ger riktlinjer för 
produktutvecklingsprocessen och nödvändig vid utvärdering av koncept.  

När KKL ska upprättas är det en god idé att följa en checklista så inget område 
utelämnas, se Bilaga 1. 

3.3 Konceptfas 2 

I denna fas kartläggs vad produkten skall göra genom att bringa klarhet i vilka 
funktioner som ska ingå och vilka medel som kan uppnå dem.   
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3.3.1 Black-box modellen 

En abstrakt och lösningsoberoende modell för att fastställa huvudfunktionen och dess 
operand se Figur 3.3. Först bestäms produktens tekniska uppgift, huvudfunktionen dvs. 
vad produkten ska göra. De flesta produkter omvandlar något i sitt händelseförlopp, det 
som omvandlas namnges som operand. Det kan t.ex. vara material, energi eller 
information. Operanden har ett in-och ut-tillstånd som beskriver dess läge, tid (vid 
lagring) och förändring av inre- och yttre struktur.  

 

 

Figur 3.3 Black-box modell 

Vad som händer inuti en black-box benämns som teknisk process. Den i sin tur delas 
upp i förberedelse-, utförande- och avslutningsfas. [11]  

3.3.2 Funktions/medel-träd 

En metod för att kartlägga alternativa lösningsprinciper kallas funktions/medel-träd. Det 
består först av en huvudfunktion som fås från black-box modellen och beskriver det 
tekniska systemets uppgift. Den i sin tur grenar ut i förslag som kan förverkliga 
funktionen, de kallas medel. Se Figur 3.4. De fås fram med hjälp av idégenerering (se 
kap.  3.3.3). Varje medel skapar en ny gren i trädet. [11] 

 

 

Figur 3.4 Funktions/medel-träd 
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3.3.3 Idégenereringsmetod 

För att generera idéer finns olika stödmetoder att tillämpa. Den vanligaste förekomna 
metoden är Brainstorming.  

Brainstorming 
Utförs i grupp om 5-15 personer med en ledare. Målet är att deltagarna ska generera så 
många idéer som möjligt, genom att sporras och associera till varandras förslag.  

De fyra grundreglerna för brainstorming [8]: 

Ingen kritik är tillåten – Inga positiva eller negativa kommentarer om idéer som 
genereras är tillåtna. Undvik även självkritik för bästa resultat. 

Kvantitet eftersträvas – Det viktigaste med metoden är att så många idéer som 
möjligt kommer fram. Kvantitet går före kvalitet. En sämre idé kan ge upphov till en 
riktigt snillrik idé genom association. 

Gå utanför det vanliga – Okonventionella idéer välkomnas. Dessa kan vara en bra 
utgångspunkt för att finna lösningen på problemet. 

Kombinera idéer – En helt ny lösning kan uppkomma om man kombinerar två olika 
förslag.  

3.4 Konceptfas 3 

Framtagning av flera koncept som utvärderas, utsorteras och vidareutvecklas.   

3.4.1 Skapa koncept 

Utifrån funktions/medel-trädet och ev. en morfologisk matris väljs olika kombinationer 
av medel ut och sätts samman till en mängd antal koncept. Alla möjliga kombinationer 
är inte möjligt att undersöka eftersom det är för tidskrävande och flertalet är oftast inte 
möjliga annat än i teorin pga. inkompabilitet. [11] 

3.4.2 Analysera koncept 

Varje koncept bör med ord beskrivas och granskas. Fördelar resp. nackdelar 
sammanställs och vid negativ obalans kan valet av medel ses över för att förbättra 
lösningen. [11] 
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3.5 Utvärdering av koncept 

Här beskrivs ett flertal metoder för att gallra och utvärdera koncept. 

3.5.1 Viktning av kriterier 

För att få inbördes rangordning på kriterier, t.ex. kundönskemål kan det vara lämpligt att 
tilldela en viktningsfaktor. Den fås genom att parvis jämföra kriterierna och bedöma 
vilket som betraktas viktigast se Tabell 3-1. Kriteriet A i raden ska vägas mot kriteriet B 
i kolumnen. Är A viktigare än B så införs en 2:a i matrisen, lika viktig införs en 1:a och 
mindre viktig införs en 0:a. Matrisen är korrekt ifylld när siffrorna är fördelade i 
omvänd symmetri kring diagonalen. Varje rad summeras och den totala summan tas 
fram. Den ska alltid vara n(n-1), där n = antal konstruktionskriterier. Summan av varje 
rad divideras med totala summan och en normaliserad viktning λi fås fram. [5] 

Tabell 3-1 Parvis jämförelse av konstruktionskriterier 
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Summa 
rad 

Normaliserad 
viktning λi 

Kriterie A   2 1 1 4,00 0,33 

Kriterie B 0   2 0 2,00 0,17 

Kriterie C 1 0   0 1,00 0,08 

Kriterie D 1 2 2   5,00 0,42 

    Σ 12,00 1,00 

 

Skalade viktfaktor wi fås fram genom den normaliserade viktningen λi enligt formel (1). 
Där wimax fås från godtycklig skala t.e.x. 1-5 och resultatet blir enligt Tabell 3-2. [8]  

 

maxmax )/( iii ww   (1) 

 Tabell 3-2 Exempel på viktfakorer 

 

 
Normaliserad 

viktning λi 
Skala 1-5: 

Viktfaktorer wi 

Kriterie A 0,33 4 

Kriterie B 0,17 2 

Kriterie C 0,08 1 

Kriterie D 0,42 5 
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3.5.2 Elimineringsmatris 

Första utvärderingen görs efter konceptgenereringsprocessen. Då gallras först koncept 
som är orimliga bort. Sedan kan man använda sig av en elimineringsmatris för att se 
vilka lösningar som ska vara kvar i processen se Tabell 3-3. Konceptförslagen jämförs 
mot varandra och de som uppfyller samtliga kriterier väljs att arbeta vidare med.[8]  

Tabell 3-3 Elimineringsmatris 

Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 
(!) Kontroll 
produktspec. 

Beslut: 

(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 
(!) Kontroll 
produktspec. 
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Kommentar Beslut 

  1                 

  2                 

  3                 

  4                 

  5                 

  6                 

  7                 

 

3.5.3 Relativ beslutsmatris  

De valda koncepten ska nu jämföras mot en vald referens (datum) för att se vilka som 
anses uppfylla konstruktionskriterielistan/kundönskemålen bäst. Referensen kan vara 
det konceptet som anses vara den mest lovande lösningen eller en konkurrents lösning 
av problemet. Varje konceptlösning jämförs mot referenslösningen när 
ställningstagande ska tas vid varje kriterium. Om konceptlösningen anses bättre än 
referenslösningen införs ett +, sämre ett -, och likvärdigt 0. Symbolerna räknas ihop och 
ett nettovärde tas fram enl. Tabell 3-4. Rangordningen bestäms efter nettovärdet. Det 
kan självklart fortfarande uppkomma nya lösningar/varianter på koncept allteftersom 
förslagen bearbetas. De läggs då in i en ny beslutsmatris och jämförs med det konceptet 
som fått högst nettovärde tillsammans med resterande rankade lösningar. En relativ 
beslutsmatris är en iterationprocess som fortsätter tills rangordningen stabiliserat sig. Ett 
beslut tas om vilka koncept som ska arbetas vidare med utifrån matrisens resultat. [8] 
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Tabell 3-4 Exempel på en relativ beslutsmatris 

Lösningsalternativ 
Kriterier 1 2 3 

Krav 1 + 0 
Krav 2 - 0 
Önskemål 1 - + 
Önskemål 2 - + 
Summa + 1 2 
Summa 0 0 2 
Summa - 

D         
A         
T         
U         
M 

3 0 
Nettvärde 0 -2 2 
Rangordning 2 3 1 
Vidareutveckling ja nej ja 

 

3.5.4 Kriterieviktmetoden  

Kriterieviktmetoden är ytterligare en metod för utvärdering av konceptlösningar. Den 
bygger på samma princip som relativ beslutsmatris fast hänsyn tas till viktningen av 
kriterierna (se kap.3.5.1). Ytterligare en kolumn, w införs i matrisen och +, - och 0 
multipliceras med värdet på w. [8] 

3.6 Val av koncept 

Nu kan det slutgiltiga konceptet väljas. Utifrån resultatet i beslutsmatriserna, KKL, ev. 
testning, företagsintresse och tidigare erfarenhet ska ett koncept väljas att arbeta vidare 
med. Fakta om lösningen bör dokumenteras och innehålla; kostnadsuppskattning, 
beskrivningar i text och skisser, motivering till beslut samt överslagsberäkningar  

Nästa steg i utvecklingsprocessen är detaljerad konstruktion av det valda konceptet. Då 
ska underlag tas fram för en funktions- och användningsriktig produkt. De ingående 
delarna dimensioneras, komponenter väljs och produktionsritningar skapas. Första 
steget är oftast att ett produktexemplar tillverkas, en prototyp, för test- och utvärdering 
innan den slutgiltiga produkten säljs på marknaden. [8] 
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4 Konceptuell konstruktion 

Här presenteras utvecklingsprocessen för en ny fartdämpande åtgärd i trafikmiljö. 

4.1 Problembeskrivning 

Många människor dör i onödan i trafiken p.g.a. att förare inte följer gällande 
hastighetsbegränsningar. För att tvinga förarna att sänka hastigheten har olika varianter 
av farthinder anlagts på vägarna. Detta har visats sig mindre lämpligt för bussförare, 
uttryckningsfordon och bussarnas slitage. Därför har behovet att anlägga dynamiska 
farthinder uppkommit. Flertalet olika försök har gjorts men med samma resultat, de 
håller inte en längre period. Det är en oerhört tuff miljö som farthinder utsätts för; tung 
kontinuerlig trafik, salt, grus, temperaturskillnader och snöröjning etc. Resultatet av 
produktutvecklingsprocessen ska vara att ta fram ett farthinder som kan konkurrera med 
statiska farthinder genom att ge samma hastighetsreducerande effekt men även att ge 
buss- och uttryckningsförare en bättre arbetsmiljö.    

4.2 Strukturering av kundönskemål 

En del av metoden QFD tillämpas i arbetet, början av kvalitetshuset. 

4.2.1 Enkät  

Första steget i utvecklingsprocessen blir att ta reda på kundönskemålen. Eftersom ingen 
marknadsundersökning är utförd får önskemålen antas. De ska motsvara den tänkta 
köparens, anläggarens, användarens, kringboendes, fotgängarens och underhållarens 
önskemål. Åtta stycken önskemål tas fram. Antaganden som gjorts är att farthindret ska 
stoppa fortkörare, vara tyst, ingen klämrisk, klara snöröjning, erbjuda enkelt underhåll, 
ha god dränering. Sedan antogs att köparen (oftast kommuner) efterfrågar lågt pris. Det 
sista önskemålet bygger på ett specialfall. Linköpings kommun har testat ett dynamiskt 
farthinder. Detta är idag ur funktion och kommunen har tagit bort dem ur marken, vilket 
betyder att det finns tomma hålrum i vägbanan. Då den primärt tänkta köparen av det 
nya farthindret är Linköpings kommun, kan det finnas intresse av att det passar det 
befintliga hålrummet. 

Kundönskemålen sammanställs i en enkät enl. Bilaga 2. Där ställs varje önskemål mot 
varandra och enkätsvararen ska fylla i vilket önskemål som är viktigast eller om de är 
lika viktiga. 

  35 



Konstruktionslösning för fartdämpande åtgärd i trafikmiljö 

 

4.2.2 Referensgrupp 

För att få en verklighetsförankring i arbetet sätts en referensgrupp ihop. Den består av 
en representant från Linköpings kommun, Vägverket resp. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI). Samtliga representanter har trafik- och 
vägbanekunskaper. De får alla svara på enkäten enl. bilaga 2 för att rangordna 
kundönskemålen. 

4.2.3 Viktningsfaktor 

Enkäten är en förenkling av metoden parvis jämförelse. Resultatet införs därför i en 
tabell enl. Bilaga 3, och en normaliserad viktningsfaktor beräknas för varje 
enkätsvarares kriterier. Därefter räknas ett medeltal fram för att få en viktningsfaktor 
per kundönskemål. Resultatet visas i Figur 4.1. Fördelningen mellan kundönskemålen är 
förhållandevis jämn. Det som visar sig vara viktigast är att farthindret ska klara av 
snöröjning och minst viktigt är priset. Kommentarer från referensgruppen är att det är 
självklart att farthindret ska stoppa fortkörare, men om inte snöröjningen fungerar, 
personer klämmer sig och det är komplicerat att underhålla så är det inte lämpligt i 
trafikmiljö. 
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Figur 4.1 Kundönskemålens viktfaktorer 
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4.2.4 Kvalitetshuset 

Kundönskemålen och deras viktningfaktorer införs i kvalitetshuset, se bilaga 4. 
Produktegenskaper tas fram för att uppfylla kundönskemålen och deras 
viktningsfaktorer räknas fram. I Figur 4.2 ses resultatet. De tre viktigaste 
produktegenskaperna visar sig vara; 

1. Enkel att underhålla 

2. Tåla temperatur ±40 grader 

3. Vara snöröjningsanpassad 

Detta visar tydligt att den blivande lösningen ska ha fokus på att klara miljön den utsätts 
för. Att enkelt kunna underhålla lösningen uppfylls om konstruktionen; består av få 
delar; har gott om utrymme för byte av delar; är enkelt att förstå sig på; är anpassad till 
standardverktyg; har långa serviceintervall och orsakar inte längre avstängningar av 
trafiken. 

Farthindret bör vara väl anpassat till klimatet och bör inte få problem vid temperatur 
variationer genom att t.ex. frysa ihop. När snön kommer ska det inte bli problem för 
snöplogens framkomlighet och hindret måste tåla den påfrestning som snöröjning 
innebär. 

Tre egenskaper ska uppfyllas väl eftersom de påverkar de viktigaste kundönskemålen 
mest. Enligt metoden ska vikt läggas på dessa egenskaper vid utvecklingsprocessen för 
att kunden ska vilja köpa och bli nöjd med lösningen.   

Resultat av QFD

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

Sänker fordons hastighet
Aktiveras inom 2 sekunder

Max dimensioner 1340x755x225
350 kg i maxvik för enkel hantering

Ger större obehag ju högre hastighet fordonet har
Tål temperatur +/- 40 grader

Resistent mot vatten
Resistent mot salt

Resistent mot grus
Tål kontinuerlig tung trafik på 6 ton/hjul

Enkel att underhålla
Ingen expert behövs för underhållsarbete

Motståndskraftig mot sabotage/skadegörelse
Uppmuntrar inte till sabotage/skadegörelse

Snöröjningsanpassad
Klarar fordons markfrigång ner till 10 cm

Ger inget buller över 50 dBA vid husfasad
Serietillverkningsanpassad

Klämriskfri
Inga personskador kan ske när produkt är i

Positiv påverkan på statsbilden
Produkten uttrycker enkelhet

Produkten uttrycker robusthet
Försäljningspris ska vara < 300 000 SEK

Låg installationskostnad
Låg driftkostnad

Produktegenskaper

Normaliserad viktning
 

Figur 4.2 Produktegenskapernas betydelse 
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4.3 State of art- Dynamiska farthinder 

En litteraturstudie genomförs för att se vilka trafiksäkerhetsåtgärder som används idag 
på svenska vägar. De statiska hindren är väl beprövade och det finns mycket skrivet 
kring utformning läs kap. 2.2. Dynamiska farthinder har egenskaperna som efterfrågas i 
problembeskrivningen, men kring detta ämne finns inte mycket litteratur att erhålla. 
Tidningsartiklar och prototyputvärderingar är den största informationskällan.  

4.3.1 Gummibulor 

Hösten 2003 uppfördes ett dynamiskt farthinder på Hälsingegatan i Gävle. 
Konstruktionen är en prototyp som består av fem stycken gummibulor i vardera körfält 
se Figur 4.3. När ett fordon passerar med tillåten hastighet är gummibulorna mjuka och 
föraren märker knappt att han passerar farthindret. Överskrider föraren 
hastighetsbegränsningen ökar trycket i bulorna och de blir hårda. Föraren upplever då 
att han passerar ett ”gupp”. 

 

Figur 4.3 Dynamiskt farthinder som består av luftfyllda gummibulor [2] 

Konstruktionen limmas fast på vägytan och behöver bara ett djup på 60 millimeter för 
att kunna monteras vilket gör att den inte är beroende av markförhållanden. 

Tekniken fungerar så att fordonets hastighet läses av 60 meter innan farthindret och 
överskrider föraren hastighetsbegränsningen tänds en elektronisk varningstavla. Föraren 
har då 2,5 sekunder på sig att sänka hastigheten innan vägbulorna aktiveras och blir 
hårda. Om föraren sänker hastigheten inom den angivna tiden, deaktiveras farthindret 
och varningstavlan släcks.  

En utvärdering av farthindrets effekt utfördes av Vägverket Region Mitt. Resultatet 
visade att farthindret har sänkt hastigheten på fordonen före, under och efter passagen i 
relation till den tidigare trafikavläsningen med busskuddar. [2]  
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4.3.2 Speed bump 

Konstruktionen importeras av svenska företaget Inac AB från det holländska företaget 
Vialis. Det dynamiska farthindret kallas Speed Bump.  

För att läsa av fordonets hastighet ligger detektorslingor nedfrästa 20 meter innan 
farthindret. Om hastighetsgränsen överskrids skickas en signal till farthindret och två 
balkar reser sig 4 cm upp över markytan med hjälp av en hydraulisk pump, se Figur 4.4. 
Har fordonet hållit sig innanför hastighetsbegränsningen upplevs det som att köra över 
en broskarv.  

 

Figur 4.4 Speed Bump består av två balkar som reser sig 4 cm över vägbanan [13] 

Detektorerna läser inte av hastigheten på motorcyklar eftersom ingen utredning eller 
tester finns gjorda på motorcyklister som passerar dynamiska hinder.  

Den 11 ton tunga anläggningen har ett motorrum som placerats i gångbanan och 
stålbalkar som ligger ute i körbanan. I motorrummet sitter hydraulpumpen som styr 
balkarna och service kan ske utan att trafik behöver störas. 

En utvärdering av farthindrets inverkan på trafiken i Stockholm är gjord. Två mätningar 
efter installationen är utförd och båda visar att farthindret har en hastighetssänkande 
effekt.[13] 

4.3.3 Nedfällbart gupp 

Svenska företaget Safezone har utvecklat ett styrbart fartdämpande hinder som bygger 
på att dess normalposition är i uppfällt läge. Det fungerar då som ett traditionellt gupp 
men med möjlighet att fjädra lite när tung trafik passerar. När vissa fordon med speciell 
behörighet (utrustade med en transponder) närmar sig, t.ex. räddningstjänst och 
uttryckningsfordon så sänds en signal till hindret att sänkas till samma nivå som 
vägbanan. De kan då passera utan att störas av farthindret. Sänkningen sker på 1,8 
sekunder.[23] 

Farthindret består av två rampdelar och en horisontell ovandel. Det finns tätning 
liggande emellan delarna för att skydda skarvarna och förhindra att klämrisk uppstår. 
Under vägbanan finns även två ramar vars höjdläge styrs av hydraulik, se Figur 4.5. 
[16] 
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Figur 4.5 Safezone´s höj- och sänkbara gupp [23] 

4.3.4 Svängbar klaff 

Norrköpingsföretaget Rinova Traffic har två dynamiska farthinder installerade på två 
orter i Sverige, Linköping och Malmö. De marknadsför sin lösning som enkel och 
förhållandevis billig. Konstruktionen bygger på att en 4 cm hög klaff sticker upp över 
marken. När fordonsföraren närmar sig hindret blir fordonet avläst av en radar och vid 
tillåten hastighet fjädrar klaffen tillbaka. Vid eventuell hastighetsöverskridning låser sig 
klaffen i uppfällt läge med hjälp av elektromagneter och blir ett fast hinder se Figur 4.6. 
[17] 

 

 

Figur 4.6 Rinova Traffics´s dynamiska farthinder DF-06.                                        
Grafik: Ingemar Franzén [17] 
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4.3.5 Konkurrensjämförelse 

För att få en överblick har en mindre jämförelse gjorts mellan de aktuella dynamiska 
farthindren och ett statiskt hinder. Resultatet presenteras i Tabell 4-1. Kända problem 
har lyfts fram för att förtydliga alla komplikationer som konkurrenterna brottats med. 
Genomgående har hindren problem med tung kontinuerlig trafik under en längre period. 
Hållfastheten är därför viktig att se över. Priset som lösningen kommer att konkurrera 
med är 20 000 SEK, som anläggning av en busskudde kostar, men har en ny lösning 
bättre egenskaper kanske det kan väga upp prisskillnaden.  

 

Tabell 4-1 Konkurrensjämförelse 

 
Funktion Driftstatus Kända problem Pris (SEK) 

Busskudde 
se  

Kap. 2.2.1 
- 

påverkar bussar med dubbla 
bakhjul, risk för vagnskada [6] 

20 000 [2] 

Gummibulor 
se 

Kap.4.3.1 
ur funktion 

underdimensionerade 
kompressorer och slitage av 

gummi [2] 

300 000 ink. 
installation [2] 

Speed bump 
se 

Kap.4.3.2 
till och från i 

funktion 
motorfel & oljeläckage från 

hydraulpumpen [13] 
700 000 [18] 

Nedfällbart 
gupp 

se 
Kap.4.3.3 

ur funktion ? 
projektbudget låg 
på 1,9 miljoner 

[24] 

Svängbar 
klaff 

se 
Kap.4.3.4 

ur funktion 
kontinuerligt oljud & 

underdimensionerad [19] 
ca: 200 000 [17] 

 

 

4.4 Konstruktionskriterielista 

En konstruktionskriterielista (KKL), se. Tabell 4-2, sammanställs och bygger på 
produktegenskaperna från kvalitetshuset. Alla krav måste vara mätbara för att kunna 
utvärdera om de uppfyllts korrekt. Vidare finns att läsa mer ingående kommentarer till 
viktiga punkter i KKL. 
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Tabell 4-2 Konstruktionskriterielista 

Funktion 

 Få hastighetsöverskridare att sänka hastigheten   
med undantag för uttryckningstjänsten.  Krav 

Funktionsbestämmande egenskaper 

 Aktiveras inom 2 sekunder     Önskemål 

 Passa hålrummet 1340x755x225 mm   Önskemål 

 350 kg i maxvikt, för enkel hantering   Önskemål 

 Ge större obehag ju högre hastighet fordonet har  Önskemål 

Brukstidsegenskaper 

 Tåla temperatur ±40 grader     Krav 

 Resistent mot vatten     Krav 

 Resistent mot salt     Krav 

 Resistent mot grus     Krav 

 Tåla kontinuerlig tung trafik på 6 ton/hjul  Krav 

 Enkel att underhålla     Önskemål 

 Ingen expert behövs för underhållsarbete  Önskemål 

 Motståndskraftig mot sabotage/skadegörelse  Önskemål 

 Inte uppmuntra till sabotage/skadegörelse  Önskemål 

 Snöröjningsanpassad     Krav 

 Klara fordons låga markfrigång ner till 10 cm Krav 

Tillverkningsegenskaper 

 Serietillverkningsanpassad    Önskemål 

Säkerhet/ Ergonomiska egenskaper 

 Klämriskfri      Krav 

 Inga personskador när produkt är i rörelse  Krav 

Estetiska egenskaper 

 Positiv påverkan på statsbilden   Önskemål 

 Produkten ska uttrycka enkelhet   Önskemål 

 Produkten ska uttrycka robusthet   Önskemål 

Lagegenskaper 

 Inget buller över 50 dBA vid husfasad  Krav 
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Ekonomiska egenskaper  

 Försäljningspris ska vara < 300 000 SEK  Önskemål 

 Låg installationskostnad    Önskemål 

 Låg driftkostnad (el, reservdelar, underhåll)  Önskemål 

4.4.1 Funktionsbestämmande egenskaper 

Samtliga funktionsbestämmande egenskaper är önskvärda. Aktiveringstiden är satt till 
inom två sekunder, men beror helt på hur långt i förväg farthindret ska aktiveras och 
fordonens hastigheter. Två sekunder är en tid som är jämförd med konkurrenterna. 

I Linköping på Rydsvägen har ett dynamiskt farthinder testats. Det höll inte vad det 
lovade och är inte längre i bruk. Linköpings kommun har därför hålrum i vägbanan som 
det skulle vara möjligt att placera nya farthinder i, därför finns önskade dimensioner 
med på KKL. 

Maxvikten är satt till att farthindret ska kunna lyftas med en mindre kran. Farthindret 
ska ge större obehag ju högre hastighet fordonet har för att straffa de som kör alldeles 
för fort lite mer.       

4.4.2 Bruktidsegenskaper 

Den hårda miljön som farthindret vistas i ställer höga krav på att farthindret tål 
temperaturvariationer, vatten, salt, grus och snöröjning. Den kontinuerliga trafiken som 
dagligen passerar får inte vara något problem. Farthindret ska klara 6 ton/hjul som med 
god marginal motsvarar bärighetskraven på allmänna BK1-vägar, trots att det oftast är 
lägre krav på tätortsvägar. Det är också vikigt att farthindret är anpassat för fordon med 
låg markfrigång ner till 10 cm.  

En önskvärd egenskap är att farthindret ska vara enkelt att underhålla. Det anses 
uppfyllt om lösningen har få delar som har långa serviceintervall, att inga 
specialverktyg behöver köpas in, att service tar kort tid så trafiken inte behöver vara 
avstängd en längre tid. Helst ska ingen expert behöva inkallas vid problem utan 
ordinarie underhållspersonal ska kunna sköta servicen.  

Farthindret ska inte utformas så att det skapar nyfikenhet och utsätts för skadegörelse. 
För att förhindra skadegörelse ska det vara kraftigt dimensionerat och kanske ha 
specialverktyg för att kunna öppna. Detta talar dock emot enkelt underhåll, men en 
övervägning får göras.  

4.4.3 Estetiska egenskaper 

Farthindret ska smälta in i stadsbilden. Det ska inte störa omgivningen för då kommer 
inte allmänheten acceptera hindret. Det uppfylls inte om farthindret blir stort och 
skrymmande eller får avvikande färger som inte harmoniserar med omgivningen. 
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Känslor som farthindret önskvärt ska förmedla är robusthet och enkelhet. Detta för att 
påvisa att hindret klarar den tuffa miljön och inte är svårt eller dyrt att underhålla. 

4.5 Funktionsanalys 

En funktionsanalys av problemet utförs med hjälp av black-box modellen och 
funktions/medel-trädet. 

4.5.1 Black-box 

Huvudfunktionen fastställs till att sänka fordons hastighet. En operand dvs. fordon ska 
passera huvudfunktionen. Dess in-tillstånd är när hastigheten är hög och ut-tillståndet 
när fordonet har max gällande hastighet enligt Figur 4.7.   

 

Figur 4.7 Black-box 

En teknisk process tas fram specifikt för dynamiskt farthinder se Figur 4.8. Där ses alla 
steg som ett dynamiskt farthinder ska hantera Först ska en avläsning ske av alla fordon 
för att bestämma deras aktuella fordonshastighet. Fordonen med max gällande hastighet 
och fordon med rätt behörighet (t.ex. uttryckningstjänsten) får passera utan konsekvens. 
Har fordonen hög hastighet och ingen behörighet ska hindret ge en fartdämpande effekt 
innan de passerat hindret.  

 

Figur 4.8 Teknisk process 
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4.5.2 Funktions/medel-träd 

Utifrån huvudfunktionen som bestäms i black-box modellen kartläggs alternativa 
lösningar för problemet. Ett medvetet val som är gjort är att starta på en hög generell 
nivå för att överblicka möjliga lösningar som finns inom andra områden. Tyngdpunkten 
har dock lagts på medlet dynamiska farthinder och hur det ska skapa fartdämpande 
effekt. Brainstorming används som idégenereringsmetod för att komma upp med nya 
lösningar. I Bilaga 5 ses funktions/medel-trädet som startar med att sänka fordons 
hastighet.  

De idéer som genererades för att skapa fartdämpande effekt är uppdelade i tre 
huvuddelar: mekaniska -, auditiva - och visuella medel.  

Mekaniska medel 
Föreslagna lösningar som har någon mekanisk del kan delas upp i sju olika 
grupperingar.  

Avsmalning som bygger på att minska körbredden dynamiskt. Det kan ske med 
varierande utseende på balkar som t.ex. ledade eller fjädrande.  

Bom som får fordon att helt behöva stanna, men kanske att den ska komma från andra 
håll än de som används idag. 

Vibration kan användas i syfte att uppmärksamma föraren på gällande hastighet. 
Inspirerat från de vita varningslinjerna i trafiken idag. Föraren skulle t.ex. kunna köra 
över en vibrerande platta för att känna vibration.  

Färist som skapar en ojämn passage. Balkarnas avstånd skulle sätta gränsen för hur fort 
ett fordon kan passerar över.   

Chikaner skapar en sicksack bana för fordonen, föreslagna hinder är t.ex. fjädrande 
pinnar, vatten, balkar etc.   

Den sjätte grupperingen har av patentrelaterade skäl valts att läggas under sekretess.  

Uppskjutande hinder kan ha oändligt olika utförande och kan komma upp ur vägen vid 
behov.  

Auditiva- och visuella medel 
Auditiva- och visuella medel kan användas för att uppmärksamma föraren eller 
skrämmas för att markera felaktigt beteende. Genererade förslag på användbara auditiva 
medel är varningssignal och upplästa röstmedelanden. Vill skrämseleffekten uppnås kan 
t.e.x. skrot byggas in i ett hinder så föraren förmodar att något gått sönder med fordonet. 

De visuella förslagen som tas upp i funktions/medel-trädet är dynamiska skyltar som 
skulle kunna varna för fara eller visa fordonets aktuella hastighet. Trafikljus skulle 
kunna känna av bilens hastighet och bli rött vid hastighetsöverskridelse. Varningsljus 
som skulle kunna blinka för att markera att fordonet åker med för hög hastighet. 

De flesta föreslagna lösningarna som är auditiva eller visuella är sannolikt mest lämpade 
som ett komplement till de mekaniska medlen. 
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4.6 Skapa koncept 

Flertalet koncept tas fram med utgångspunkt från funktions/medel-trädet. Vissa 
förkastas omgående för att de bara är realistiska i teorin, andra väljas att analyseras lite 
mer. Med hjälp av elimineringsmatrisen görs en kartläggning.  

4.6.1 Konceptbeskrivningar 

Koncepten som satts samman har gemensamt att de ska vara ickekomplexa. De ska inte 
vara beroende av hydraulik om konceptet ska vara under marken, eftersom det anses ge 
mer underhållsarbete och större risk för uppkomst av fel.   

Koncepten som är med i gallringsprocessen är tänkt att vara varandras motsatser. Fokus 
har lagts på att få fram lösningar som alla verkar i olika riktningar. Kort beskrivning av 
de första koncepten ses i Tabell 4-3. Ytterligare ett koncept finns med i processen, men 
har valts att läggas under sekretess med hänsyn till eventuell patentansökan. 

Tabell 4-3 De första idékoncepten 

Bild Beskrivning Bild Beskrivning

1
Två balkar ska 
dynamiskt smalna av 
körfältsbredden. 

5

Pinnar (likande 
slalompinnar) höjs ur 
vägban, vilket tvingar 
fordonen att åka slalom 
under ett par meter.

2

En bom som kommer 
från sidan, möjligen 
genom 
teleskopprincipen.

6

Ett hinder  fastsatt på en 
större roterande axel som 
ligger i vägbanan. Vid 
aktivering roterar axeln och 
hindret reser sig.

3

En vibrerande platta 
ska uppmärksamma 
föraren att denne kör för 
fort.

7

En ledad platta ligger snett i 
vägbanan och reser sig vid 
aktivering och bildar ett 
vertikalt hinder.

4

Balkar sätts tvärs över 
vägbanan och 
underifrån höjs och 
sänks balkar som 
passar i hålrummen. 
Det blir en dynamisk 
färist. 

8
Detektering kopplas direkt 
till ett signalljus och ger 
rödljus vid fortkörning.
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4.6.2 Elimineringsmatris 

Elimineringsmatrisen, se Tabell 4-4, används för att gallra bland de första koncepten. 
Även här finns ytterligare ett koncept med i processen men som valts att inte visas 
offentligt.   

Tabell 4-4 Elimineringsmatris 

Elimineringskriterier:
(+) Ja
(-) Nej
(?) Mer info krävs
(!) Kontroll produktspec.
Beslut:
(+) Fullfölj lösning
(-) Eliminera lösning
(?) Sök mer info
(!) Kontroll produktspec.

Kommentar Beslut
Avsmalning 1 1 + + + ? + + +
Bom 1 2 + + + ? - + Blir trafikstopp när bom är ur funktion -
Vibration 3 ? - + ? - - -
Färist 4 - + + ? + + Mer obehag ju saktare fordonet passerar -
Chikaner 5 - + + ? + + Ger inte hög hastighetsreducerande effekt -
Uppskjutande hinder 1 6 + - + ? + + Ej optimal mot tung kontinuerlig trafik -
Uppskjutande hinder 2 7 + + + ? ? + +
Visuella 1 8 + + ? ? + + Krävs programmering +
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4.7 Analysera koncept 

Fyra koncept väljs att arbeta vidare med. Här beskrivs respektive koncept lite mer 
ingående samt dess för-och nackdelar. Samtliga lösningar är vidareutvecklingar av 
grenen ”Ge fartdämpade effekt” under ”Dynamiska farthinder” i funktions/medel-trädet 
och kan kombineras med valfritt identifieringsverktyg. 
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4.7.1 Koncept 1 - Tippande platta 

 

Figur 4.9 Koncept 1- Tippande platta, sett snett ovanifrån 

En lösning som i sitt normalläge ligger i nivå med vägbanan för att sedan tippas upp och 
bilda ett 4 cm högt hinder för fordonen. Själva konstruktionen ligger i ett hålrum under 
marken och består av ”stålprofiler” som fungerar som stöd åt en längre platta se Figur 
4.9. Plattans viloläge är vid 40 graders lutning mot vägbanan och vid aktivering ställer 
sig den i 90 grader för att verka som ett rakt hinder se Figur 4.10. Kraften som kommer 
vid stöten är tänkt att fångas upp i vägbanans bakkant, som är stabiliserad av 
stålprofilerna.  

Ovanifrån påminner konstruktionen lite om ett rulltrappssteg med ribbor som går i 
varandra, detta för att förhindra klämrisk. Grus och vatten har inga problem att rinna 
genom konstruktionen för att sedan ledas bort av dränering.  

Fördelar: En effektiv fartdämpande lösning som tar upp krafterna på ett verkningsfullt 
sätt. 

Nackdelar: Viss risk att farthindret uppmuntrar till sabotage och då ökar klämrisken. 

 

Figur 4.10 Hur resningen av hindret sker sett från sidan. 
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4.7.2 Koncept 2 

Konceptet har lyfts ur rapporten och finns att läsa i bilaga 8, som är under sekretess. 

4.7.3 Koncept 3 – Avsmalningsbalkar 

 

Figur 4.11 I sitt normalläge ligger balkarna längsmed vägen, vid aktivering minskar de 
körbredden. 

Konstruktionen är en ny variant på avsmalning. Två balkar ligger på varsin sida om 
körfältet t.ex. i en trottoar eller refug. När fordon med för hög hastighet närmar sig åker 
balkarna fram och minskar bredden på körfältet. I Figur 4.11 ses ett exempel på hur 
balkarna skulle kunna se ut. 

Fördelar: Kan göras portabel. Skadar inte bilar.  

Nackdelar: Kan komma att täckas med snö efter snöröjning. Hastighetsreduceringen är 
inte lika effektiv hos avsmalningsmedel jämfört med vertikala hinder.  

4.7.4 Koncept 4 – Rödljus 

Detta koncept är en helt digitaliserad lösning som består av någon typ av 
fordonsavläsning och ett trafikljus. Vid hastighetsöverskridelse skickas signaler till 
trafikljuset som slår om till rödljus. Detta blir då bli en kollektivbestraffning som 
förhindrar att högre hastigheter lönar sig tidsmässigt.  

Fördelar: Inte väderleksberoende, enkelt underhåll. 

Nackdelar: Respekten för trafikljus skulle kunna minska. 

4.8 Utvärdering av koncept 

De fyra koncepten ska nu utvärderas mot varandra och mot konkurrenterna. Ett koncept 
ska väljas för vidare detaljkonstruktion. 
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4.8.1 Relativ beslutmatris 

Först utvärderas de fyra koncepten med en konkurrent, svängbar klaff. Indata i matrisen 
finns att läsa i Bilaga 6a. Resultatet av jämförelsen visade att koncept 4 var överlägset 
bäst. Anledningen till det beror främst på att kraven är kopplade till miljön/omgivningen 
och trafikljus påverkas inte i samma utsträckning som någon mekaniskt konstruktion. 
Koncept 2 fick en andra plats och koncept 1 och 3 visade sig vara sämre än 
konkurrenten. Att de var sämre, berodde främst på att det finns en liten risk för att 
någon klämmer sig i de öppna utrymmena och att de uppmuntrar till sabotage och 
skadegörelse för att de inte är lika slutna.  

Nästa utvärdering görs med koncept 4 som referens, se Bilaga 6b. Även i denna 
jämförelse kommer koncept 4 på första platsen samt koncept 2 på andra platsen. De få 
kriterier som koncept 4 har svagheter i är att det behövs mjukvaru- /signalexpert vid 
underhållsarbete och oavsett hastighet på fordonet har ett rödljus samma konsekvens. 
Det är ingen skillnad om man kör 1 km/h eller 30 km/h för fort.  

Ytterligare en utvärdering mellan de fyra koncepten görs för att få konvergens i 
resultatet, denna gång med koncept 2 som referens. I Bilaga 6c kan utläsas att koncept 4 
även denna gång fick högst poäng och att koncept 2 behöll sin andra plats.  

Inga data har fyllts i på kostnadskraven eftersom det saknas korrekta kalkyler och risken 
är att resultatet blir missvisande.   

4.8.2 Kriterieviktmetoden 

Eftersom en viktfaktor har räknats fram för alla kriterier görs nu en fortsatt analys av 
koncepten. Först jämförs koncepten på nytt med en konkurrent, svängbar klaff. 
Resultatet finns att se i Bilaga 7a. På nytt blir koncept 4 högst rankad men konkurrent-
lösningen hamnar lägst i rankingen, dvs. alla nya framtagna koncept anses uppfylla 
kraven bättre. Det som påverkar utgången är att alla framtagna koncept anses vara 
enklare att underhålla än konkurrenten och eftersom viktfaktorn är hög på detta kriterie 
spelar det stor roll på slutresultatet.  

Vidare görs en jämförelse mellan de tre mekaniska lösningarna i Bilaga 7b, med 
koncept 2 som referens. Det blir en tydlig förstaplats för koncept 2, vilket bland annat 
beror på klämrisken som finns hos koncept 1 och 3. 

Slutligen görs en sista utvärdering med koncept 1 som referens (se Bilaga 7c) för att få 
tydlig konvergens i resultatet. Koncept 2 får högsta rankingen även denna gång. En 
stark fördel som koncept 2 har mot koncept 1 och 3 är att den är snöröjningsanpassad. 
Koncept 1 har risk att fyllas med snö som fryser och är då ur funktion. Koncept 3 får 
problem när snövallar bildas eftersom den då skulle täckas.   

Vid en jämförelse mellan resultatet i beslutsmatriserna mot kriterieviktmetoden ses att 
de får likvärdiga resultat vilket visar att viktningen inte har så stor betydelse på 
resultatet. 
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4.8.3 Referensgruppmöten 

Ytterligare utvärdering görs objektivt med referensgruppen. Då presenterades koncepten 
och gruppen var fri att säga sina åsikter. Alla tyckte att koncept 3, avsmalningsbalkar 
var den mest intressanta, dels för att den gick att göra portabel t.ex. vid vägarbeten och 
för att det inte finns något liknande på marknaden idag. Koncept 4, rödljus var av lägst 
intresse, det ansågs inte vara en trafiksäkerhetslösning och ingen vill riskera att 
trafikanterna förlorar respekt för rödljus. Koncept 1, Tippande platta och koncept 2 
ansågs ha potential. 

4.9 Val av koncept  

Beslut tas att koncept 2 ska detaljkonstrueras. Det bygger dels på att lösningen har stöd i 
teorin och i utvärderingsresultatet. Konceptet fick en stadig andraplats i utvärderingen 
oavsett vilken referens som användes. Att inte koncept 4, rödljus som var överlägsen på 
första platsen i utvärderingen valdes berodde på referensgruppens argument emot och 
att projektets fortsättning till större del skulle bestå av programmering vars kunskap 
saknas. Prodelox AB har även önskemål att en eventuell prototyp skulle kunna testas i 
hålrummen på Rydsvägen i Linköping (efter ett tidigare dynamiskt farthinder) och även 
det uppfyller koncept 2. 
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5 Detaljerad konstruktion 

Denna del av rapportern är under sekretess och har därför lyfts bort till Bilaga 8 





  Resultat och diskussion 

6 Resultat och diskussion 

Det här avsnittet tar upp diskussioner och tankar kring arbetet. 

6.1 Metodkritik 

Systematisk konceptutveckling är en generell metod som lämpar sig bäst för mekaniska 
och elektroniska produktutvecklingsprocesser. Metoden har vissa delar som inte är 
optimala när det finns en användare i fokus. Däremot är metoden utmärkt för 
nedbrytning av problemställningen och strukturering av idéer. Metoden har fungerat bra 
som hjälpverktyg i detta projekt.   

Ett moment som tog mer tid än beräknat var funktions/medel-trädet. Ett medvetet val 
gjordes att starta på en hög generell nivå för att möjligen finna inspiration i de andra 
grenarna. Detta gav dock en del extra arbete som inte gav den stora utdelning som 
önskats.  

Marknadsundersökningen som innefattade att tre representanter från referensgruppen 
svarade på en enkät, får ses som en vägledning snarare än ett korrekt resultat. Varje 
individs svar ger så stor variation på slutresultatet.  

Utvärderingsmetoderna, relativ beslutsmatris och kriterieviktsmetoden, har stora 
felkällor eftersom bedömningarna är gjorda av författaren själv. Detta gäller även 
kvalitetshuset vars kopplingar i sambandsmatrisen är gjorda utifrån eget tyckande. 

6.2 Konceptkritik 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en konstruktionslösning som sänker 
hastigheten på fordonen, uppfyller alla krav som ställs på farthinder och kommer till 
rätta med problemen som finns på de nuvarande lösningarna.  

Det finns ingen studie gjord kring hur fordonsförarna reagerar när de kommer i kontakt 
med de olika konceptförslagen. En risk finns att motsatt effekt uppstår och därmed har 
konceptförslagen påverkat trafikbeteendet negativt. Avsmalningskonceptet är en 
modernisering av statiska avsmalningar, och dess inverkan är redan känt, det finns en 
risk att motsatt effekt uppstår men oftast ger den en hög hastighetsreducerande 
påverkan. Enligt den lästa litteraturen ger dock vertikala hinder en ännu större 
hastighetsreducerande effekt och är därför att föredra.  

När det kommer till lagar finns inget tydligt regelverk om vad som gäller för farthinder 
och vilka krav som de förväntas uppnå. De ska troligtvis uppnå samma normer och 
standarder som finns på vägar. Ingen större fördjupning inom detta område har gjorts, 
men under arbetes gång framkom vissa indirekta lagar som påverkar utformningen av 
farthindret. 

För att komma tillrätta med problemen som nuvarande lösningar har riktades arbetet 
tidigt in på dynamiska farthinder. De förbättrar arbetsmiljön för bussförare och ökar 
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framkomligheten för uttryckningsfordon. Projektet styrdes då mot hur 
underhållskostnader kunde sänkas och livslängden förbättras gentemot konkurrenterna. 
Få delar och enkel konstruktion tros vara lösningen på problemet.   

Helt oberoende av detta projekt realiseras koncept 4, rödljus, i Malmö. Det är först i 
landet att ha hastighetsstyrda signalljus. Deras grundläge är rödljus. Om fordonen 
närmar sig med max gällande hastighet slår signalljusen om till grönt om korsningen är 
fri från annan trafik. Kommer fordonen däremot med för hög hastighet sker ingen 
växling till grönt förrän bilen har stannat vid stopplinjen. Detta försök kommer 
förhoppningsvis visa om fordonsförarna behåller respekten för trafikljus, som var den 
stora frågan vid valet av koncept. En stor inverkan på konceptvalet var också att arbetet 
skulle få fel inriktning (mot programmering) ifall beslut togs att gå vidare med koncept 
4. 

Oavsett vilket koncept som valdes att arbeta vidare med kommer troligtvis en 
kombination av flera lösningar ge det bästa resultatet. Idag används avsmalning och 
gupp i en lyckad kombination och effekten ökar med flera kombinationer. Kanske att en 
trafiksäkerhetskamera kombinerat med ett dynamiskt farthinder är nästa steg. Samtidigt 
är det viktigt att farthindren inte får ta överhand och få förarens hela fokus från 
oskyddade trafikanter. 

Det är ofrånkomligt att de digitala lösningarna på sikt kommer få övertag i 
trafiksäkerhetsplaneringen. I väntan på att ISA utvecklas kommer lösningarna ute på 
vägarna behövas. Det krävs åtgärder för att få fordonsförarna att sänka farten och 
därmed rädda liv. 
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Bilaga 1 Checklista för 
konstruktionskriterielista  

1 FUNKTION 

 Vad är syftet med produkten, vilken är dess uppgift? 
 Vilka extra funktioner skall finnas? 
 Etc. 

 

2 FUNKTIONSBSTÄMMANDE EGENSKAPER 

 Vilka prestanda ska produkten ha?  
 Innebär tillverkning, montering, distribution eller användning att produktens 

storlek eller vikt måste begränsas? 
 Vilka sekundära ”outputs” kan komma i fråga? 
 Vilka dimensioner skall produkten ha? 
 Etc. 

 

3 BRUKSTIDSEGENSKAPER 

 I vilken miljö skall produkten användas? 
 Hur ofta skall produkten användas? 
 Vilken är produktens livslängd? 
 Är underhåll nödvändigt och möjligt? 
 Vilka delar kan behöva bytas ut? 
 Vilka delar behöver vara åtkomliga? 
 Skall produkten kunna uppgraderas i framtiden? 
 Finns det några begränsningar i t.ex. energiförbrukningen? 
 Etc. 

 

4 TILLVERKNINGSEGENSKAPER 

 Skall produkten tillverkas med nuvarande maskinpark? 
 Är det ekonomiskt lönsamt att investera i nya maskiner? 
 Skall tillverkningen ske hos något annat företag? 
 Skall/ behöver produkten provas och vad innebär detta? 
 Behöver produkten testas efter tillverkning? 
 När skall produktionen påbörjas? 
 Etc. 

 

5 DISTRIBUTIONSEGENSKAPER 

 Vilken transport krävs under och efter produktionen av produkten? 
 Skall produkten lagras, i så fall vilka krav ställs då på produkten? 
 Kräver produkten emballage och vad har emballaget för syfte? 
 Skall produkten monteras/ installeras efter leverans (i så fall av vem)? 
 Etc. 
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6 LEVERANS- OCH PLANERINGSEGENSKAPER 

 Hur många skall tillverkas? 
 Skall tillverkning ske kontinuerligt eller satsvis? 
 Etc. 
 

7 SÄKERHET/ ERGONOMISKA EGENSKAPER 

 Vilka egenskaper skall produkten ha för att vara ergonomisk? 
 Vilka egenskaper krävs för att den skall vara användarsäker? 
 Vilka sekundära ”outputs” finns som kan påverka användaren? 
 Krävs det speciella anordningar för att användaren (och andra) inte skall riskeras 

att skadas? 
 Etc. 

 

8 ESTETISKA EGENSKAPER 

 Vilka krav ställer användarna/kunderna? 
 Skall produkten utformas så att den följer stilen på företagets övriga produkter 

och vad innebär detta? 
 Behöver man ta hänsyn till trender och mode för denna typ av produkt? 
 Etc. 

 

9 LAGEGENSKAPER 

 Vilka lagar skall produkten följa? 
 För vilka typer av oförutsedda eller oavsiktliga olyckor kan företaget hållas 

ansvarigt? 
 Vilka standarder måste produkten följa? 
 Innebär produkten patentintrång och hur kan detta undvikas? 
 Etc. 

 

10 EKONOMISKA EGENSKAPER 

 Vilken tillverkningskostnad är tillåten? 
 Vad får driftkostnaden vara? 
 Försäljningspris? 
 Skrotnings-/ demonteringskostnad? 
 Etc. 

 

11 SKROTNINGS- OCH ÅTERVINNINGS EGENSKAPER 

 Skall delsystem/komponenter/material återanvändas? 
 Skall produkten separeras i olika material och/eller delar vid skrotning? 
 Skall produkten demonteras, vilka krav ställer detta på produkten? 
 Etc. 

 

12 EKOLOGISKA EGENSKAPER 

 Vilka material skall undvikas p.g.a. negativ miljöpåverkan under tillverkning, 
användning eller skrotning? 
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Bilaga 2 Enkät 
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Bilaga 3 Enkät i tabellformat 

Här visas sammanställning av enkätresultatet. Tabellerna är direktöversatta från enkäten 
till metoden parvis jämförelse. Betydelsen av egenskaperna räknas fram och ses i 
kolumn normaliserad viktning. Slutligen tas ett medelvärde fram utifrån tabellerna.  

Tabell 1 Parvis jämförelse enligt Trafikingenjör 

Stoppa fortkörare 2 1 1 2 1 1 2 10,00 0,18

Passa befintligt hålrum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Klara snöröjning 1 2 1 2 1 1 2 10,00 0,18

Enkelt underhåll 1 2 1 2 2 1 2 11,00 0,20

Ingen klämrisk 0 2 0 0 0 0 0 2,00 0,04

God dränering 1 2 1 0 2 1 2 9,00 0,16

Tyst 1 2 1 1 2 1 2 10,00 0,18

Lågt pris 0 2 0 0 2 0 0 4,00 0,07

Σ 56,00 1,00
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Tabell 2 Parvis jämförelse enligt Projektledare på Vägverket 
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Stoppa fortkörare 2 1 1 1 2 1 1 9,00 0,16

Passa befintligt hålrum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Klara snöröjning 1 2 2 1 2 1 1 10,00 0,18

Enkelt underhåll 1 2 0 1 1 1 1 7,00 0,13

Ingen klämrisk 1 2 1 1 2 1 1 9,00 0,16

God dränering 0 2 0 1 0 0 0 3,00 0,05

Tyst 1 2 1 1 1 2 1 9,00 0,16

Lågt pris 1 2 1 1 1 2 1 9,00 0,16

Σ 56,00 1,00  
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Tabell 3Parvis jämförelse enligt Forskningsledare på VTI 
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Stoppa fortkörare 2 0 0 0 2 0 2 6,00 0,11

Passa befintligt hålrum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Klara snöröjning 2 2 2 0 2 2 2 12,00 0,21

Enkelt underhåll 2 2 0 0 2 0 2 8,00 0,14

Ingen klämrisk 2 2 2 2 2 2 2 14,00 0,25

God dränering 0 2 0 0 0 0 2 4,00 0,07

Tyst 2 2 0 2 0 2 2 10,00 0,18

Lågt pris 0 2 0 0 0 0 0 2,00 0,04

Σ 56,00 1,00  

 

Tabell 4 Medelvärde för parvis jämförelse 

Stoppa fortkörare

Passa befintligt hålrum

Klara snöröjning

Enkelt underhåll

Ingen klämrisk

God dränering

Tyst

Lågt pris

Σ 1,00

0,10

0,17

0,09

Medelvärde 
Normaliserad 

viktning λi

0,15

0,00

0,19

0,15

0,15
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Bilaga 4 Kvalitetshuset  
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Bilaga 5 Funktions/medel-träd 
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Konstruktionslösning för fartdämpande åtgärd i trafikmiljö 

Bilaga 6a Relativ beslutsmatris 

1 2 3 4
Sänker fordons hastighet 0 0 - +
Aktiveras inom 2 sekunder 0 0 0 0
Max dimensioner 1340x755x225 0 0 - +
350 kg i maxvik för enkel hantering - 0 0 +
Ger större obehag ju högre hastighet fordonet har 0 0 0 -
Tål temperatur +/- 40 grader 0 0 0 +
Resistent mot vatten 0 0 0 +
Resistent mot salt 0 0 0 +
Resistent mot grus 0 0 + +
Tål kontinuerlig tung trafik på 6 ton/hjul + + + +
Enkel att underhålla + + + +
Ingen expert behövs för underhållsarbete 0 0 0 -
Motståndskraftig mot sabotage/skadegörelse 0 0 - +
Uppmuntrar inte till sabotage/skadegörelse - 0 - +
Snöröjningsanpassad + + - +
Klarar fordons markfrigång ner till 10 cm 0 0 + +
Ger inget buller över 50 dBA vid husfasad 0 + + +
Serietillverkningsanpassad 0 + + +
Klämriskfri - - - +
Inga personskador kan ske när produkt är i rörelse 0 0 0 +
Positiv påverkan på statsbilden 0 + 0 0
Produkten uttrycker enkelhet 0 + 0 +
Produkten uttrycker robusthet - 0 - -
Försäljningspris ska vara < 300 000 SEK
Låg installationskostnad
Låg driftkostnad
Summa + 3 7 6 18
Summa 0 16 15 10 2
Summa - 4 1 7 3
Nettovärde 0 -1 6 -1 15
Rangordning 3 4 2 4 1

Kriterier
Lösningsalternativ

D     
A     
T     
U     
M

 

 

Datum = Konkurrentlösningen: Svängbar klaff 

1 = Tippande platta 

2 = Under sekretess 

3 = Avsmalnings balkar 

4 = Rödljus 
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6b 

 

1 2 3 4
Sänker fordons hastighet - - -
Aktiveras inom 2 sekunder 0 0 -
Max dimensioner 1340x755x225 - - -
350 kg i maxvik för enkel hantering - - -
Ger större obehag ju högre hastighet fordonet har + + +
Tål temperatur +/- 40 grader - - -
Resistent mot vatten - - -
Resistent mot salt - - -
Resistent mot grus - - -
Tål kontinuerlig tung trafik på 6 ton/hjul - - -
Enkel att underhålla - - -
Ingen expert behövs för underhållsarbete + + +
Motståndskraftig mot sabotage/skadegörelse - - -
Uppmuntrar inte till sabotage/skadegörelse - - -
Snöröjningsanpassad - - -
Klarar fordons markfrigång ner till 10 cm - - 0
Ger inget buller över 50 dBA vid husfasad - - -
Serietillverkningsanpassad 0 0 0
Klämriskfri - - -
Inga personskador kan ske när produkt är i rörelse - - -
Positiv påverkan på statsbilden 0 + 0
Produkten uttrycker enkelhet 0 0 -
Produkten uttrycker robusthet + + 0
Försäljningspris ska vara < 300 000 SEK
Låg installationskostnad
Låg driftkostnad
Summa + 3 4 2
Summa 0 4 3 4
Summa - 16 16 17
Nettovärde -13 -12 -15 0
Rangordning 3 2 4 1

Kriterier
Lösningsalternativ

D     
A     
T     
U     
M

 

 

1 = Tippande platta 

2 = Under sekretess 

3 = Avsmalnings balkar 

Datum = Rödljus 
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6c 

 

1 2 3 4
Sänker fordons hastighet 0 - +
Aktiveras inom 2 sekunder 0 0 0
Max dimensioner 1340x755x225 0 0 +
350 kg i maxvik för enkel hantering 0 0 +
Ger större obehag ju högre hastighet fordonet har 0 - -
Tål temperatur +/- 40 grader 0 0 +
Resistent mot vatten 0 0 +
Resistent mot salt 0 0 +
Resistent mot grus - + +
Tål kontinuerlig tung trafik på 6 ton/hjul 0 0 +
Enkel att underhålla 0 + +
Ingen expert behövs för underhållsarbete 0 0 -
Motståndskraftig mot sabotage/skadegörelse 0 - +
Uppmuntrar inte till sabotage/skadegörelse - - +
Snöröjningsanpassad 0 - +
Klarar fordons markfrigång ner till 10 cm 0 + +
Ger inget buller över 50 dBA vid husfasad 0 0 +
Serietillverkningsanpassad 0 0 +
Klämriskfri - - +
Inga personskador kan ske när produkt är i rörelse 0 0 0
Positiv påverkan på statsbilden 0 0 0
Produkten uttrycker enkelhet 0 - 0
Produkten uttrycker robusthet 0 - -
Försäljningspris ska vara < 300 000 SEK
Låg installationskostnad
Låg driftkostnad
Summa + 0 3 16
Summa 0 20 12 4
Summa - 3 8 3
Nettovärde -3 0 -5 13
Rangordning 3 2 4 1

Kriterier
Lösningsalternativ

D     
A     
T     
U     
M

 

 

1 = Tippande platta 

Datum = Under sekretess 

3 = Avsmalnings balkar 

4 = Rödljus 
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Bilaga 7a Kriterieviktmetoden 

1 2 3 4
Sänker fordons hastighet 4 0 0 - +
Aktiveras inom 2 sekunder 1 0 0 0 0
Max dimensioner 1340x755x225 0 0 0 - +
350 kg i maxvik för enkel hantering 4 - 0 0 +
Ger större obehag ju högre hastighet fordonet har 1 0 0 0 -
Tål temperatur +/- 40 grader 6 0 0 0 +
Resistent mot vatten 4 0 0 0 +
Resistent mot salt 2 0 0 0 +
Resistent mot grus 2 0 0 + +
Tål kontinuerlig tung trafik på 6 ton/hjul 3 + + + +
Enkel att underhålla 10 + + + +
Ingen expert behövs för underhållsarbete 4 0 0 0 -
Motståndskraftig mot sabotage/skadegörelse 3 0 0 - +
Uppmuntrar inte till sabotage/skadegörelse 0 - 0 - +
Snöröjningsanpassad 6 - + - +
Klarar fordons markfrigång ner till 10 cm 0 0 0 + +
Ger inget buller över 50 dBA vid husfasad 4 0 + + +
Serietillverkningsanpassad 2 0 + + +
Klämriskfri 4 - - - +
Inga personskador kan ske när produkt är i rörelse 4 0 0 0 +
Positiv påverkan på statsbilden 1 0 + 0 0
Produkten uttrycker enkelhet 0 0 + 0 +
Produkten uttrycker robusthet 1 - 0 - -
Försäljningspris ska vara < 300 000 SEK 2
Låg installationskostnad 2
Låg driftkostnad 2
Summa + 19 26 21 58
Summa 0 38 36 27 2
Summa - 9 4 18 6
Nettovärde 0 10 22 3 52
Rangordning 5 3 2 4 1

Kriterier Viktfaktor w
Lösningsalternativ

D     
A     
T     
U     
M

 

Datum = Konkurrentlösningen: Svängbar klaff 

1 = Tippande platta 

2 = Under sekretess 

3 = Avsmalnings balkar 

4 = Rödljus 
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7b 

 

1 2 3
Sänker fordons hastighet 4 0 -
Aktiveras inom 2 sekunder 1 0 0
Max dimensioner 1340x755x225 0 0 0
350 kg i maxvik för enkel hantering 4 0 0
Ger större obehag ju högre hastighet fordonet har 1 0 -
Tål temperatur +/- 40 grader 6 0 0
Resistent mot vatten 4 0 0
Resistent mot salt 2 0 0
Resistent mot grus 2 - +
Tål kontinuerlig tung trafik på 6 ton/hjul 3 0 0
Enkel att underhålla 10 0 +
Ingen expert behövs för underhållsarbete 4 0 0
Motståndskraftig mot sabotage/skadegörelse 3 0 -
Uppmuntrar inte till sabotage/skadegörelse 0 - -
Snöröjningsanpassad 6 0 -
Klarar fordons markfrigång ner till 10 cm 0 0 +
Ger inget buller över 50 dBA vid husfasad 4 0 0
Serietillverkningsanpassad 2 0 0
Klämriskfri 4 - -
Inga personskador kan ske när produkt är i rörelse 4 0 0
Positiv påverkan på statsbilden 1 0 0
Produkten uttrycker enkelhet 0 0 -
Produkten uttrycker robusthet 1 0 -
Försäljningspris ska vara < 300 000 SEK 2
Låg installationskostnad 2
Låg driftkostnad 2
Summa + 0 12
Summa 0 60 35
Summa - 6 19
Nettovärde -6 0 -7
Rangordning 2 1 3

Kriterier
Lösningsalternativ

D       
A       
T        
U       
M

Viktfaktor 
w

 

 

1 = Tippande platta 

2 = Under sekretess 

3 = Avsmalnings balkar 

 

 



    

7c 

 

 

 

1 2 3
Sänker fordons hastighet 4 0 -
Aktiveras inom 2 sekunder 1 0 0
Max dimensioner 1340x755x225 0 0 0
350 kg i maxvik för enkel hantering 4 0 0
Ger större obehag ju högre hastighet fordonet har 1 0 -
Tål temperatur +/- 40 grader 6 0 0
Resistent mot vatten 4 0 0
Resistent mot salt 2 0 0
Resistent mot grus 2 + +
Tål kontinuerlig tung trafik på 6 ton/hjul 3 0 0
Enkel att underhålla 10 0 +
Ingen expert behövs för underhållsarbete 4 0 0
Motståndskraftig mot sabotage/skadegörelse 3 0 -
Uppmuntrar inte till sabotage/skadegörelse 0 + 0
Snöröjningsanpassad 6 + -
Klarar fordons markfrigång ner till 10 cm 0 0 +
Ger inget buller över 50 dBA vid husfasad 4 0 0
Serietillverkningsanpassad 2 0 0
Klämriskfri 4 + 0
Inga personskador kan ske när produkt är i rörelse 4 0 0
Positiv påverkan på statsbilden 1 0 0
Produkten uttrycker enkelhet 0 0 0
Produkten uttrycker robusthet 1 0 -
Försäljningspris ska vara < 300 000 SEK 2
Låg installationskostnad 2
Låg driftkostnad 2
Summa + 12 12
Summa 0 54 39
Summa - 0 15
Nettovärde 0 12 -3
Rangordning 2 1 3

Kriterier
Lösningsalternativ

D       
A       
T        
U       
M

Viktfaktor 
w

 

 

1 = Tippande platta 

2 = Under sekretess 

3 = Avsmalnings balkar 
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