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Sammanfattning 
Scania är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och marina motorer och 
examensarbetet har utförts i syfte att utveckla en ny remmätrigg för att bättre kunna 
verifiera slitage, livslängd och töjning efter olika testcykler på Poly-V remmar. Riggen skall 
utföra mätningar enligt standard SAE-J1459 och klara att mäta remlängder mellan 1000-
3300 mm. Därtill måste konstruktionen vara utformad enligt gällande säkerhetsföreskrifter 
och ergonomiska aspekter beaktas.  

Mätningar av Poly-V remmar sker efter principen att remmen spänns in mellan två 
remskivor med en kraft på 100 N per ribba.  

Vid examensarbetets start fanns en äldre mätrigg att tillgå, vilken inte längre är i bruk p.g.a. 
att den inte uppfyller alla krav för mätprocessen. Den har dock använts i syfte för att 
identifiera ergonomi- och säkerhetsrisker. Påvisade risker har sedan beaktats vid 
utformningen av koncept, för att begränsa dessa vid konstruktion av den nya mätriggen.  

Konstruktionen av den nya remmätriggen är framtagen med hjälp av erkänd 
produktutvecklingsmetodik, med arbete från idé till färdig produkt. Allt i enlighet med en 
förstudie i konstruktionsmetodik, en konceptstudie som behandlar ett flertal koncept, 
konceptval och analys av teknisk utrustning som används i den nya konstruktionen samt 
konstruktionsarbete och utvärdering.  

Vid examensarbetets slut har en färdigmonterad remmätrigg levererats klar för användning. 
Konstruktionen klarar att mäta remlängder mellan 1000-3300 mm och upp till tolv ribbor. 
Mätprocessen enligt SAE-J1459 kan utföras samtidigt som riggen är utformat med 
ergonomi och säkerhet i åtanke. Tillhörande remmätriggen finns en användarmanual som 
beskriver rutiner kring användning av utrustningen, risker och själva mätprocessen steg för 
steg. 

I rapporten bilagas en förstudie inom ergonomi och säkerhet, som har utförts vid 
examensarbetets första fas med syfte att användas som grund vid utformningen av den nya 
riggen. Det för garantera att hänsyn är tagen till gällande ergonomi- & arbetsmiljö-
föreskrifter.  
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 Abstract 
Scania is one of the World greatest producers of trucks, busses and marine engines. The 
purpose of the master thesis has been to develop a new measuring rig for Poly-V belts, to 
better be able to verify wear, duration and elongation at different testing cycles. The rig 
shall do measurements following the SAE-J1459 standard and be able to perform on belts 
with length between 1000-3300 mm. In addition, the design must be made in accordance 
with safety regulations and ergonomic aspects.     

Measurement of Poly-V belts are carried out by straining the belt between to pulleys with a 
force of 100 N per crossbar.  

At the project start access was granted to an old measuring rig, which is no longer in use 
due to not fulfilling the requirements for the measuring procedure. However, it has been 
used to identify ergonomic and safety gaps. The development of new concepts has then 
been carried out with those gaps in mind.  

The design of the new measuring rig is developed by using proven product development 
methodology, which covers work from idée to completed product. That includes 
accordance with a pre-study in design methodology, a concept study which deals with a 
number of concepts, the selection of concepts and an analysis of the technical equipment 
used in the new design during the product design.    

The result of the thesis is a completed rig, delivered and ready to use. The rig is capable of 
measuring ribbed belt length between 1000-3300 mm and up to twelve ribs. Measurement 
process according to SAE-J1459 can be performed meanwhile the rig is designed with 
ergonomics and safety aspects. A user manual describing the use of equipment, risks and 
the actual measurement process step by step is also included with the rig.  

The report annexes a pre-study of ergonomic and safety, which has been written in the 
initial phase of the thesis. The pre-study has been used as a guide for the design of the new 
rig, taking into consideration the existing regulations from different acquis.  
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Förkortningar 
TFP Scania  = Tekniska föreskrifter för maskiner och produktionsutrustning 

CAD   = Computer Aided Design 

L5/S1  = Position i ryggslutet vid ländkota 5 och svanskota 1 

F/M Träd = Funktions/Medelträd 

AFS   = Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

CE-certifiering = Intyg att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav.  

CC-mått  = Centrum- Centrum mått mellan remskivor 

SES  = Scania Ergonomic Standards 
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1 Inledning 
I det här kapitlet förklaras bakgrunden, syftet med examensarbetet, befintlig mätrigg samt nykonstruktion av 
mätrigg. 

1.1 Scania CV AB 

Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri/marina motorer.  
Koncernen finns i över 100 länder och sysselsätter mer än 35 500 anställda världen runt. 
Förutom i Sverige finns produktion i Europa och Latinamerika.  

Scania grundades år 1891 då som järnvägsvagnstillverkare vid namn vagnfabriks-
aktiebolaget i Södertälje, förkortat till Vabis. Men efter kort tid började utveckling och 
tillverkning av bilar och lastbilar.  

1900 bildades maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö då som cykeltillverkare och 1902 
byggdes den första lastbilen. År 1911 slogs Scania och Vabis ihop och den första bussen 
tillverkades inom kort. 

Idag ligger Scanias huvudkontor i Södertälje där bl.a. Scanias Forskning & Utvecklings 
center är stationerat med över 2400 personer som jobbar med utveckling av nya motorer 
och fordon. Även montering av motorer, växellådor och ramverk m.m. sker i Södertälje. I 
Oskarshamn, som är den andra stora Scania staden i Sverige tillverkas hytter till lastbilar 
som efter färdig produktion skickar färdiga hytter ut i Europa och till Södertälje.  

År 2010 omsatte Scania 78 Miljarder svenska kronor varv en vinst på nio miljarder kronor.  

1.2 Poly-V rem 

Poly-V remmar, se figur 1, är en av de vanligaste remtyper som används i transmissioner på 
fordon för drivning av bl.a. generatorn från motorn. Det är en variant av kilrem som 
utnyttjar liknande princip, men genom att använda sig av multipla ribbor istället för en stor 
kil kan Poly-V remmen göras betydligt tunnare. Detta ger ett flertal fördelar där en av de 
viktigaste är att den genom ett tunnare utförande klarar att jobba på mindre skivradie än 
kilremmar [18].     

 
Figur 1. Poly-V rem med åtta ribbor. 

Anpassad från < JENS S. Poly-V remdrifter, [17]> 
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1.3 Befintlig Mätrigg 

För att mäta Poly-V remmar, före och efter belastning i provcell, använder sig idag Scania 
av en enkel operatörsmanövrerad mätrigg enligt figur 2. Mätriggen är konstruerad för att 
mäta Poly-V remmar med längder på 1155-2740 mm och upp till åtta ribbor med en 
noggranhet på +/- 0,5 mm. Vid mätning monteras remmen genom att avlägsna båda 
remskivorna, placera remmen på skivorna, därefter återmonteras skivorna och vikter hängs 
på enligt viktkrav för respektive rem, 100N/ribba. Att montera upp en rem, göra tre 
mätningar och sedan demontera remmen tar ungefär fyra minuter i befintlig rigg och måste 
göras av minst två personer. Den befintliga riggen är utformad enbart för funktionalitet 
utan nämnvärd hänsyn till ergonomiska aspekter eller arbetsmiljö.  

 
 

Figur 2. Befintlig rigg för 
mätning av Poly-V rem. 

Remskivor 



Design och Kalibrering av Mätrigg för Poly-V remmar 

14 

 

1.4 SAE- J1459 

SAE-J1459 är en standard som syftar till mätprocessen kring remmar med V-formade 
ribbor för användning inom fordonsindustrin. SAE-J1459 skall säkerställa att 
mätningsprocessen och tillverkning av remmar sker på lika sätt oberoende av företag. 
Standarden täcker dimensioneringsteknik, toleranser och metoder för mätningen av Poly-V 
remmar. Längden av en V-ribbad rem bestäms genom att använda sig av två remskivor 
med ekvivalent diameter, en metod att applicerad kraft på en remskiva och ett sätt att mäta 
avståndet mellan remskivornas centrum - centrum mått, cc-mått. Total remlängd erhålls 
enligt formeln: 

 
 

 
 

 

  

I figur 3 visas en schematisk bild över mätprocessen enligt standarden.   

En av skivorna befinner sig under hela processen i en fix position medan den andra tillåts 
rör sig under mätprocessen. Mätning sker med statiskt last och med icke roterande 
remskivor, dock finns möjlighet att rotera skivorna mellan mätningar. Kraften som skall 
erläggas varje ribba och diametern på remskivorna ses i bilaga 8.1, vilket är ett krav från 
denna standard. 

 
 

Figur 3. Schematisk bild över mätprocessen enligt SAE-J1459. 

1.5 Bakgrund 

Inom gruppen Auxiliary Units (NMCC) på Scania i Södertälje arbetar man idag ständigt 
med att utveckla och förbättra verifieringsmetoder för remkretsen (se figur 4) och för att 
säkra kvaliteten på Poly-V remmar. När en rem skall utvärderas görs mätningar både före 
och efter provning för att säkerställa att remmen uppfyller de krav som utlovats från 
leverantör. Mätningar görs även för att kontrollera slitage, livslängd och töjning beroende 
på testfall. Scania har idag en befintlig mätrigg (se figur 2) för att utföra mätningar, men då 

Fix 
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dagens Poly-V remmarna blivit både längre och bredare har befintlig rigg blivit för liten för 
uppgiften. Därtill är den befintliga mätningsmetoden föråldrad, vilket gör att 
mätningsresultatet inte går att säkerställa statistiskt, då mätningen är beroende av vilken 
operatör som genomför mätningen. Ur säkerhetsaspekt finns tydliga brister t.ex. avsaknad 
av användarmanual. Dessutom är den befintliga riggen inte av ergonomisk karaktär och 
uppfyller inte kraven för mätning av Poly-V remmar enligt standard  
SAE- J1459.  

 
Figur 4. Remkretsen på Scanias lastbilsmotor 

<Med tillåtelse av Scania CV AB> 

1.6 Syfte 

Med avseende på avsnitt 1.5 - Bakgrund, önskar Scania konstruera en ny remmätrigg med 
noggrannare mättoleranser, bättre användarvänlighet, som kan mäta dagens remmar och 
uppfyller de säkerhetskrav som ställs av standarder och Scanias egna målvärden. Utöver 
detta vill man ha en mätrigg som är förberedd för framtidens remdimensioner. Vid 
examensarbetet slut är målsättningen att det finns en mätrigg som är kalibrerad, 
säkerhetsgodkänd och redo att tas i bruk för att bättre kunna följa upp slitage av  
Poly-V remmar.  

Vid examensarbetets start fanns krav utfärdade av Scania enligt tabell 1: 
Tabell 1. Krav för examensarbetet givet från Scania. 

Mätriggen ska uppfylla mätprocessen enligt standard SAE-J1459  

Mätning av remlängder skall kunna ske inom intervallet 1000-3300 mm 

Kraft som ska appliceras på varje ribba ska vara 100 N 

Feltoleransen vid längdmätning får ej överskrida 0,1 mm 

Mätning ska genomföras av en person 

Operatörsoberoende mätningsresultat  

Mätriggen skall vara konstruerad med hänsyn till ergonomiska aspekter 

 
Därtill skall även Scanias Tekniska Föreskrifter följas. Kraven har under arbetets gång legat 
till grund för inom vilka ramar samtliga koncept och utformning har genererats. Men då 
kraven endast gav en del begränsningar har en mer detaljerad kravspecifikation utformats,  
se bilaga 8.1 – Kravspecifikation. 
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2 Metodik 
Kapitlet avser att ge en djupare inblick i vilken metodik och vilka metoder som använts under utförandet av 
examensarbetet. Kortare exempel förklaras, för att senare i rapporten användas i större utsträckning. 

2.1 Konceptuell utveckling 

Metodiken om hur man strukturerat löser en problemuppgift följer ofta ett specifikt 
mönster, där man bryter ner problemet och bearbetar den i steg. Generellt kan sägas att en 
sådan lösningsgång är indelad i sex faser, vilka underlättar bearbetningen av stora projekt 
eller problem. Faserna ska inte ses som fasta steg som bara går att ta i en riktning då de ofta 
i verkligenheten överlappar varandra samt att integreringar kontinuerligt sker emellan de 
olika faserna[1,2,13]. Examensarbetet syftar till att följa en liknande struktur som ses i 
uppdelningen nedan och avser inte att behandla produktutvecklingsprocessen längre  
än fas 6.   

Fas 1 – Problemformulering  

Fasen syftar till att fastställa problemets karaktär och grunden till problemet kartläggs. 

Fas 2 – Analys 

Här utförs förarbetet till utvecklingen så som t.ex. Hur har man löst liknande problem 
tidigare? Finns det befintlig teknik som kan användas, eller måste allt nykonstrueras?  Även 
produkten bryts ner i mindre beståndsdelar som är överskådliga och arbetas med separat 
för en djupare förståelse av varje delfunktion. 

Fas 3 – Design 

Fram till denna fas har produkten kartlagts och förståelsen för produktens behov anses 
vara djup. Här tas då nya koncept och lösningar fram som utformar grunden till produkten. 

Fas 4 – Konstruktion 

Här sker exakt vad fas namnet syftar till, en konstruktion och sammansättning av 
produkten. 

Fas 5 – Utvärderingar 

På en färdig produkt måste självfallet tester göras för att tillgodose mål som ställts upp i  
fas 1. Uppfyller produkten de önskemål som ställts i den grundläggande 
problemformuleringen?  

Fas 6 – Leverans 

Efter att produkten godkänts av företag och brukare är den således färdig utifrån 
konceptfaser sett. Härifrån tar andra processer vid, såsom produktionsprocesser och 
försäljningsprocesser m.fl.  
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2.2 Disposition  

Nedan i figur 5, redovisas ett illustrativt planeringsschema över examensarbetet, där varje 
fas har en avslutande port med underliggande mål som skall vara avklarat före en 
fortsättning till nästa fas kan påbörjas. 

 

 
Figur 5. Planerad disposition med portar som visar vad som skall uppnås för att gå vidare till nästa fas. 

2.3 Stödmetoder 

Nedan presenteras stödmetoder som har använts under examensarbetet för att underlätta 
ett strukturerat arbete.  

2.3.1 Litteraturstudie 

Genom att läsa in fakta och forskningsresultat från olika tekniska rapporter, standarder, 
litteratur och nyhetsartiklar erhålls en god uppfattning av vad som är erkänt inom sökta 
områden. En grundlig litteraturstudie är att prioritera då det är onödigt att ” uppfinna hjulet 
på nytt” och man erhåller en kunskap om vad som finns på marknaden. Det är även i 
refereringssyfte bra att styrka och understryka metodik och lösningsgångar som 
framkommit under arbetets gång. Förstudien är det första som kommer utföras under 
examensarbetet. Litteraturstudien har använts under fas 1 eller förstudie och har bl.a. 
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berört områden som informationsinsamling till ergonomi och säkerhetsrapport, 
mätprocesser och produktutvecklingsprocessen. Metoden ska leda till att få en utökad 
förståelse av problembeskrivningen, kartläggning av arbetsmiljöproblem, säkerhetsfrågor 
och mätriggskonstruktionen. 

2.3.2 Intervju 

En intervju kan ses som en mångsidig informationskälla. Oftast samlar intervjuer 
information om hur personer tycker och tänker och informationen får då ses som subjektiv 
data[1]. En strukturerad intervju lämpar sig bäst då kvantitativ fakta önskas inom vissa 
områden, medan en ostrukturerad intervju är bäst då kvalitativ fakta är det som söks. Den 
ostrukturerade intervjun är mer spontan och följdfrågor kan tillämpas vartefter ett 
intressant område kommer upp.  

De intervjuer som lämpar sig bäst för detta examensarbete är en kombination av 
strukturerad och ostrukturerad intervju. Anledningen till detta är att det kommer finnas 
intervjuer då konkreta svar på specifika frågor önskas, men i andra intervjuer kan det vara 
så att ett mer svävande tema är det som eftersträvas. Om ett område uppkommer där det 
finns anledning till diskussion eller för mer djupgående följdfrågor, ska det finnas utrymme 
för detta. Intervjuer har tillämpas under förstudien för att få en guidning och avgränsningar 
i den litteratur som granskats. Men även för att få mer information av erfaren personal och 
direktiv hur föreskrifter skall tolkas och användas.   

2.3.3  Fokusgrupp 

Fokusgrupper är vad man kan kalla en gruppdiskussion, oftast med 6-10 deltagare och en 
diskussionsledare. Man diskuterar under ett speciellt tema som presenteras av 
diskussionsledaren som också ser till att allas röster blir hörda. Gruppen kan bestå av 
experter på området och företagsledare tillsammans med t ex. produktionsarbetare. På så 
sätt fås ett brett perspektiv på problemet och olika synsätt kombinerat med 
arbetserfarenhet, kan presenteras[1]. Fokusgruppen som har varit tillgänglig för 
examensarbetet bestod av gruppchef, handledare och kommande användare, en grupp om 
totalt fem personer. Fokusgruppen har främst använts i syfte att föra diskussion kring 
remkretsfrågor och konceptgenerering men även vid beslut så som konceptval.   

2.3.4 Observation 

Observationer kan utföras på flera sätt bl.a. genom systematiskt eller osystematiskt 
observation. Där den ena syftar till att leta efter något specifikt (systematisk) eller så noteras 
allt som verkar vara av intresse (osystematisk observation) som sedan kan användas som 
diskussionsunderlag. Resultatet av en observation kan, som i fallet med intervjuer, samla 
både kvantitativa och kvalitativa data. Vanligast är att den information som presenteras är 
av kvalitativ sort.  

Genom att direkt observera ett moment kan en betydande förståelse fås över 
användarsituationen. Närvaron av en observatör är dock inte alltid att föredra, då 
testpersonen kan känna sig obekväm och arbetet skiljer sig från det normala. Då kan en 
indirekt observation t.ex. videoinspelning vara att föredra då operatören tillåts arbeta 
ostört. Flertalet direkta observationer kring mätprocessen på befintlig rigg har utförts, 
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framför allt i förstudiefasen av examensarbetet. Observationerna var av systematisk 
karaktär där målet var att sammanställa alla moment som genomförs vid mätning och för 
att granska arbetsställningar/arbetsmoment som kan vara skadlig för människan. 

2.3.5 Brainstorming 

Enligt Hans Johannesson, J-G. Persson, m.fl. [11] är brainstorming kanske den metod som 
används mest frekvent initialt vid generering av koncept. Brainstorming bygger på att de 
som ska generera lösningar till problemet, sätter sig tillsammans vid ett bord eller liknande 
och utser en person som blir sekreterare. Därefter beskrivs problemet, dess innebörd och 
noga är även att förklara för gruppen att ingen negativ kritik får förekomma under mötets 
gång. Därefter släps ordet fritt och var och en i gruppen ger lösningsförslag på problemet 
och kan även bygga vidare på andras förslag. Ofta leder brainstorming till en hög 
spontanitet och hög grad av kreativitet mellan gruppmedlemmar. Viktigt att påpeka är dock 
vikten av att förhindra att negativ kritik sprids, då sådan hämmar kreativiteten i hög 
utsträckning. Brainstorming förekommer i flera olika varianter men samtliga syftar till att ta 
fram koncept från tankar. Enligt Stuart Pugh [13, ss71] är metodiken att använda sig av 
brainstorming i grupp vid den initiala konceptgenereringen hämmande, då initiala idéer bäst 
framkommer individuellt. Medan urval av koncept och idéer sedan görs bäst i grupp. Trots 
detta är brainstorming den metod som mest frekvent används vid initial konceptgenerering.  

Vid konceptgenereringsfasen har brainstorming, både på person- och gruppnivå använts 
som mest frekvent. Metoden har använts vid framtagning av medel till F/M-träden och av 
hela koncept Men även vid problem i konstruktionsfasen har metoden använts för att 
snabbt generera idéer till en lösning.  

2.3.6 Skissning 

Att göra illustrationer har människan gjort sedan urminnes tider. Genom att visa bilder, 
ritningar, skisser m.m. förmedlas en ökad förståelse av vad som illustratören försöker visa 
eller förklara. Kenneth Österlin nämner i sin bok ”Design i Fokus” (2007) det gamla 
ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord”, i ett stycke rörande vikten av att illustrera sina 
idéer och tankar med bilder. I konstruktionssammanhang är det av stor vikt att kunna 
använda sig av enkla illustrationer i tidig fas av konceptframtagning. Skissning leder till ökat 
samförstånd emellan individer och minskar risken för missförståelse, vilket i sin tur leder 
till ökad effektivitet. Skissningen har varit en viktig metod under hela examensarbetet och 
varit ständigt återkommande i de olika faserna. Mest frekvent har skissningen använts 
under konceptgenererings- och konceptvalsarbetet, då i samspel med brainstorming för att 
förtydliga idéer, primära lösningar och koncept. 

2.3.7 Black Box 

För att tydligare förstå processflödet vid konceptgenerering används ofta en black box. 
Black boxen tar huvudfunktionen som produkten ska utföra och styckar upp det i 
delfunktioner. Men för att kunna dela upp utförandet krävs också att det kommer någon 
form av input och output till boxen. Som ett exempel kan tas att köpa dryck ur automat 
som visas enligt figur 6 på nästa sida.  
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Mynt Kall dryck 

     
 

 
 

 

En black box har använts under förstudien för att visuellt beskriva mätningsprocessen av 
en poly-V rem, enligt den metod som klarlagts via observationer och standard SAE-J1459. 
Indata har varit en rem och ut kommer resultatet i form av en remlängd. Funktionerna som 
placeras i black boxen är de som senare används som huvudfunktioner i ett F/M-träd.  

2.3.8 Viktningsmatris 

Metoden syftar till att få ut en prioriteringsordning utifrån givna krav och önskemål som 
avgör vad konceptframtagningsgruppen skall ägna mest tid till eller fokuseras på, en form 
av ledning av vad som är viktigast att lösa enligt en så objektiv metod som möjligt.  

Metoden kan tillämpas på många sätt, där varje produktutvecklare förespråkar sin 
matrisuppställning. Men generellt kan sägas att genom en systematisk matrisuppställning 
försöker man utvärdera koncept mot varandra eller så objektivt som möjligt.  Principiellt så 
vägs varje kriterium mot varandra, genom att man tar var rad för sig och väger dess 
betydelse gentemot andra kriterium som står i kolumnerna. Därefter speglas motsvarande 
rads bedömning under kolumnen med samma namn som raden. T.ex. gräddglass är mindre 
viktig än, 0, smakvariation i raden, den blir då mer viktig, 2, i motsvarande kolumn för 
gräddglass gentemot smakvariation. Se tabell 2 för exempel av hur en simulerad testgrupp 
värderar vad som är viktigast för dem gällande en glass: 

Tabell 2. Viktningsmatris, exemplifierad för en glass. 

Kriterium Gräddglass Frasig Smak 
variation 

Ekologisk Summa Summa 
/Totalt  

Gräddglass  1 0 2 3 0,25 
Frasig 1  0 2 3 0,25 
Smak variation 2 2  2 6 0,5 
Ekologisk 0 0 0  0 0 
0 = Mindre viktigt än 
1 = Lika viktig  
2 = Mer viktig än 

Från exemplet ovan ses att en glass viktigaste egenskap är dess smakvariation, därefter är 
viktigt att det är gräddglass och frasigt. Minst viktig är att den är ekologisk enligt kunderna i 
detta exempel. Viktningsmatrismodellen ovan har använts praktiskt i förstudiefasen, för att 
tydligare och strukturerat rangordna belastningen på kroppsdelar under en mätprocess. 

Output BLACK BOX Input 

 

 

BLACK BOX 

Välj dryck Stoppa i mynt 

 

Tag dryck ur 
automat 

Figur 6. Schematisk bild beskrivande flödesstrukturen i en black box 
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Modellen har även tillämpats vid viktning av krav och önskemålen i syfte att lättare planera 
arbetsgången.  

2.3.9 Funktions-/Medelträd 

Ett Funktions-/Medelträd (F/M-träd) är ett konceptgenereringsmedel som spänner upp 
produkten/tjänsten man önskar tillstå med i ett hierarkiskt träd. Överst står själva 
produkten/tjänsten. Därefter kommer de uppspända huvudfunktionerna och under dessa 
står medel som finns till för att lösa varje funktion. Ur primära medel följer sedan 
underfunktioner och undermedel. F/M-träd ger vid konceptgenerering en tydlig struktur 
med hur olika underproblem till huvuduppgiften går att lösa med olika medel. Vid 
generering av medel i ett F/M träd blir antalet förgreningar ofta stora och många samt ger 
en svåröverskådlig bild. Därför motiveras ofta valet av att ordna in medlen i en morfologisk 
matris. För varje medel måste en teknisk undersökning göras d.v.s. kontrollera att det finns 
teknik idag som representerar varje medel. Glassexemplet från ovan skulle kunna, enligt 
figur 7, se ut på följande vis i en funktions/medelträd struktur:  

 
 

 

 

 

 

 

2.3.10 Morfologisk matris 

En morfologisk matris är en form av hjälpmall för att generera koncept då F/M-träd ofta 
blir stora och svåröverskådliga. I matrisens vänstra kolumn radar man vertikalt upp de olika 
delfunktionerna listade från F/M-trädet, därefter tar man för varje funktion dess medel och 
skriver i raden där funktionen står skriven. När samtliga funktioner skrivits in kan koncept 
genereras genom att man från övre delfunktion väljer en dellösning från var rad vilket leder 
till ett fullständigt koncept. Genom att repetera processen skapas ett flertal relevanta 
koncept som man sedan tar vidare till en elimineringsmatris. Se tabell 3 för hur 
glassexemplet skulle kunna användas. 

Tabell 3. Exempel av Morfologisk matris. 

Delfunktion Medel 
Förvara Glass Våffla Bägare 

Erbjuda grundingrediens Sorbet Grädde 
Koncept 1(●): Våffla med gräddglass  Koncept 2(●): Bägare med sorbet 

Figur 7. Exempel på del av F/M-träd för glass. 
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En variant av morfologisk matris visas i bilaga 8.6- Koncept. Där koncepten som genererats 
är summerade.  

2.3.11 Elimineringsmatris 

En elimineringsmatris är ett stöd för att kunna väga olika koncept gentemot varandra. 
Elimineringsmatriser finns i ett flertal olika varianter, så som Pughs metod [13], Datumplan 
[11], Weighted Objectives Method [11], etc. I tabell 4 redovisas ett exempel för hur glassens 
koncept vägs mot varandra enligt Pughs metod: 

Tabell 4. Exempel av elimineringsmatris enligt Pughs metod. 

Kriterium/ 
Koncept 

Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept x 

Förvara glass 1 +1 0 Etc. 

Erbjuda 
valmöjlighet 

3 +1 -1 Etc. 

Resultat:  4 -3 Etc. 
+1 = Uppfyller kriteriet väl, VG 
0 = Uppfyller kriteriet godkänt, G 
-1 = Uppfyller inte kriteriet, IG 

Koncept 1: (+1)*1+(+1)*3=4 Koncept 2: (0)*1+(-1)*3=-3 

 

En modell av Kesselring [11] har använts som avslutning vid konceptgenererings- och 
konceptvalsfasen för att så objektivt som möjligt jämföra koncept mot ställda krav. 
Elimineringsmetoden har även använts av fokusgruppen då via enkätundersökning. 
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3 Utförande och Analyser 
I detta kapitel redovisas hur genomförandet av examensarbetet har gått tillväga. Metodiken som presenterades i 
kapitel 2 har stått som utgångspunkt men p.g.a. olika anledningar har själva utförandet stundtals varierat något 
från metodiken och tidsplanen. Kapitlen som följer rubriceras i kronologisk ordning varefter momenten genomförts. 

3.1 Ergonomi och Säkerhetsstudie 

Denna del av examensarbetet har varit en grundläggande förstudie för att kartlägga 
problem kring arbetet med och i närheten av befintlig mätrigg. Studien har också syftat till 
att ge en inblick i vilka säkerhetsföreskrifter och regler som gäller vid konstruktion av den 
här typen av utrustning, för att inte vid slutgiltig risk och säkerhetsgenomgång få flertalet 
anmärkningar på brister eller fel. Avsnittet om ergonomi och säkerhet är en delrapport 
efter ett krav från Scania och ses som helhet i bilaga 8.10. Nedan följer slutsatser från 
delrapporten. 

• Enligt bilaga 8.2- Biomekaniska Beräkningar uppnår belastningen i musculus erector 
spinae, 6744 N vid lyft av vikter tillhörande befintliga mätrigg  

• Lyft med tunga vikter i dåliga arbetsställningar bör minimeras eller undvikas helt  
• Vid utformning av arbetsutrustning eller arbetsplats bör utformningen ske efter 5:e 

respektive 95:e percentilen i avseende på antropometriska kroppsmått 
• En bullernivå över 75 dB är inte tillåten i kommande förvaringslokal under längre 

tid 
• Ljusnivån bör i en lokal vara 300 lux vid allmänbelysning och 500 lux vid 

platsbelysning 
• Termiskt klimat, luft och temperatur beror av varandra och kopplas till rummets 

volym och ventilering. En temperatur på 20-22 grader ökar förmåga för inlärning, 
koncentration och mentalt arbete medan en temperatur mellan 23-26 grader gynnar 
det kreativa och skapande arbetet 

• Vid utformning av ett arbetsrum bör inte utrymmet understiga måtten  
0,6*0,9*2,1 m 
 

Vid utformning av informationsdon är det viktigt att information kan framhävas tydligt, 
upptäckas, igenkänns och förstås. Detta uppnås t.ex. genom att: 

• Minimera antalet rader och tecken  
• Låta viktig information alltid vara lättillgänglig 
• Låta information som används ofta vara lätt att hitta 
• Information som tillhör samma kategori bör grupperas i närhet av varandra 
• Gul, Grön, Rött eller Blå färg bör användas som visningsfärg, även för färgblinda   
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Vid placering och formgivning av manöverdon rekommenderas att följande eftersträvas. 
 

• Operatören måste alltid lätt och snabbt kunna komma åt och hantera 
manöverdonet 

• Operatören måste alltid kunna förstå hur han/hon skall kunna använda 
manöverdonet 

• Funktionen hos respektive manöverdon bestämmer dess placering, identifiering 
och utformning. Manöverdon som har samma uppgift eller tillhör samma 
arbetsområde bör såldes placeras i grupp eller i närhet av varandra 

• Vid snabb och kontinuerlig manövrering används till fördel en handvev eller spak 
• Vid precisionsarbete rekommenderas en ratt eller knapp 

Utöver detta finns kartläggning av problemområden med befintlig mätrigg och 
rekommendationer om vad som skall minimeras eller bör tas bort helt i bilaga 8.10.  

Säkerhet 
Vid konstruktion av en ny mätrigg på Scania finns ett flertal föreskrifter som ska följas 
beroende på utrustningens användningsområde. Detta examensarbete har använt fem olika 
föreskrifter där samtliga är hämtade från arbetsmiljöverket eller Scanias egna utvidgade 
föreskrifter. För fullständig lista se bilaga 8.10, avsnitt 8.10.2 – Säkerhet.   

I bilaga 8.10, avsnitt 8.10.3 – Fokusområden rörande säkerhet motiveras beslut att inte klassa 
mätriggen som maskin utan mer ansvar läggs på användaren av arbetsutrustningen. 
Mätriggen kommer inte att CE-certifieras enligt motivering i samma stycke.  

Risker med befintlig mätrigg är tippning, klämrisk, fallande objekt och brist på 
säkerhetsföreskrifter. Motivering och mer ingående fakta ses i avsnitt 8.10.4 - Säkerhetsrisker 
med befintlig rigg. 
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3.2 Viktning av krav 

Genom att skapa en prioriteringsordning över vilka krav och önskemål som skall uppfyllas 
i respektive ordning, ges en bättre överblick hur arbetet kan läggas upp. För att skapa en 
prioriteringsordning har en viktningsmatris använts. Kraven och önskemålen har viktats 
gentemot varandra, dels av konstruktörerna och dels av kommande brukare. Resultatet kan 
ses i tabell 5 och summerar prioriteringsordning över vilka krav eller önskemål som arbetet 
bör centreras runt i första hand. Kraven har viktats av högre prioritet eftersom dessa måste 
uppfyllas. Önskemålen står med i samma tabell men börjar från position åtta i 
rangordningen. 

3.3 Viktning av kroppsbelastning 

Utifrån observationer av ett flertal mätprocesser på befintlig mätrigg, har en viktning över 
hur belastningen fördelar sig på olika kroppsdelar eller partier jämförts med andra. 
Resultatet ses i tabell 6 på nästkommande sida och från den framgår att nedre ryggen 
(ryggslutet) har högst belastning medan ankel/fot belastas lägst. På andra plats kommer 
knä/ knäled p.g.a. den djupa positionen vid placering av vikter, se bilaga 8.10, figur 33. 

 

 

 

 

Tabell 5. Viktningsmatris över krav och önskemål från kravspecifikationen 
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3.4 Konceptgenerering och Konceptutvärdering 

3.4.1 Enkätundersökning 

Att få en bättre uppfattning om vilken teknik eller vilka principer kommande brukare vill 
använda sig av kan ge många fördelar. Exempel på detta kan vara nya idéer till 
konceptgenereringsfasen, men även förbättringsförslag från tidigare erfarenheter. Genom 
att göra en enklare enkätundersökning har kommande brukare fått möjlighet till att påverka 
konstruktionen.  

Enkäten, som ses i bilaga 8.12, bestod av nio frågor där användarna bl.a. fick svara på vilka 
funktioner som önskas eller saknades på befintlig rigg, vilka arbetsmoment som anses 
jobbiga och en sida där man illustrativt kunde visa skisser eller bilder på hur en man 
önskade att den nya riggen ska se ut eller användas. Sista frågan var en betygsfråga där sex 
koncept presenterades och kommande användare fick betygsätta hur väl respektive koncept 
uppfyllde olika önskemål.  

Av enkätundersökningen framgår att användarna har lite olika önskemål om kommande 
utrustning men tillräckligt många likheter fanns för att enkäten skulle fylla sin funktion. 
Nedan redovisas en sammanställning av önskemål på en ny mätrigg:  

• Inga tunga lyft förekommer 

• Riggen är stabil som ställning 

• Riggen skall klara av att belastas med 
önskad kraft  

• Goda arbetsställningar tillämpas  

• En digital display finns 

• Riggen är mobil  

• Oberoende mätresultat 

• Ergonomisk utformad i största 
möjliga mån  

 

Enkätresultatet ovan bekräftar redan befintlig kravspecifikation tillsammans med önskemål. 
Ingen viktning eller prioriteringsordning av enkätresultatet har gjorts, men dock framgår 
det av resultatet ovan att säkerhet och användarvänlighet prioriteras. Personerna som 
deltagit i undersökningen är de ingenjörer som arbetar med remkretsen på Scanias motor-
utvecklingsavdelning och är också de kommande användarna av mätriggen.  

Tabell 6. Viktningsmatris över hur kroppsdelar belastas under mätningsprocessen med befintlig rigg. 
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3.4.2 Black Box  

Efter flertalet remmätningar med befintlig rigg har framtidens mätprocess med olika 
huvudmoment kartlagts i en black box. Huvudmomenten avser att ingå som 
huvudfunktioner i kommande F/M- träd med underliggande tekniska principer och medel. 
I figur 8 ses en black box som summerar dessa moment i remmätningsprocessen.  

 

 
Figur 8. Black box över en process där en rem skall mätas. 

3.4.3 Funktions/Medelträd 

Ett F/M-träd har använts till att på ett strukturerat sätt hitta medel (lösningar) till 
huvudfunktionerna från black boxen i figur 8. Ytterligare ett F/M-träd har genererats, då 
direkt kopplat till funktioner som inte har med mätprocessen att göra men som krävs för 
att uppnå en komplett mätrigg. Tillsammans utgör de två F/M-träden funktioner som gör 
mätriggen brukbar. Vid arbetet med att ta fram medel till funktionerna i F/M-trädet har 
brainstorming används som arbetssätt och vidare med lättare ”state-of-the-art” studier.    

På nästkommande sidor visas F/M-träd som genererats. Första F/M-trädet (figur 9) visar 
huvudfunktionerna från figur 8. Nästa F/M-träd (figur 10) visar funktioner som tillkommit 
utöver de som syftade direkt till mätprocessen. Huvudfunktionernas trädgrenar med 
underfunktioner och medel bifogas i bilaga 8.3 – F/M – träd.   
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Figur 9. F/M-träd över huvudfunktioner från black box. 
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Figur 10. F/M- träd över huvudfunktioner som krävs för fullständig remmätrigg. 
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3.4.4 Konceptgenerering 

Koncept har genererats utifrån F/M-trädens medel och sammanställts till nitton olika 
koncept som visas i bilaga 8.6. Konceptgenereringen syftade till att begränsa och rama in 
konstruktionsmöjligheterna i tydligare gränser kring vilken utrustning och teknik, medel, 
som kan kombineras tillsammans. Koncepten har alla varit teoretiskt möjliga men även har 
en praktisk realiserbarhet delvis varit med i tankegångarna kring genererade koncept. Detta 
för att undvika att konceptidéer skall sväva iväg i helt orimliga kombinationer. Vidare 
förutsätts att alla koncepten klarar att uppfylla mätprocessen enligt standard SAE-1459, 
säkerhetskrav för mätarställningar och mätintervallet. 

Under konceptgenereringen har koncepten genererats enskilt, i par och utan en förstudie 
kring vilken teknik som finns tillgänglig och skulle uppfylla respektive medel. Kommande 
brukares idéer och önskemål kring en ny mätrigg som noterats i 3.4.1- Enkätundersökning 
användes i denna del av arbetet. Dessa vägdes in i konceptgenereringen och ingår på olika 
sätt i konceptförslagen.  

3.4.5 Utvärdering av koncept 

Koncepten har blivit utvärderade genom en viktningsmodell av Kesselring1). 
Viktningsskalan delades in i 1, 3, 5 och 7, där 7 är av ”hög vikt” och alla faktorer som har 
med människan att göra får viktning 7. Viktning 1 får faktorer som inte har stor inverkan 
på mätprocessen men som ändå kan variera p.g.a. mänskliga faktorn t.ex. utformningen av 
display. Skalan som sedan beskriver hur väl ett koncept uppfyller respektive önskemål 
delades in i 1-5 där 5 betyder ”uppfyller helt” och 1 betyder ”uppfyller inte alls”. Totalt kan 
ett koncept erhålla 440 poäng om det uppfyller alla önskemål helt. I bilaga 8.7 presenteras 
hela viktningstabellen över genererade koncept, varav högst poäng erhöll koncept 9 tätt 
följt av koncept 18. Totalt har de sex koncept som erhållit högst poäng enligt 
viktningsmatrisen presenterats för fokusgruppen vid konstruktionsgenomgångar. I tabellen 
finns ett flertal koncept som erlagts 0 poäng. Detta har flertalet förklaringar, t.ex. att en 
kraftkälla som inte består av direkt kraft från människan använts eller att konceptet inte har 
tillräckligt hög realiserbarhet.  

3.4.6 Skissning 

I kapitel 2 förklaras vikten av illustrationer på idéer och principer som ett starkt verktyg 
inom konceptgenereringen. Skissningen har varit till stor hjälp under examensarbetet, 
framför allt då tankegångar har presenterats t.ex. vid konstruktionsgenomgångar, för 
handledarna eller för Scanias mekaniska verkstad. För att förstå vad huvudfunktionerna 
syftar till och förklara vad egentligen medlen betyder lades mycket tid på skisser. Figurerna 
11 och 12 visar hur två typer av konceptuella lösningsskisser har sett ut under 
examensarbetet. Skissen till vänster (figur 11), beskriver hur ett av medlen kan appliceras 
som lösning till en huvudfunktion i F/M- trädet. Skissen till höger (figur 12) beskriver mer 
en helhetslösning över en hel mätrigg. I den visas illustrativt lastsättningen av remmen, 
stående rigg, hur förflyttningen av remskivorna sker o.s.v.  

                                                 

 
1 Sid 140, Produktutveckling 
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I denna rapport kan av förklarliga skäl inte alla skisser bifogas utan endast ett fåtal kommer 
redovisas. Förutom skisserna i figur 11 och 12 ses några fler skisser i mindre skala, bifogat i 
bilaga 8.4 - Skisser och visar fler idéer och koncept som genererats. Alla skisser som 
genererats har bidragit till diskussionen i konceptutvärderingen och sedermera ett slutgiltigt 
koncept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
För att ytterligare förtydliga helhetskoncept från handskisserna, har skisserna gjorts om 
i Catia V5, till enklare representationer i 3D-format. Dessa har sedan använts som 
presentationsunderlag vid konstruktionsgenomgångar. Framför allt vid första 
konstruktionsgenomgången då en konceptutvärdering har presenterats. I bilaga 8.5 visas 
några av bilderna som har använts under första konstruktionsgenomgången. Viktigt att 
nämna är att bilderna inte ligger som entydigt beslutsunderlag till slutgiltig konstruktion. 
Utan mer representerar en illustration av hur medlen som tillhör olika huvudfunktioner 
skulle kunna fungera enskilt eller tillsammans med andra medel. 

3.4.7 Konstruktionsgenomgång 

Konstruktionsgenomgångar har varit naturliga avstämningsmöten med handledaren, 
brukare och gruppchef på Scania för diskussioner kring bl.a. koncept och konceptval. 
Vidare har ergonomi och säkerhetsaspekter som tillägnats fokus, enligt bilaga 8.10, avsnitt 
8.10.3- 8.10.5, lagts fram, en sammanställning av enkätundersökningen för medverkande 
personer har presenterats samt att en uppskattad budget för projektet fastställts vid 
konstruktionsgenomgångar.  

I tidigt skede har problem uppstått med att hitta utrustning som kan klara mätnoggrannhet 
på 1/100 mm. Efter beslut att undersöka djupare i vilken utrustning som klarar mätkravet 

Figur 12. En skiss som visar 
ett helt koncept för en mätrigg. 

Figur 11. En skiss som illustrerar principen medel till 
huvudfunktionen ” Möjliggöra förflyttning av remskivor” 
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1/100 respektive 1/10 mm och inom vilken prisklass dessa hamnar, har tillräcklig fakta 
erhållits för att jämföra hur väl motiverat det är att sätta ett mätkrav på 1/10 mm2.  

Som kraftkälla har efter diskussioner hydraulik, pneumatik och mekanisk skruv undersökts 
vidare, då kraften kommer direkt från människa och inte endast av extern kraftkälla. Vidare 
har utrustning som mäter pålagd kraft i remmen granskats och vikten av att konstruera 
efter en mätoberoende process prioriterats. Processen från att skapa en kraft till att mäta 
remmen där operatören har så lite frihet som möjligt att påverkan resultatet, har varit av 
hög prioritet. 

3.5 Teknisk utrustning för remmätrigg 

För motivering av vald huvudenhet för kraftgenerering, längdmätning och kraftmätning har 
en djupare analys av olika längdgivare, kraftgivare och kraftkälla använts. Nedan redovisas 
en sammanställning hur principen fungerar samt för och nackdelar.   

3.5.1 Alternativa Längdgivare 

Linjär elektromagnetisk induktionsskala 
Mätdonet baseras på elektromagnetisk induktion och består av en metallskena med släde. 
Denna typ av utrustning som analyserats har en mätnoggrannhet på 7 µm och en 
upplösning på 1 µm vid längmätning mellan 100- 1800 mm. Fördelen med en sådan digital 
skala är att den består av en relativt robust skena, levereras färdigmonterat och har väldigt 
hög upplösning. [21] 

Optisk Laser 
En laserstråle som skickas iväg från en givare, som sedan reflekteras via en reflektor och 
återvänder till givaren. Avståndet, s, mäts via den tiden, t, det tar för strålen att komma 
tillbaka till givaren från att den lämnat. Laserstrålens hastighet, v, är given och på så vis fås 
avståndet ut via formeln, . Den laserutrustning som uppfyller ställda mätkrav kan 
dock endast mäta avstånd mellan 5 – 600 mm och har en upplösning på 80 µm [23].  

Magnetisk Mätskala 
Ett mätdon som fungerar genom magnetisk positionsmätning genom att en magnetisk 
bana läggs ut och därpå fästes en magnetisk sensor. Magnetisk mätskala påminner mycket 
och den elektromagnetiska induktionsskalan men baseras på olika mätprinciper. En 
magnetisk mätskala är av något mindre karaktär och levereras inte i ett färdigt paket med 
bestämda mått. Magnetisk mätskala kan moduleras ihop genom mindre enheter och 
tillsammans med en relativt hög upplösning på 60 µm erhålls ett mer modifierbart system i 
detta användningsområde. [22] 

                                                 

 
2 Kravet från Scania är att mätresultatet ska säkerställa en noggrannhet på 1/10 mm och det gör att 
utrustningen måste klar minst 1/3 på andra decimalen. 
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3.5.2 Alternativa Kraftgivare 

Samtliga kraftgivare som analyseras under detta examensarbete är begränsade till 
Piezoelektriska givare. Piezo är grekiska och betyder ”trycka”, ”pressa” vilket tillsammans 
med elektricitet gett kraftgivarna sitt namn. Principiellt fungerar de genom att kristaller med 
speciella kristallegenskaper omvandlar mekaniskt arbete till elektricitet och omvänt när de 
deformeras kraftigt [16]. När kristallerna belastas induceras en spänning som tas upp av en 
känslig voltmeter och konverteras om till motsvarande kraft via en algoritm, se figur 13 för 
illustration. 

Utrustning som klarar att mäta kraften som anläggs på remmarna finns i flertalet varianter 
och under varje typ av mätdon finns flera modeller. Med andra ord, sortimentet är brett 
och utrustning som klarar mätintervallet är många. För att begränsa antalet valmöjligheter 
av kraftmätare har ett totalt mätfel motsvarande +/- 1 N satts som riktlinje. Det är ett högt 
ställt krav, men då standarden SAE-J1459 säger 100 N/ ribba i remmarna utan toleranser, 
antas detta krav kunna uppfylla SAE-kravet. 

Inom industrin talar man om ett totalt mätfel på totala mätområdet. I det totala mätfelet 
ingår olinjäritet, hysteres och repeterbarhet för mätelementet. För att få det totala mätfelet 
adderas alla ingående felkällors procentsats till en total procentsats. I ett mätområde om  
0 -1200 N skulle 1 N motsvara 0,08 % totalt mätfel. 

 

 
Vid val av en hydraulisk kraftkälla lämpar sig en tryckgivare med tillhörande digital display 
som kraftmätare. Det finns fem olika varianter av tryckgivare: 

Absoluta tryckgivare 
Tryckgivare som mäter tryckdifferensen relativt vakuum. Atmosfäriskt tryck vid havsnivå är 
101,325 kPa refererat till vakuum. Tryckgivare med absolut tryckåtergivning används 
främst vid mätningar med hög precision.[19] 

Övertrycksgivare 
Tryckgivare som mäter tryckdifferensen relativt det atmosfäriska trycket vid en given plats. 
Alltså en tryckgivare som kalibrerar trycket emot sin omgivning på befintlig plats och 
således är enkel att avläsa då inga omräkningar från absoluta tryck behövs. [19] 

 
 

Figur 13. Schematisk bild, visande hur ett piezoelektriskt material avger en spänning vid olika belastning 

V V 
=F 
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Vakuumtrycksgivare 
Tryckgivare för mätningar där trycket är mindre än det atmosfäriska relativt en given plats. 
Mäter alltså undertrycket relativt det atmosfäriska på den specifika plats utrustningen 
används. [19] 

Differenstryckgivare 

Tryckgivare som mäter tryckdifferensen mellan två eller fler punkter. Kan som exempel 
användas vid mätning av tryck före och efter en strypventil för visualisering av 
tryckdifferensen. En övertrycksgivare är en form av differenstryckgivare. [19] 

Sluten tryckgivare 

Är identisk med en övertrycksgivare men är av tillverkare kalibrerad i förhand för att mäta 
tryck relativt havsnivån. [19] 

Då en önskad egenskap för kraftgivaren är att den ska visa kraften på någon form av digital 
display kommer tryckgivaren att vara kopplad till ett piezoelektriskt material och 
omvandlare som konverterar trycket via algoritm till kraft på displayen.  

 

I en applikation med mekanisk skruv med tryck eller dragkraft på remskivan, kan ett annat 
piezoelement användas. Då i form av en lastcell eller dynamometer.  

Lastcell 
En lastcell är en givare som mäter krafter i en rad olika applikationer.  Den kan användas 
för mätning av tryck, dragning, böjning och skjuvning [16]. De finns i olika utförande men 
den vanligaste är två eller fyra töjningsgivare i en Wheatstonebrygga3). Genom deformation 
av givaren generas fjäderliknande signaler som elektroniskt förstärks och via en algoritm 
går att konvertera till motsvarande kraft eller vikt. En variant finns även i utföranden med 
hydraulisk lastavkänning. Lastcellsgivare lämpar sig bra för användning utomhus inom 
industrin, då de är immuna mot transienta spänningar (åska).  

Dynamometer 
Den principiella skillnaden mellan en lastcell och en dynamometer är i modern tid nästan 
försumbar men att dynamometern är något mer anpassad för att användas som sensor vid 
dynamiska förlopp som t.ex. vid varierande lastcykler.    

Tidigare i historien baserades ofta en dynamometer på en bestämd fjäder och genom att 
veta dess fjäderkonstant kan man avläsa vikt eller kraft på en skala vid användning i axiell 
led på dynamometern enligt formeln: , där F är kraften, k är fjäderkonstanten och 
x är förlängningen/kompressionen av fjädern inom dess elastiska område [18]. Kraften 
avläses på en fast skala med en referensgivare kopplad till fjädern, se figur 14 på nästa sida 
för schematisk bild. 

                                                 

 
3 Wheatstonebrygga, en elektronisk krets där tre motstånd är kända och ett okänt motstånd kopplas in över 
en galvanometer vilket ger stor noggrannhet av motståndet i det fjärde motståndet. Används ofta som sensor. 
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Figur 15. Schematisk bild över principiell funktion för kraftöverförning via kompression. Övre delen visar 
hydraulisk funktion och undre delen visar motsvarande kraftsättning med momentaxel. 

 

3.5.3 Alternativa Kraftkällor  

Kompression av en gas eller fluid kan vara en mycket lämplig kraftkälla då kraften på så vis 
skulle kunna ställas med hjälp av en tryckregulator. De aktuella fallen för remmätriggen 
skulle då baseras antingen på en hydraulisk eller pneumatisk lösning. 

Hydraulik 
 
Att använda sig av hydraulisk utrustning skiljer sig mot pneumatik endast på det viset att 
hydraulik avser kompression med fluider medan pneumatik avser kompression med gaser. 

I examensarbetet avser den hydrauliska lösningen en manuell handpump som bygger upp 
ett tryck på en liten area av en fluid, vanligtvis olja, vilket sedan går via en backventil vidare 
till en tryckkammare som trycksätter en kolv med större tvärsnittsarea än vad pumpens area 
har. Det tvingar kolven att generera en kraft vidare i axiell led från fluiden. Genom att 
bygga upp trycket på kolven via pumpen går det att överföra stora krafter med god 
precision. Principiellt kan man se det som funktionen av en hävarm med den skillnaden att 
kraften går via en fluid och trycksättning istället för rakt över en momentaxel [20], se  
figur 15 nedan för schematisk bild.  

 

Figur 14. Schematisk bild av en gammaldags dynamometers funktionsprincip 
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Pneumatik 
Pneumatiska lösningar använder sig av gaser istället för fluider. Det leder till att man inte 
kan använda pneumatik till samma trycksättning som med hydrauliska lösningar. Men då 
kraven endast motsvarar maximalt 1200 N gör det att även en pneumatisk lösning skulle 
vara fullt möjlig.  

Mekanisk Skruv 
Att använda en skruvkonstruktion som kraftkälla är en enkel och väldigt gammal metod 
som använts i århundraden. Metoden fungerar genom att man skapar en linjär rörelse med 
hjälp av en gängad stav och en mutter eller släde. Vid användning av en skruvkonstruktion 
till mätriggen är det framförallt två typer av matarskruvar som kan vara tillämpningsbara. 
Den ena är av typen trapetsgänga (se figur 16) och den andra en kulskruv. Att välja en av 
dessa typer är fördelaktigt då båda varianterna används för att överföra en roterande rörelse 
till en linjär rörelse t.ex. via en mutter eller släde och ger låga friktionstal [18, ss 76].  

Det som exemplifierar en trapetsgänga är att den har en relativt stor stigning jämfört med 
diametern på gängstaven och en hög precision. Enligt teknisk säljare på Mekanex AB har 
en trapetsgänga låg verkningsgrad vilket skapar en självhämmande effekt och innebär att 
den påkopplade släden inte kan flyttas utan en roterande rörelse på skruven. I denna 
applikation skulle en trapetsgänga tillsammans med utväxling via en snäckväxel eller konisk 
växel kunna användas för att generera kraft och vidare skulle släden låsas på önskad 
position när rätt kraft uppnåtts. Det som skulle kunna påverka precisionen på 
kraftsättningen är det glapp som uppstår mellan kuggväxel och gängstav. 

Den andra typen av skruv som skulle kunna användas är en kulskruv. Kulskruven består av 
en skruv med tillhörande kulmutter, där kulmuttern kan jämföras med ett kullager med 
gängor. Kulskruvar har ofta en mycket hög precision på stigningen även kallat rörelse per 
varv, samt att dessa är helt glappfria. Fördelen är att med en kulskruv kan man flytta 
muttern eller släden utan att en rotation måste göra detta. Dessutom går det fortare att 
förflytta släden än med trapetsskruv. Men till dess nackdel är att kostnaden för en kulskruv 
ofta är högre än för trapetsskruven. 

 
Figur 16. Trapetsgänga 

<Med tillåtelse av Igus AB> 

L = längd  
TR = ytterdiameter  
m = stigning 
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3.6 Analys av teknisk utrustning 

Här summeras och analyseras informationen kring utrustning som undersökts och beslut 
tas angående vilken typ av utrustning som skall användas till de olika de applikationerna.  

3.6.1 Mätdon för längdmätning 

Under arbetet med att finna en lämplig mätutrustning, har flertalet diskussioner med 
leverantörer utförts samt att Scanias egna mätinstrumentsexperter har kontaktas och 
konsulterats. Det står klart att mätnoggrannheten helt klart är av en hög svårhetsgrad och 
få utrustningar klarar av kravet. Mätmetoder som skjutmått, motståndsbaserade 
töjningsgivare och mätklockor kan inte användas p.g.a. noggrannheten. Prisläget för de 
olika mätmetoder som analyserats är att en laser kostar två till tre gånger mer än en linjär 
elektromagnetisk induktionsskala eller magnetisk skala. Mellan de två olika digitala skalorna 
varierar inte priset av betydande karaktär och används inte som argument sinsemellan.   

Problemet med en optisk laser är längden som mätningar skall kunna utföras på. De flesta 
laserprodukter har antingen för dålig mätnoggrannhet eller mäter inom kortare intervall. De 
lasermätare som funnits och uppfyller tillräcklig noggrannhet, mäter endast är upp till  
600 mm, vilket är mindre än hälften av önskad total mätsträcka. Det gör att ett 
laseralternativt inte kan användas.  

Både en linjär elektromagnetisk induktionsskala och det magnetbaserade mätdonet mäter 
på nivåer som anses acceptabelt. Nackdelen med en elektromagnetisk induktionsskala med 
fastställd skenlängd är att det utesluter en liggande position av mätställningen under 
förflyttning. Även möjligheterna med att placera mätdonet begränsas något med en färdig 
skena. Till dess fördel får ändå den extremt noga mätnoggrannheten beaktas och att 
konstruktionen anses robust.  

Den magnetiska skalan som undersökts säljs i tre varianter, en med endast en magnetremsa 
med ett tillhörande mäthuvud som glider längs med remsan. I den andra varianten 
tillkommer en stödskena som reglerar att släden går rakt fram och den tredje där ytterligare 
en arm tillkommer och kopplas till en mekanik som man önskar att släden skall följa. 
Nackdelen med en sådan lösning är den något lägre upplösning än den digitalskalan som 
den jämförts med samt att resultatet kan tendera att variera inom större intervall.  

3.6.2 Kraftkälla 

En problematik med hydraulisk lösning är noggrannhetskraven på att kunna ställa kraften 
konstant inom ett intervall på +/- 1 N. Efter rådgivning och konsultering med olika 
hydraulikföretag samt hydraulikprofessor Karl-Erik Rydberg på Linköpings Universitet 
framkom att maximala kraften (1,2 kN) vid inspänning är mycket låg för hydrauliska 
komponenter. Det skulle leda till att man skulle behöva en relativt liten kolvarea och väldigt 
lågt tryck, uppskattningsvis 5-16 bar, för kraftgenereringen. För att undvika att kraften inte 
varierar vid olika inspänningar, skulle det vara fullt möjlig att använda en noggrann 
tryckbegränsningsventil eller liknande. Problem som dock kvarstår är den relativt stora 
friktionen mellan hydraulcylinder och kolvhus. Något som gör att variationskravet på 
kraften inte går att säkerställa med oberoende mätning eller kompletterande utrustning som 
kontinuerligt måste finjusteras. Toleranserna är helt enkelt för små för normal hydraulik 
inom de områdena om man avser att använda en manuell hand- eller fotpump. 
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Efter rådgivning med bl.a. Bo Halsvik på Bosch Rexroth, med mångårig erfarenhet inom 
pneumatik, har det klarlagts att pneumatiska utrustningar inte lämpar sig för noggrannheten 
av exakt kraftöverföring. Pneumatiska utrustningar kan inte säkerställa noggrannheten 
p.g.a. friktionen och att man använder sig av ett kompressibelt medium samt att 
variationerna i kraftsättningen kan variera mycket, +/- 10 N. Därav behandlas inte 
pneumatiska lösningar vidare. 

Oavsett skruvlösning kommer noggrannheten på kraften att kunna levereras. Dock skiljer 
sig för- och nackdelar med de olika skruvtyperna. Nackdelen med en trapetsgänga är att det 
tar lång tid att förflytta släden längre sträckor på grund av den fina gängning som krävs i 
den här riggapplikationen. Även att självhämningen hindrar snabbare förflyttning med 
handkraft. Kulskruvens primära nackdel är att den saknar den självhämmande effekten som 
kan låsa pålagd kraft. Oavsett vilket alternativ som väljs försvinner en önskad egenskap och 
ersätts av en annan.  

Att uppnå en spänning av 1200 N i remmen med en trapetsgänga, TR18x4, krävs ett 
moment på 3,1 Nm enligt beräkning nedan.  
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
enligt tabell 4).  

 
 

Största problemet att lösa kring en mekanisk skruv är att denna skall klara att motverka det 
böjmoment som uppstår när remmen belastas, utan att större längförändringar sker. 
Beroende på hur kraftkällan placeras i förhållande till den fasta remskivan uppstår ett 
böjmoment. Trapetsgängor är känsliga för krafter i radiell-led med väldigt 
motståndskraftiga i axielled. Därför är det viktigt att motverka eventuella böjmoment med 
exempelvis stödskenor.  

Ett exempel på möjligt scenario är då remmen lastas 100 mm vinkelrätt mot kraftkällans 
centrum.  

 
 

                                                 

 
4 Sid 7, Formelsamling Maskinelement [14] 
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3.6.3 Mätdon för kraftmätning 

Många gånger är det svårt att få en givare att mäta exakt önskad last p.g.a. de tre olika 
mätfelen, olinjäritet, hysteres och repeterbarhet som naturligt finns i mätelementen. Efter 
konceptutvärdering har två koncept valts att gå vidare med, ett koncept med en skruv och 
ett med hydralik som kraftkälla, där båda avser att dra eller trycka remskivan. Därav 
motiveras valet av en lastcell som har både kompressions- och dragmätningsegenskaper. 
Lastceller har en fördel jämfört med t.ex. tryckgivare då dessa kan kalibreras i olika 
skaldelningar via omvandlaren/display och kan mäta ner mot 1 gram noggrannhet. Som 
standard har givare med mätområde upp till 2 kN granskats och då skulle 1 N motsvara 
0,05 % mätfel. Önskvärt vore om det fanns utrustning som hade mätområde mellan 500 – 
1300 N då mätområdet minskas och mätfelen begränsas ytterligare.  

3.6.4 Utvärdering av kravspecifikation 

Efter analyser av olika utrustningar har en återkoppling till kravspecifikationen utförts. 
Återkopplingen har syftat till att säkerställa att tidigare ställda krav kan uppfyllas med 
befintlig teknik och skulle det finnas krav som inte kan uppfyllas måste kravspecifikationen 
omformuleras. Kravspecifikationen som utformats i början av examensarbetet har således 
inte förändras på någon punkt i avseendet på teknisk utrustning. Det finns utrustning som i 
teorin har kapacitet att utföra önskade mätningar och eventuella begränsningar ligger i den 
praktiska tillämpningen.  
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3.7 Konceptval 

Konstruktionsgenomgång nummer två syftade till att presentera en djupare undersökning 
av komponenter som efterfrågades i första konstruktionsgenomgången. Vid genomgången 
valdes senare utrustning för längdgivare, kraftgivare, kraftkälla och ett koncept kring hela 
riggens uppbyggnad fastställdes.  

Beslut om konceptval har tagits och valet innebär att en stående rigg på hjul ska 
konstrueras enligt figur 17-19. Kraftkällan kommer initialt bestå av en mindre trapetsskruv 
tillsammans med en längre trapetsskruv som förflyttar remskivan och extrautrustning så 
som lager och stödskenor. Den fingängade skruven kommer finjustera in kraften med hjälp 
av en ratt och spänner ut remskivan. Som mätdon kommer en linjär elektromagnetisk 
induktionsskala användas med en släde som mäthuvud och kraftmätningen kommer ske 
genom en lastcell med extern display som visar kraften.  

För att lösa problemet med en oberoende längdmätningsprocess, kommer mätsläden att 
byggas fast med det remskivefästet som är flyttbart och kommer således inte byta position 
mellan mätningarna i förhållande till remskivefästet. För att uppnå en mätoberoende 
process kring belastningen av remmen, får en fingängad skruvställning, tillsammans med en 
väl kalibrerad lastcell, anses som ett tillräckligt noggrant system för att klara uppgiften som 
oberoende.  

I avsnitt 3.4.5 – Utvärdering av koncept, valdes två koncept att gå vidare med, båda med ett 
bord som skulle underlätta förflyttningen av riggen och längdmätning skulle ske 
horisontellt. I och med valet av en linjär elektromagnetisk induktionsskala, kan inte riggen 
placeras horisontellt permanent, då detta förhindrar kravet på mobilitet. Möjligheten att 
placera utrustningen horisontellt vid mätning är fortfarande ett alternativ, men mätriggen 
förflyttas vertikalt i en fast ställning, motsvarande den befintliga.  

Figur 18. Konceptval 3D-vy 

 

Figur 19. Konceptval front vy 

 

Figur 17. Konceptval sido vy 
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3.8 Riskanalys 

Tillsammans med skyddsombudet Hans Lundmark5) har diskussioner kring risker och 
säkerhet genomförts. Diskussionen fokuserades framför allt kring risker med befintlig 
mätrigg och huruvida dessa existerar i det nya konceptet. 

Genom dialogen med skyddsombudet har det fastställts att vissa riskområden som 
uppkommit i analysen av befintlig mätrigg även kommer att vara aktuella för en 
nykonstruktion. Det kan förklaras till stor del med att riggen även i det nya utförandet är 
vertikalt stående. Alltså kvarstår ett grundläggande riskmoment från föregående mätrigg, 
nämligen risken för att riggen skall tippa. För att förebygga tippning under 
nykonstruktionen måste riggens masscentrum tas i beaktning och konstruktionen av riggen 
bör ske så att tyngdpunkten blir så låg och central som möjligt. Att därtill utvidga hjulbasen 
och se till att samtliga hjul inte är fritt ledade ökar stabilitet vid förflyttning och minskar risk 
för tippning.  

Då det nya konceptet bygger på att kraften genereras via en trapetsgänga och vridmoment 
från en manuell handvev, elimineras risker med fotskador till följd av att lösa vikter 
försvinner. Vilket på befintlig rigg varit ett stort riskmoment. Dock tillkommer istället risk 
att en överbelastning i remmen skulle kunna ske via trapetsskruven och delar kan gå sönder 
i mätriggen. Ett alternativ till att eliminera den risken är att installera en slirkoppling som 
ger efter vid en kraft eller åtdragningsmoment. Att använda sig av två separata displayer för 
kraftgivare och längdgivare är ytterligare en sak som tillsammans med tydliga varningar på 
hur mycket en rem bör töjas kan fungera som en säkerhetsanvisning. På så sätt skulle man 
med missvisande kraftgivare ändå inse faran med överbelastning då remmen spänts så hårt 
att töjningen är onormalt lång. Ytterligare en idé som framkommit är möjligheten att bygga 
in en svaghet på någon detalj, som då skulle medföra ett mindre brott av komponent vid 
för stor belastning. Nackdel med en sådan lösning är att riggen därefter skulle vara 
obrukbar innan den brutna komponenten ersatts. 

Inga komponenter kommer att vara lösa vilket tar bort risker för nedfallande delar från 
olika områden på riggen. I detaljkonstruktionen kommer även fokus läggas på att förebygga 
möjligheter att klämma sig på mätriggen. 

Skyddsombudet påvisade även att Scanias har egna riskanalysmallar som går att använda 
som ledning vid kontroller av riskområden. Mallarna skall säkerställa att riskområden är 
genomtänkta och analyser skall göras före samt efter konstruktion för att säkerställa att alla 
riskmoment har behandlats och minimerats i möjlig mån. Skyddsombudet 
rekommenderade att använda Scanias checklistor för ”Riskbedömningar av 
arbetsutrustning”, ”Belastningsergonomi” och ”Riskbedömning av mobil arbetsutrustning” 
för utvärdering av mätriggen.  

 

                                                 

 
5 Hans Lundmark, Development engineer testing & Skyddsombud, intervjudag 20110316 
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3.9 Valda komponenter 

3.9.1 Mätutrustning 

Som mätutrustning valdes en elektromagnetisk induktionsskala med tillhörande KA-
räknare från Mitutoyo. Modellen är av typen AT715 (se figur 20) med total mätlängd  
1600 mm. Valet av denna typ av mätutrustning motiveras med anledningen att Scania har 
tidigare erfarenhet av Mitutoyo och att den har något högre upplösning än den magnetiska 
skalan.  

En förstärkarenhet kompletteras till induktionsskala, en s.k KA-räknare. Uppgiften för KA-
räknaren är dels att förstärka och omvandla signalen från induktionsskalan och dels att visa 
positionen på mätsläden via en digital display.  

 

 
Figur 20. Elektromagnetisk Induktionsskala AT715 

<Med tillåtelse av Mitutoyo.> 

3.9.2 Kraftmätning 

Som komponent för att mäta spänningen som erläggs remmen, valdes en lastcell med 
mätområdet 0-2 kN. Lastcellen är en metrisk SM S-modell (se figur 21) från företaget 
Interfaceforce. Starkaste argumentet till detta val av lastcell är att SM S-modellen har ett 
väldigt lågt totalt mätfel. Totala mätfelet uppnår endast ett värde på 0,06 % av totala 
mätområdet vilket motsvarar +/- 1,2 N, fördelat på 0,03 % icke linjäritet, 0,02 % hysteres 
och 0,01 % repeterbarhet. Lastcellen är kompatibel att mäta kraft både när den utsätts för 
drag och kompression. 

För att visa spänningen valdes en handburen enhet med en digital display från samma 
företag. Handenheten sammanförs med lastcellen genom en kabel. Omvandling, 
förstärkning och nollställning av kraften sker direkt på hand enheten. 

 

 
Figur 21. Lastcell av typen SM S-modell. 

<Med tillåtelse av Interfaceforce> 
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3.9.3 Kraftkälla 

Spänningen i remmen kommer som nämndes i avsnittet om konceptval att erhållas från en 
trapetsgänga, integrerad i ett helt system med lager och stöd i en s.k. linjärenhet enligt  
figur 22. Diametern på trapetsgängan är 18 mm med stigning 4 mm. Lagret som tillåter 
linjär förflyttning klarar en axiell last upp till 1600 N. Linjärenheten roteras via en ratt, 
ledad och utan utväxling.  

Linjärenheten är inköpt från företaget Igus AB.  

För komplett lista över inköpta komponenter i konstruktionen, se bilaga 8.8 – Detaljindex. 

 

 
Figur 22. Linjärenhet SLW-2080 

<Med tillåtelse av Igus AB> 

3.10 Riggkonstruktion 

I konstruktionsarbetet har utvalt koncept modellerats i 3D genom CAD-programmet 
Catia V5 och ritningar har tagits fram utifrån modellen. Viss hållfasthetsberäkning har 
gjorts med ANSYS, för att säkerställa att mätriggen klara de krafter och moment som 
uppstår, men även att inte detaljernas deformation är orimligt stora och påverkar 
mätresultatet kraftigt.  

Förutom att uppfylla kraven från kravspecifikationen, har utformningen av kommande 
riggkonstruktion fokuserats på att motverka det böjmoment som uppstår via remmen. Att 
lösa problemet med detta har tagit tid och krävt långa diskussioner med olika leverantörer 
kring vilken utrustning som skulle klara av detta. Även vid konstruktion av egna detaljer har 
det varit svårt att konstruera dem för att undvika förändringar i materialen som påverkar t 
ex längdförändringen negativt samtidigt som den totala vikten skall prioriteras.  

Då remskivorna tillåts rotera för att uppnå korrekt mätning enligt SAE-J1459, undersöktes 
möjligheten att använda rullager i remskivorna. Initialt undersöktes möjligheten att kunna 
använda sig av ett rullager från SKF. Vid informationsinsamlingen uppdagades att samtliga 
lager har lagerglapp med toleranser på några µm, vilket skulle påverka mätningen. Men 
även leda till svårighet att säkerhetsställa lagerglappet vid mätningar med olika laster. Efter 
att även ha kontrollerat SKF’s speciallagers toleranser [10], togs beslutet att montera isär 
remskivan på befintlig mätrigg. Efter demontering av befintlig remskiva visar det sig att den 
inte hade något lager utan endast använde sig av en tunn oljefilm vilket möjliggjorde 
rotation. Därför togs beslutet att inte gå vidare med lager på remskivorna utan lösa det med 
befintlig lösningsmetod dvs. oljefilm.  

Trapetsskruvar endast lagrade i ändarna och i ett längre utförande (L >1500 mm) klarar 
inte att motverka ett böjmoment som uppkommer av den största lasten, 1200 N. Därför 
valdes att bygga in två stycken stödskenor i konstruktionen som motverkar böjmomentet 
som uppstår vid inspänning av remmen.  
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Metoden att snabbförflytta den rörliga remskivan nämndes i konceptvalet att ske genom en 
längre trapetsskruv. Detta alternativ har senare valts bort och ersatts med att låta 
linjärenheten (med remskiva) glida på en konstruerad släde mellan de båda stödskenorna. 
Valet styrks till stor del av den stora prisskillnaden mellan att tillverka egen släde och köpa 
en längre trapetsskruv med tillbehör från externt företag eller att endast ha handtag med en 
låsfunktion. Den rörliga remskivan kan nu med stödskenorna placeras mer centrerat och 
därmed minska inverkan av ett böjmoment. En tredje motivering till förändringen var att 
paketet med remskiva och linjärenhet blev mycket lättare viktmässigt än beräknat och de 
12kg som är gränsen för lyft enligt Scania TFP bör aldrig uppnås.   

Att göra mätning horisontellt kan vara en lösning till att frångå dåliga arbetsställningar som 
kan leda till arbetsskador. Genom att bygga in funktionen att mätställningen kan tippa  
90 grader från stående position till ett horisontellt läge, har möjligheten till horisontell 
mätning möjliggjorts. Rotationen är möjlig genom att hela mätställningen vilar på två 
lagerbockar fästa till en axel i vagndelen.  

3.11 Lokal  

Att hitta en förvarings- och mätlokal till mätriggen är ett av önskemålen enligt 
kravspecifikationen och har hittats via avdelningen med lokalansvar på Scania. Önskemål 
kring position och arbetsmiljö för lokalen (belysningsstyrka, ljudnivå, volym m.m.) har 
presenterats för kontaktpersonen och resultatet utmynnade i två rimliga förslag på lokaler. 
Båda förslagen anses som acceptabla då tillgängliga utrymmen är väldigt begränsade på 
Scania och förslagen uppfyller de flesta kriterier kring en ”optimal” mätlokal. Det ena 
förslaget är ett utrymme/lokal som används för förvaring av byggutrustning. Det andra 
förslaget är att ett rum skall byggas på en öppen yta men kommer storleksmässigt bli 
mindre än det första förslaget p.g.a. intillstående elektronikskåp. Risken finns då att detta 
utrymme blir lite för trångt volymmässigt för att kunna rör sig obehindrat. Jämförelse i t.ex. 
belysning, volym och ljudnivå kan inte genomföras då båda lokalerna inte finns tillgängliga 
för mätning. Förslaget ligger såldes att förvara mätriggen vid det existerande utrymmet 
eftersom det klarar krav från Scania TFP och arbetsmiljöverket. Det blir även svårt att 
motivera ett bygge av ett nytt rum endast för denna mätrigg då användningen inte kommer 
vara frekvent.  

3.12 Dragprov 

Ett dragprov har utförts för att undersöka Poly-V remmens beteende vid hög belastning. 
Dragprovet kan ses som en del av säkerhetsverifieringen kring mätriggen, då det är av vikt 
att veta vad som händer i mätriggen vid högre belastning än 1200 N. Remmen som testats 
är av längden 1155 mm och har tio ribbor. Två mätningar har utförts där belastningen varit 
upp till 5 kN (blå kurva) respektive 10 kN (röd kurva) enligt figur 23. Vid dragprovet 
användes två befintliga remskivor, varav en i fix position och dragkraften ansattes i 
centrum på den flyttbara remskivan. Töjningen mättes mellan remskivornas CC- mått. 
Dragprovet har eftersträvat prov enligt SAE-J1459 motsvarande figur 3. 

Resultatet av dragprovet ses i figur 23 och visar att en belastning av 10 kN inte ger ett 
rembrott. Kurvorna skiljer sig något från varandra trots att själva dragprovet utförts enligt 
samma procedur. Förklaringen ligger i att samma rem drogs två gånger och vid andra 
dragningen har förstärkningen i remmen redan töjts något från första dragningen. Vilket 
tillåter ett mer elastiskt beteende och förklarar den inledningsvis flackare lutningen i den 
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röda kurvan. Lasten 10 kN är en faktor åtta högre än vad remmen skall utsättas för i 
mätriggen och alltså kommer remmen i sig inte vara den svaga länken i mätriggssystemet. 
Vid 1200 N har remmen totalt töjts 6,6 mm (två sidor à 3,3 mm) och vid lasten 10 kN är 
töjningen totalt 39,4 mm enligt diagrammet nedan, vilket motsvarar en töjning på 3,4 % av 
remlängden. Resultatet från dragprovet har vidare använts som en del av bakgrundsfakta till 
utformningen av en användarmanual för mätriggen.  

 

 
Figur 23. Töjningskurva från dragprov. 

Remmarna tillåts enligt leverantör töjas ca 5 % vid ett varvtal om 800 rpm vilket motsvarar 
50 mm (25 mm/sida) på en remlängd om 1000 mm. Hur långt remmen kan töjas teoretiskt 
begränsas i mätriggen med att lagret som skall flytta släden på linjärenheten inte klarar mer 
än 1600 N i axiell led. Ytterligare begränsning i hur mycket en rem kan spännas ut ligger i 
överföringen mellan de koniska kugghjulen och veven där allt för hög spänning gör att 
ingreppet kan slirar alternativt kopplingen mellan axel och lagerhus släpper. 
 

3.13 Hållfasthetsberäkning i ANSYS 

Genom beräkningar i FEM-programmet ANSYS har goda uppskattningar kring 
deformationer i olika detaljer runt om den fixa remskivan genererats. Deformationerna i 
respektive detalj som anses uppta störst deformation vid mätprocessen visas i figur 24. 
Materialet som har använts i ANSYS är standard Aluminium, vilket motsvarar tänkt 
material till detaljerna. Kraften som ansätts detaljerna är 1200 N, vilket är maximal 
belastning i axiell led som ska lasta remskivorna. Detaljerna är fast inspända i fyra hål, ett 
hål ut mot respektive hörn och kraften ansätts på ytor som motsvarar verkligheten. Den 
övre fästplattan i figur 24 deformeras 4,998*10-5 m och fästplattan för den flyttbara 
remskivan deformeras 1,078*10-5 m vid 1200 N, totalt alltså 0,06 mm. För bilder över 
infästningspunkter, elementnät och spänningskoncentrationer se bilaga  
7.9 – Hållfasthetsberäkningar.   
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Figur 24. Visar deformationen av övre stödplatta samt fästplatta för den flyttbara remskivan under belastning med 1200 N. 
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Basdata: Stående mätrigg för Poly-V remmar  

Höjd: 1916 mm 

Bredd: 670 mm 

Djup: 830 mm 

Riggnr: X-553 44 

 

 

4 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet av examensarbetet. Här visas fakta kring nykonstruerad rigg och dess tillbehör. 

Vid examensarbetets slut har en färdigmonterad remmätrigg levererats klar för användning, 
se figur 25 för fotokolage av ny mätrigg och figur 26-27 för 3D-modell genererad från  
Catia V5. Konstruktionen klarar att mäta Poly-V remmar med längder mellan 1000-3300 
mm och upp till tolv ribbor. Mätprocessen enligt SAE-J1459 kan utföras samtidigt som 
riggen är utformat med ergonomi och säkerhet i tanken. Tillhörande remmätriggen finns en 
användarmanual som beskriver rutiner kring användning av utrustningen, risker och själva 
mätprocessen steg för steg.  

Flertalet funktionstester som t.ex. kraftansättning med linjärenhet, tiltning av hela 
riggställningen samt mätprov på remmar har utförts med godkänt resultat. Utvärderingar 
inom ergonomi och säkerhet har utförts med godkänt resultat för användning, dock med 
anmärkning på några punkter. 

 

 

Figur 25. Fotokolage av färdig rigg i stående och liggande utförande. Utöver dessa visas en detaljbild av kraftinspänningen. 
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Figur 26. 3D-modell av färdig rigg i liggande utförande. 

 

 
Figur 27. 3D-modell av färdig rigg i stående utförande. 

4.1 Lokal 

En förvaringslokal har tilldelats den nya remmätriggen. Lokalen är en förbättring av den 
gamla förvaringsplatsen. Den nya förvaringslokalen har en snittemperatur på 26 grader, en 
belysningsstyrka som varierar mellan 260 – 350 Lux beroende på mätposition och uppnår 
en ljudstyrka om 66 dB i snitt vilket är godkända nivåer enligt arbetsmiljöverket och Scania 
TFP. Ljudstyrkan har minskats med cirka 24 dB och det existerar inte längre vätska på 
golvet i form av olja eller kylvätska. Storleksmässigt rymmer den nya lokalen en volym av 
3,1 x 3,3 x 4,0 m (bredd x längd x höjd). 

4.2 Kalibrering 

Efter provmätning med refernsremmar från leverantör, kan mätresultaten med befintlig 
inställning på induktionsskalan generaliseras att variera mellan 0,00-0,20 mm i förhållande 
till leverantörens uppmätta remlängd. Induktionsskalan är inställd efter en referensrem och 
testmätning har utförts med två andra referensremmar.  

Vid mätning av en referensrem med den äldre respektive nya mätriggen har följande 
resultat uppnåtts: 

• Avvikelse från referenslängd i äldre mätrigg: 2,35 mm 

• Avvikelse från referenslängd i ny mätrigg: 0,10 mm 
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5 Slutsats 
Kapitlet klarlägger vilka krav, önskemål och utvärderingar riggen uppfyller eller inte. 

Mätriggen uppfyller samtliga krav från kravspecifikationen enligt bilaga 8.1, vilket även 
inkluderar utgångskraven från Scania, nedan redovisade i tabell 7. Bland önskemålen 
uppfylls alla förutom att mätutrustningen inte är kompatibel med en dator. Ett krav, i  
tabell 7, är gulmarkerat. Detta p.g.a. att ingen godkänd kalibrering enligt Scanias standarder 
har utförts på mätutrustningen och inte heller på monteringen av induktionsskalan. Därav 
kan inte feltoreransen på 0,1 mm garanteras och kravet kan inte anses som helt uppfyllt. 

Tabell 7. Utgångskrav från Scania med grönlagd bakgrund för uppfyllt krav och gult för uppfyllt men med 
reservation. 

Mätriggen ska uppfylla mätprocessen enligt standard SAE-J1459  

Mätning av remlängder skall kunna ske inom intervallet 1000-3300 mm 

Kraft som ska appliceras på varje ribba ska vara 100 N 

Feltoleransen vid längdmätning får ej överskrida 0,1 mm 

Mätning ska genomföras av en person 

Operatörsoberoende mätningsresultat  

Mätriggen skall vara konstruerad med hänsyn till ergonomiska aspekter 

 

Vid en ergonomisk slutbesiktning av mätriggen framgår att stora generella förbättringar har 
genomförts, framför allt inom: 

• Rygg, ländrygg och nacke 

• Åtkomlighet 

• Axlar 

• Knäleder 

• Lyft med vikter 

• Arbetsställningar 

Dock har följande punkter inte uppnått fullt godkända värden enligt Scania Ergonomic 
Standard (SES):   

• Drag och tryck för hand 

• Arbetshöjd för kvinnor 

• Frigång för hand 

Vid avslutad slutbesiktning angående säkerhet framgår följande: 
Arbetsutrustningen anses godkänd att tas i bruk av skyddsombud Hans Lundmark förutsatt 
genomförd och godkänd skyddsbesktning. 
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6 Diskussion 
Kapitlet ger en förklaring till varför resultat och slutsater avviker från önskad utgång. Det finns även förslag på hur 
riggen skulle kunna förbättras i ett senare skede. 

6.1 Kravspecifikation och utgångskrav 

Anledningen till icke uppfyllda krav beror till största del på försenade leveranser av detaljer, 
vilket har lett till att det inte funnits tid för kalibrering av färdig produkt. Därtill kräver 
Scania en egen kalibrering av mätutrustingen som används och en sådan kalibrering måste 
ske av extern firma, då företaget inte själv har möjlighet att utföra detta. Tidsramen för en 
sådan kalibrering uppnår tre veckor och då riggen först blev färdigställd under den sista 
veckan av examensarbetet har detta inte utförts och ansvaret lämnas över till framtida 
användare.  

6.2 Ergonomi 

De flesta punkter från kaptiel 8.10.5 har generellt förbättrats avseevärt med den nya 
mätriggen, men dock kvarstår ett par punkter som inte helt uppfyller målvärden enligt SES.  

• Frigång för hand som i denna konstruktion avser avståndet mellan handtag och 
låssprint är för litet enligt SES. Detta ansågs inte vara ett problemområde i ett 
initialt skede av arbetet och information om utrymmeskraven för handen framkom 
först vid slututvärderingen. Detta skulle kunna lösas med ytterligare distanser 
mellan handtag och låssprint för att öka avståndet och på så vis uppnå ett minsta 
avstånd på 10 mm. Ett annat förslag är att konstruera en ny detalj för handtaget 
som gör att avståndet ökar från låssprinten.   

• Arbetshöjden på riggen i horisontellt läge uppnår 100 mm över den 
rekommenderade arbetshöjden för kvinnliga användare. Överskridet gränsvärde är 
konsekvensen av en konstruktionmiss som upptäcktes sent in i produktionen av 
riggen. Problemet löstes med distanser i hjulbasen, vilket resulterade i att riggen 
höjdes upp till 1200 mm, alltså 100 mm över gränsvärdet för att vara arbetsvänlig 
för alla enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer. Arbetshöjden anses ändå vara 
god nog för bruk och kommer således inte justeras. Skulle en framtida justering 
önskas kan ett förlsag vara att riggens vagndel monteras av och kortas ner.  

• Att drag- och tryckkraften överstiger gränsvärdet 120 N (12 kg) vid höjning av 
linjärenhetspaketet förklaras med för hög friktion mellan stödskenor och glidlager. 
Efter att ha smörjt in glidlagren med olja minskades friktionen men kraften 
tenderar ändå stundtals att överstiga 120 N. En förklaring till detta kan vara att vid 
lyft av linjärenhetspaketet skapas ett moment från handtagen, som ger upphov till 
en ökad friktionskraft mellan glidlager och stödskenor. En annan förklaring kan 
vara den frammåtlutning som mätriggen har i vertikal position. Denna kan göra att 
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egenvikten av linjärenhetspaketet skapar en klämmande kraft mot stödskenorna 
och på så vis ökar friktionskraften. Till följd av den sena monteringen av produkten 
har detta inte undersökts vidare, men en rekommendation kan vara att minska den 
lutning som mätriggen har i vertikal position och även undersöka om klämkraften/ 
momentet från handtagen minskar vid lättare justeringar av skruvförbanden vid 
glidlagren. 

6.3 Säkerhet 

Efter genomförd utvärdering med skyddsombudet kvarstod frågor angående hurvida en 
arbetsmiljö och skyddsbesiktning är nödvändig eller inte. Skyddsombudet vill inte ansvara 
för att riggen är säker att använda före en sådan genomgång antigen avfärdats eller 
genomförts och godkänts av berättigad personal. Därför överlämnas riggen med 
rekommendation att utföra denna besiktning innan den tas i bruk. Anledningen till att den 
inte har genomförts under examensarbetet är återigen till följd av den försenade 
monteringen vilket lett till att denna utvärdering inte hunnit genomföras. 

Ytterligare en säkerhetspunkt som kvarstår är klämrisker. Dels finns risk att fastna mellan 
rem och remskivor vid kraftansättning, något som anses vara svårfrånkommligt och heller 
inte ger upphov till någon större skada. Däremot vid förflyttning från stående till 
horisontell mätning kan dock, om inte rotationsdelen säkras, en stor klämkraft uppstå 
mellan människa och mätställning. Upptäckten av denna risk har skett i sent skede och tid 
till säkring av detta har inte hunnit genomföras. Ett förbättringsförslag är att installera 
någon form av dämpande fjäder som mer kontrollerat förhindrar denna klämrisk.   

6.4 Kalibrering och validering 

I resultatkapitlet redovisas en utvärderingsmätning med ny och gammal rigg. Syftet var att 
få en uppskattning om hur mycket bättre den nya konstruktionen är jämfört med den äldre. 
Då endast en jämförelsemätning är gjord kan inte resultatet valideras som den faktiska 
skillnaden men klart står att mätfelet minskats kraftigt. 

Analys av deformationer är endast genomförd på de detaljer som uppskattas påverkas mest 
av kraftsättningen. För en mer exakt mätning av remlängder skulle en utförligare 
deformationsanalys av komplett rigg behöva genomföras. Detta är något som det varken 
funnits tid eller resurser till att genomföra, samtidigt som det är väldigt svårt att göra en 
teoretisk deformationsmodell. Att på något sätt summera alla deformationer och avvikelser 
i riggen under belastning bör prioriteras i framtida arbete. Sådana deformationsdata är en 
bidragande faktor till att sammanställningen av ett totalt mätfel kan uppnås och på så vis 
bättre kunna verifiera en sann remlängd.    

6.5 Övrigt 

I tabell 5 har innehållet i kravspecifikationen viktats mot varandra. Resultatet visar en 
prioriteringsordning som är en rekommendation kring vilken ordning innehållet bör 
prioriteras eller uppfyllas i under konstruktionsarbetet. Enligt tabell 5 skall standard SAE-
J1459 uppfyllas först och t.ex. riskminimering placeras först som viktning sex. Tittar man 
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vidare i bilaga 8.7 har faktorer kopplade till personsäkerhet viktats med högsta poäng. 
Vilket kan tolkas till att motsäga resultatet från viktningen i tabell 5.  

Förklaringen ligger i att syftet med dessa matriser inte har varit att relatera dem till 
varandra. Snarare mer använda dem i syfte att svara på två olika frågor.  Vilka krav är 
viktigast att ha uppfyllt i kravspecifikationen vid slutgiltig produkt? och hur väl det 
slutgiltiga konceptvalet uppfyller ett teoretiskt ”optimalt” koncept enligt önskemålen i 
bilaga 8.7? Ett optimalt koncept där säkerheten är den bästa, riggen går lätt att förflytta, 
finns goda modifieringsmöjligheter o.s.v. Granskar man kraven eller önskemålen i den 
lodräta kolumnen i respektive matris finns inte många gemensamma nämnare. Endast 
riskminimering som kan motsvaras av klämrisk, tipprisk och personfara samt mobilitet är 
det som egentligen återses i respektive matris. Vilket också bekräftar att matriserna inte är 
kopplade till varandra. Alla koncept som har utvärderats i 8.7 förutsätter att prioritering 1-4 
i tabell 5 är uppfyllda. Dessa krav bortses i utvärderingsmatrisen i 8.7 eftersom alla koncept 
skulle erhålla samma poäng och således inte påverka slutresultatet. Prioriteringspunkterna 
1-4 kan dessutom vara svåra att jämföra hur väl det uppfylls eftersom svaret egentligen är ja 
eller nej på dessa.  

Att standard SAE-J1459 uppfylls, är och har varit av högsta prioritet i konstruktionsarbetet, 
eftersom märiggen i annat fall inte kan ses som en godkänd utrustning för remmätning. 
Tätt följt av säkerhetskrav för mätarställningar och mätintervallet etc. Men samtidigt har 
det tillägnats många tankar till att konstruera en rigg som minimerar riskerna vid 
användning av denna, utöver de redan ställda säkerhetskraven för mätarställningar. Att de 
faktorer som har med människan att göra fått hög viktningspoäng i 8.7 förklaras med att 
det skall ge utslag på totalsumman i det fall som ett koncept anses ha god säkerhet. Det är 
något som är viktigt men får samtidigt inte vara viktigare än att det primära syftet med 
mätriggen d.v.s. att mäta önskade remlängder enligt standard SAE-J1459. 

Summerar man detta så kan man kortfattat säga att matriserna har hjälp till att välja vad 
som ska prioriteras före det ena eller det andra vid utformningen av mätriggen. 

6.6 Vidare arbete 

Ett flertal punkter kvarstår, där vidare arbete bör genomföras för att få en fullt brukbar 
mätrigg. I listan nedan visas nödvändiga åtgärder som krävs för att uppnå de krav som 
ställs på konstruktionen. 

• Genomföra en skyddsbesiktning med behörig personal (om nödvändig) 

• Skicka in mätutrustning för kalibrering och därefter föra in datum av godkännande 
samt datum för nästa besiktning i användarmanualen 

• Kalibrera in induktionsskalan i riggen för exakt mätning 

• Mäta nya referensremmar och verifiera dess längder mot leverantörers givna 
referensmått 

Övriga punkter som kan förbättras för en mer optimal rigg är följande: 

• Genomföra en deformationsanalys av komplett rigg för bättre uppfattning av hur 
stora deformationer som sker totalt i riggen 

• Sänka riggen 100 mm för godkänd arbetshöjd för både kvinnor och män 
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• Flytta ut handtagen på sidorna av skenorna för att uppnå godkänt utrymme för 
frigång för hand 

• Utreda och om möjlig, reducera friktionskraften mellan glidlager och stödskenor 
samt minska momentet som uppstår vid höjning av linjärenhetspaketet 

• Hitta lämplig dämpningsanordning för att förhindra klämrisk vid förflyttning 
mellan horisontell och vertikal position vid mätning 

• Anpassa skenor och mätutrustning så att den vertikala mätningen sker utan lutning 
av mätställningen 
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8 Bilagor 

8.1 Kravspecifikation  

Typ av krav Beskrivning Målvärde K/Ö 

Funktion 

Uppfylla krav inom  
SAE-J1459 

SAE-J1459, standard for 
 (R) V-ribbed Belts and Pulleys 

Berörda områden på 
riggen skall klara av 

kraven från SAE-J1459 

K 

Oberoende mätresultat Mätutrustningen skall vara 
exakt och ge samma resultat 

oberoende av operatör vid lika 
mätfall 

Tillförlitliga mätdon K 

Mobilitet Riggen skall kunna förflyttas 
inom Scanias område 

Kunna förflyttas med 
handkraft 

K 

Uppfylla säkerhetskrav för 
mätställningar 

Riggen skall konstrueras så att 
ett godkännande av 

skyddsombudet kan göras 

Av skyddsombud 
godkänd 

riggkonstruktion 

K 

Ergonomisk Design Ergonomiska aspekter och 
teorier skall tas hänsyn till vid 

framtagning av riggen 

Att minimera 
riskområden som finns 

kring befintlig rigg 

K 

Mätning Riggen skall konstrueras att 
inte fler än en person krävs för 

mätning. 

Mätning skall kunna 
utföras av en person 

K 

Lokal En ny lokal för förvaring skall 
sökas till nya riggen 

Lokal med god 
arbetsmiljö 

Ö 

Skademinimering Utformningen skall ta hänsyn 
till att minimera skaderisken 

Skaderisken minimeras Ö 

Informationsdon Att använda en display som 
visar mätresultatet 

Digital display Ö 

Kompatibel med dator Mätdata skulle kunna loggas in 
i en dator och samlas i 

datorprogram 

Att med mätdonet 
kunna överföra data till 

Excel och där summeras 
i tabell 

Ö 

Funktionsbestämmande egenskaper 

Remskiva 
diameter 

Remskiva som spänner ut 
remmen 

95,49 mm K 

Last / ribba Den totala last som erläggs 
varje ribba på remmen 

100 N/ribba K 
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Längdintervall Riggens mätintervall m.a.p. 
inspänd rem 

350mm < L < 1500mm K 

Mätprecision Säkerställa remlängd på  
1/10 mm. 

Mätutrustning som 
klarar att mäta 1/100 

mm nivå. 

K 

Dimensionering under 
förflyttning 

Under förflyttning måste 
riggen kunna förflyttas genom 

normal innerdörr/hiss 

Maximal 
dimensionering: 

H=1980mm 
B= 800mm 
D=1460mm 

K 
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8.2 Biomekaniska Beräkningar 
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8.3 F/M – Träd 
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8.4 Skisser 
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8.5 Koncept från konstruktionsgenomgång    
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8.6 Koncept 

Koncept 1 
Förflyttning av riggen Manuellt med hjälp av skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Fällbar ställning 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med handpump & kolv (hydraulik) 
Montera/Avlägsna rem Handkraft 
Mäta spännkraft Tryckgivare 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 2 
Förflyttning av riggen Manuellt handdragen ledad framför sig 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Teleskopfunktion 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Elektrisk induktionsskala 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med lyftbar infästning 
Generera spännkraft Block 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 3 
Förflyttning av riggen Manuellt med hjälp av skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Varierbar mätskena 
Visa mätdata Digitalt med display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital med motståndsbaserad givare 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med skruv  
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Magnet 
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Koncept 4 
Förflyttning av riggen Automatisk med elmotor 
Underlätta förflyttning av riggen Larvfötter 
Förändra dimensioner på riggen Teleskopfunktion 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk givare 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Automatisk med elmotor 
Generera spännkraft Yttre kraft Hydraulsystem  
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Drag/tryckgivare 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 5 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutvagn 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Monteringssats 
Visa mätdata Analogt med visare 
Generera mått mellan remskivornas CC Analogt med mätklocka 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med lyftbar infästning 
Generera spännkraft Vridmoment 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Drag/tryckgivare 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 6 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Kulram 
Förändra dimensioner på riggen Fällbar ställning 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk givare 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med skruv 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 7 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Kulram 
Förändra dimensioner på riggen Fällbar ställning 
Visa mätdata Digitalt med display 
Generera mått mellan remskivornas CC Elektrisk Induktionsskala 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med lyftbar infästning 
Generera spännkraft Manuellt med vikter 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 
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Koncept 8 
Förflyttning av riggen Manuellt handdragen ledad framför sig 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Teleskopfunktion 
Visa mätdata Digitalt med  fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med kolv (hydraulik) 
Generera spännkraft Manuellt med handpump & kolv (hydraulik) 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Drag/tryckgivare 
Montera riggdelar Svets 

Koncept 9 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Varierbar mätskena 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Elektronisk induktionsskala  
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med handpump & kolv (hydraulik) 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Drag/tryckgivare 
Montera riggdelar Insticksmodul (gängad) 

Koncept 10 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. handtruck 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Fällbar ställning 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Elektronisk induktionsskala 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt m.h.a. skruv 
Generera spännkraft Manuellt med vridmoment 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 11 
Förflyttning av riggen Manuellt handdragen ledad framför sig 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Teleskopfunktion 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med hävarm 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 
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Koncept 12 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Teleskopfunktion 
Visa mätdata Digitalt med fast display  
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning  
Generera spännkraft Skruv 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Insticksmodul (gängad) 

Koncept 13 
Förflyttning av riggen Manuellt handdragen ledad framför sig 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Varierbar mätskena 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Elektronisk magnetisk skala 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med skruv 
Generera spännkraft Manuellt med vridmoment  
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 14 
Förflyttning av riggen Manuell handburen 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Fällbar ställning 
Visa mätdata Digital fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med lyftbar infästning 
Generera spännkraft Manuellt med vikter 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Klämmor 

Koncept 15 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Kulram 
Förändra dimensioner på riggen Fällbar ställning 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med handpump & kolv (hydraulik) 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 
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Koncept 16 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Fällbar ställning 
Visa mätdata Digitalt med display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med handpump & kolv (hydraulik) 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Drag/tryckgivare 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 17 
Förflyttning av riggen Manuellt handdragen leda framför sig 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Teleskopfunktion 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital med optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med lyftbar infästning 
Generera spännkraft Manuellt med handpump & kolv (hydraulik) 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 18 
Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Varierbar mätskena 
Visa mätdata Digitalt med fast display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital med optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med skruv  
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 

Koncept 19 
Förflyttning av riggen Manuellt handdragen ledad framför sig 
Underlätta förflyttning av riggen Kulram 
Förändra dimensioner på riggen Fällbar ställning 
Visa mätdata Digital med fast display  
Generera mått mellan remskivornas CC Digitalt med optisk laser 
Möjliggöra förflyttning av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Block ( och hävarm) 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Piezoelektriskt element 
Montera riggdelar Bult & Mutter 
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8.7 Utvärderingsmatris 
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8.8 Detaljindex 

Antal Komponent Benämning Tillverkare 

1 Linjärenhet SLW-2080-AWM-80 Igus AB 

2 Dubbelskenor WS-20-80 Igus AB 

8 Huslager WJ200UM-01-20 Igus AB 

2 Koniskt Kugghjul A2022S22-1 Mekanex 

1 Cylindriskt rullager NJ 304 ECP SKF 

1 Lastcell SM S-typ Profcon Electronics 
AB 

1 Handenhet 9320 Profcon Electronics 
AB 

1 Mätenhet AT715 Mitutoyo 

1 Omvandlare/Display KA-räknare Mitutoyo 

2 Industri länkhjul TN3470BP100 Wiberger AB 

2 Industri länkhjul TN3470FP100 Wiberger AB 

3 Inställningsbult GN608:1 A8-18 Wiberger AB 

1 Maskinratt med 
infällbart handtag 

GN322.3 D4 
200x20 

Wiberger AB 

1 Bygelhandtag  GN333 ASW 600-
M8 

Wiberger AB 

2 Bygelhandtag  GN565:1 SW 164-
M6 

Wiberger AB 

1 Fästhake inkl. hake EL4035-4020-FZB Wiberger AB 

2 Gummidämpare GN352-8-8-M3-S-
55 

Wiberger AB 

8 Plastplugg IFR 30x30 Wiberger AB 

 



   

  75 

8.9 Hållfasthetsberäkningar 
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8.10 Ergonomi och Säkerhetsrapport 

Detta kapitel avser en förstudie inom ergonomi och säkerhet och ligger som grund till att kartlägga de problem och 
risker som finns vid arbete med befintlig rigg samt att undersöka vilka regler och rekommendationer som gäller vid 
säkerhetscertifiering av riggar. 

8.10.1 Arbetsvetenskaplig referensram 

Fysisk Belastning 
I och med den industriella revolutionen kunde maskiner i större utsträckning överta 
människans arbete och den fysiska belastningen på människokroppen minskade. Ungefär 
samtidigt som revolutionen tog fart började människan även organisera sitt sätt att arbeta. 
Utvecklingen av arbetsmetoder har bidragit till att det skapats mer ensidiga och monotona 
arbeten som under en längre tidsperiod kan leda till förslitningar och sjukdomstillstånd i 
leder och muskler, ett s.k. ”ensidigt upprepat arbete” [1, ss133]. Därför bör man om möjligt 
anpassa maskiner, utrustning och arbete efter människan och inte vise versa.  

Vid analys av belastningen vid ett manuellt arbete används ofta metoden biomekanisk 
analys. En sådan analys kan vara bra att göra framför allt vid jämförelser mellan olika 
arbetsställningar och arbetssituationer. Manuellt arbete kan anses vara moment som lyfta, 
bära, skjuta, dra eller endast då kroppen lastas av sin egenvikt. Biomekaniska beräkningar är 
speciellt lämplig metod för att påvisa tydliga förbättringar eller försämringar när en 
arbetsplats/arbetsställning förändras och metoden kan även användas för att kartlägga det 
mest belastade momentet i en arbetsposition. 

Biomekanisk analys förutsätter dock en viss förenkling av mekaniken man vill beräkna. 
Modellen förutsätter att det råder statiskt jämvikt och att samtliga krafter tar ut varandra. 
Vidare förutsätts vridmomentet vara sådant att kraften (lasten), gånger det vinkelräta 
avståndet mellan rotationscentrum och kraftens verkningslinje, är det som skapar 
momentet. Friktionen i leder anses ha en friktionsfaktor på 0,005, alltså nästan 
friktionsfritt, och kroppsdelar ses som stela kroppar mm [1, ss146-147]. 

Ofta finns det datorbaserade modeller över olika arbetssituationer och ibland krävs datorer 
för att utföra biomekaniska beräkningar, framför allt när beräkningar görs i tre 
dimensioner. Manuell räkning ger endast ett uppskattat värde om vilken belastning som 
finns och kan inte beskriva hur utmattande eller vilken belastning som faktiskt upplevs.  
Sambandet mellan belastning och kännbart ryggbesvär har påvisats när 
kompressionskraften på ländryggen uppnår 2500-4500 N, vid biomekaniskt beräknade 
kompressionskrafter. Samtidigt som en tydlig ökad risk finns när kraften överstiger  
4500 N [1,ss148].  

Ryggraden är den del av kroppen som bär upp huvudets, bålens och armarnas vikter och 
alla externa krafter som erläggs dessa delar. Ryggraden eller, kotpelaren, består av många 
olika kotor, bl.a. fem ländryggskotor (lumbalregionen) och tre hopväxta svanskotor. För att 
stabilisera ryggraden löper fler muskelgrupper längs med kotpelaren var av den viktigaste, 
musculus eretor spinae, löper längs med ryggsidan på sidorna av spinalutskotten. Musculus 
erector spinae är den muskel som ser till att bålen blir stabiliserad och balanserar ut 
moment som uppstår när föremål lyfts. Som figur 28 visar är hävarmen mellan ryggrad och 
muskel många gånger är mindre än avståndet mellan lyftet föremål och ryggrad. Således blir 
också belastningen hög även vid små laster. Oftast finns högst belastning vid 
lumbalregionen och risken för diskbråck ökar i den här regionen [1, ss152].   
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Figur 28. Visar hävarm mellan muskel, lyftbörda och ryggrad.  

<Anpassad från ”Arbete och Teknik på Människans villkor”, ss 152 (2008)> 

Eftersom människan mer och mer organiserat sitt arbete med avseende på arbetsmiljö, ses 
överallt idag hjälpmedel utformade för att underlätta arbete och som är anpassade efter 
människans fysiska egenskaper. Hjälpmedlen kan vara sådana som skrivbord, stolar och 
handburna verktyg, alla på ett eller annat sätt utformade för den moderna människan. Men 
det är inte bara föremål som bör anpassas, även lokaler bör utformas på rätt sätt. 

När en arbetsutrustning eller arbetsplats skall utformas finns flertalet faktorer som alla bör 
tas hänsyn till. En av dem är data insamlad över människans dimensioner, s.k. 
Antropometrisk data. Inom antropometrin infaller människans mått och dimensioner  
(se figur 29), kroppsställningar, räckvidder och rörelseutrymmen [1, ss170]. Normalt sett 
faller de flesta av människans dimensioner in under en statistisk normalfördelning över en 
viss population, t.ex. Skandinaver. Sådana data kan vara till stor nytta vid utformning av 
utrustning som skall användas av ett specifikt folkslag.  När man avser använda sig av 
antropometrisk data vid utformning av utrustningen eller arbetsplats är det normala att 
man utgår från olika percentiler. Percentilmått motsvarar ett värde på en hundragradig 
procentskala som visar andelen av befolkningen som har samma eller mindre värde än det 
aktuella precentilmåttet.  Om den 95:e percilen visar en längd på 195 cm innebär detta t.ex. 
att 95 procent av populationen är 195 cm eller kortare. Samtidigt som den 5:e percentilen 
motsvarar att 5 procent har kortare eller lika mått. Vid utformning av rörelseutrymme 
rekommenderas att använda den 95:e percentilen och vid räckvidd den 5:e percentilen. Man 
strävar efter principen, alla ska nå och alla ska få plats.  
 
Om antropometrisk data tas i bruk minskar man påverkan av dåliga kroppsställningar. Det 
finns exempel på arbetsmoment som kan utföras med acceptabla kroppsställningar men 
samtidigt ökar tidsåtgången för arbetsmomentet kraftigt. I dessa fall bortprioriteras allt för 
ofta arbetsställningarna till fördel för en minskad tidsåtgång. Ett tydligt exempel på detta är 
ackordsbaserat jobb, t.ex. på lager där lönen baseras på presterat resultat. En bra 
arbetsställning är alltså en position som kan utövas normalt men inte ökar tiden för 
arbetsmomentet. I många arbetspositioner har arbetet en väldigt låg arbetsbelastning och 
det räcker att tillämpa sunt förnuft för att undvika större belastning. Detta genom att t.ex. 
ha överarmarna längs med kroppen, undvika att jobba med armarna över axelhöjd och inte 
använda kroppsställningar där leder måste gå till ett ytterläge [1, ss176]. Med ytterlägen 
menas fullt utsträckta eller maximalt komprimerade leder. 
 
 
 

Lumbalregionen 
 
 
 
L5/S1 
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Figur 29. Illustrativ förklaring av antropometriska mått. 

<Anpassad från ”Arbete och teknik på människans villkor” (2008)> 

Datablad över mått som motsvarar numreringen i figur 29 kan ses i bilaga 8.11. Måtten som 
är markerade med en ruta i bilagan, t.ex. mått 34, är sådana som speciellt kan användas som 
stöd till beslut kring utformning av mätriggen.  
 
Fysikaliska faktorer 
Bland mängden olika faktorer som på ett eller annat sätt påverkan människan i den dagliga 
arbetsmiljön, är det de som kan uttryckas i fysikaliska storheter som definieras fysikaliska 
faktorer[1, ss193]. Hur man väljer att dela in dessa kan variera. Men genom att placera alla 
faktorer som påverkar den fysiska miljön i samma grupp, är ett exempel på en uppdelning. 
Arbetsmiljöverket tar bl.a. upp faktorer som ljud, ljus, luft och termiskt klimat som sina 
fysikaliska faktorer i hänvisningar vid utformningen av arbetsplatsen. 

Fysikaliska faktorn ljud, relateras ofta till det som kallas för buller. Buller är ett s.k. icke 
önskvärt ljud och omfattar både hörselskadligt och störande ljud [8, ss98]. Buller över  
85 dB är skadligt, framför allt vid exponering under en längre tid (8 h arbetsdag) enligt 
arbetsmiljöverket. Dock säger Scania TFP att buller i arbetslokal har högsta tillåtna ljudnivå 
på 75 dB (A-vägd ljudtrycksnivå), vilket gör att TFP:n blir riktmärke i och med ett hårdare 
krav. Det skall tilläggas att varningssignaler som överstiger 85 dB kan vara bra i det fall då 
man vill väcka uppmärksamhet.  
 
Genom ögonen får människan in många intryck och kan avgöra faktorer som storlek, färg 
rörelser och avstånd. Genom en god belysning kan man underlätta belastningsergonomi 
som på så vis minskar felbelastning, olycksfall och dåliga arbetsställningar. Exempel på 
detta är genom att slippa böja kroppen för att läsa skrifter/skyltar som inte syns p.g.a. dåligt 
belysta områden. Men ljusstyrkan skall inte överdimensioneras i onödan utan ljuset skall 
anpassas efter arbetsuppgiften [8, ss45]. Vid ”vanligt kontorsarbete” som arbetsmiljöverket 
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skriver på sin hemsida rekommenderas en allmänbelysning på 300 lux och platsbelysning 
på 500 lux. 
 
Att utforma en arbetslokal på allmän basis kan vara svårt. Storlek, belysning och ljud kan 
vara acceptabelt i vissa fall men inte acceptabelt i andra helt beroende på vilken verksamhet 
som bedrivs. Att bedriva kontorsverksamhet i ett klassrum kan fungera väl medan en 
stålindustri kräver större lokaler. För att passera fritt och undvika klämrisk krävs normalt 
0,6 m fritt utrymme mellan pelare och vägg exempelvis. Befintlig rigg kan jämföras vid 
förflyttning med en städvagn eller städmaskin och då rekommenderas en passageväg på 
minst 0,8 m i bredd. Där fritt passagemått ses som t ex en dörr uppställd 90º [8, ss71].  
 
Höjden på en arbetslokal i allmänhet bör vara runt 2,7 m och skall ett färre antal människor 
jobba i lokalen räcker ca 2,4 m. Ett rum bör dock aldrig vara mindre än 2,1 m i höjd där 
stående arbete utförs och en fri höjd vid innedörrar bör normalt vara 2 m. En 
utgångspunkt när det kommer till arbetsutrymme är att inte ha mindre volym än 
0,6*0,9*2,1m [8, ss37-39]. Vid placering av inredning bör dessa inte placeras så att 
utrymningsmöjligheter försämras eller blockeras helt. Om det finns risk för att medium 
som påverkar friktionen mellan golv och fotsula spills ut är det till fördel att använda sig av 
friktionshöjande medel som t.ex. halkskydd eller mattor.  
 
Mycket faktorer är opåverkbara bland Scanias färdiga lokalytor. Men temperaturaspekten 
bör tas hänsyn till vid val av lokal. En temperatur kring 20-22 grader gynnar processer kring 
inlärning, koncentration och mentalt arbete medan temperaturer kring 23-26 grader gynnar 
kreativt och skapande arbete [1, ss217]. 

Människa och Tekniksystem 
Det som gemensamt kallas användargränssnitt är informationsdon och manöverdon. 
Informationsdonet ger användaren information t.ex. genom en display eller urtavla och 
manöverdon är typiskt spakar eller knappar som reglerar maskiner. Vid utformning av 
användargränssnitt kan man använda sig av huvudkategorierna gestaltning, färg, riktning 
och symboler.  

Om symboler skall användas som förklaring till något av respektive don bör dessa vara väl 
kända och inte ha ett tveksamt utseende m.a.p. dess betydelse. Detsamma gäller vid 
användning av riktningar, exempelvis pilar. Man skall inte ändra allmänt vedertagna regler 
så som att höger betyder öka (ljud) och framåt betyder snabbare.  

Informationsdon 

En viktig detalj är att informationen som skall framhävas tydligt kan upptäckas, igenkännas 
och förstås. Annars finns risk för komplikationer som helt är onödiga p.g.a. dålig 
utformning och otydlighet. Man ska aldrig behöva leta efter viktig information, därför är 
det viktigt att följa rekommendationer som finns kring utformning av displayer eller 
bildskärm från olika standarder: För att utforma en väl fungerande display bör man: 

• Minimera antalet rader och tecken  

• Låta viktig information alltid vara lättillgänglig 

• Låta information som används ofta vara lätt att hitta 

• Gruppera information som tillhör samma kategori i närhet av varandra 
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• Använda Gul, Grön, Rött eller Blå färg som visningsfärg (även för färgblinda)            

Manöverdon                              

Vid utformning av manöverdon finns tre detaljer som måste uppfyllas: åtkomst, 
identifierbara och förståeliga. Om det råder otydlighet kring någon av dessa detaljer finns 
risk att skada eller haverering kan uppstå. Med detta i åtanke bör följande punkter 
eftersträvas vid placering och utformning av manöverdon: 

• Operatören måste alltid lätt och snabbt kunna komma åt och hantera 
manöverdonet. 

• Operatören måste alltid kunna förstå hur han/hon skall kunna använda 
manöverdonet. 

• Funktionen hos respektive manöverdon bestämmer dess placering, identifiering 
och utformning. Manöverdon som har samma uppgift eller tillhör samma 
arbetsområde bör såldes och placeras i grupp eller i närhet av varandra. 

Vid snabb och kontinuerlig manövrering eller styrning är manöverdon i from av handvev 
eller spak det bästa alternativet då dessa har stort rörelsemöjlighet. När man jobbar med 
precisionsarbete är ratt eller knoppar det bästa alternativet då rörelseintervallet är litet och 
kravet på hög precision kan levereras. 

Om manöverdonet är placerat strax under armbågshöjd kan det snabbt hanteras både i 
sittande och stående ställning. Spannet som manöverdon kan placeras inom, varierar 
beroende på kön. Då män oftast har större antropometriska mått kan de nå reglage över 
större yta. Rekommenderad yta för sittande arbete visas i figur 30. 

 
Figur 30. Illustration av arbetsområden för manöverdon enligt arbetsmiljöverket 1998:01. 

<Med tillåtelse av Arbetsmiljöverket> 

Arbetsskador och Arbetsmiljö 
En risk kan ses som icke önskade konsekvens av en handling där riskens storlek beror på 
två saker, sannolikheten att handlingen inträffar och vad som sker efter att händelsen 
inträffat, d.v.s. konsekvensen.  

På individnivå är förutsättningarna att en arbetsskada inträffar helt olika för person till 
person. Risken att en arbetsskada inträffar beror på olika faktorer där utförarens erfarenhet 
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och tillgång till information kan vara två avgörande faktorer enligt L. Rose och  
L-Å Mikaelsson (2008).  

För att minimera risken för arbetsskada och att ett arbete skall fungera mer riskfritt måste 
man förutsätta att de som skall utföra ett visst arbete eller aktivitet gör en grundlig 
bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid ett visst sätt att arbeta. En typ av 
riskanalys. För att underlätta arbetet kring att utforma en säker arbetsplats har 
arbetsmiljöverket tagit fram en skrift ”systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning” 
(2007b) som man med åtta steg kan minska riskerna i arbetet. De åtta stegen är: 

1. Undersök arbetsförhållandena  

2. Undersök arbetsförhållandena  

3. Gör en riskbedömning  

4. Åtgärda risker som uppkommit  

5. Gör en handlingsplan för det som inte kan åtgärdas direkt  

6. Kontrollera genomförda åtgärder 

7. Utforma arbetsmiljö policy 

8. Gör en uppgiftsfördelning 

9. Se till att de som skall arbeta med produkten har tillräcklig kunskap om detta  

Den här modellen är lämplig att använda vid en ergonomi och riskanalys kring 
riggkonstruktion och på så vis strukturerat komma fram till förbättringar från föregående 
mätrigg.  

8.10.2 Säkerhet 

Arbetsmiljö och säkerhet är två av flera huvudområden i förstudien till riggkonstruktionen. 
Är inte riggen säker ur arbetsmiljösynpunkt kommer den inte tas i bruk och således förlora 
hela sitt syfte. Vid konstruktion av en ny mätrigg på Scania finns ett flertal föreskrifter som 
ska följas beroende på utrustningens användningsområde. De olika föreskrifterna är 
hämtade från arbetsmiljöverket eller Scanias egna utvidgade föreskrifter, ex. Scanias TFP. 
Samtliga nedan redovisade föreskrifter är av relevans för examensarbetet, då 
konstruktionen baseras på en konceptstudie som inte kan avgränsas till ett specifikt 
användarområde. 
  

Scanias TFP 
Scania Tekniska Föreskrifter för Maskiner och Produktionsutrustning är en manual 
framtagen av Scania, för deras leverantörer och underleverantörer. Den syftar till 
säkerställandet av maskiner och utrustning, så att de uppfyller de höga säkerhetskrav från 
Scania. TFP:n är till stora delar baserad på ISO standarder och är tänkt att som ett 
komplement till gällande svensk lag, arbetsmiljöföreskrifter och standarder. I 
examensarbetet kommer all säkerhetsutredning ske mot TFP:n samt nedan nämnda 
föreskrifter. 
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AFS 2008:3 - Maskiner  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av 
föreskriften. Hela föreskriften gäller endast då riggen klassas som maskin enligt 
definition[7]: 

”En sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av 
direkt drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, 
varav minst en rörlig, som är sammansatta för ett särskilt ändamål”. 

Vidare ger föreskriften riktlinjer rörande säkerhetskomponenter, lyftredskap, etc. Det gör 
att vissa avsnitt av föreskriften kan användas oavsett om produkten klassas som maskin 
eller inte.  

AFS 2006:04 - Användning av arbetsutrustning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om 
tillämpning av föreskrifterna. Föreskriften är tillämpningsbar för användning av 
arbetsutrustning i arbete, kan användas som riktlinje och vara kravställande för utformande 
av samtliga säkerhetsföreskrifter oberoende av vilken konstruktion som väljs. Den 
definierar och förtydligar även ansvarsområden som ska vara dokumenterade vid 
konstruktion av ny arbetsutrustning, i detta fall en mätrigg. 

AFS 2009:02 – Arbetsplatsens Utformande  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna. Föreskrifterna täcker t.ex. utformning av ventilation, ljud, 
ljus, utrymning och klimat. 

AFS 1998:01 – Belastningsergonomi 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi samt styrelsens allmänna råd 
om tillämpningen av föreskrifterna. Föreskrifterna gäller belastningsergonomiska 
förhållanden i arbetet. Föreskrifterna syftar till att arbetsplatser, arbeten och arbetsmiljö-
förhållanden skall ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande 
fysiska belastningar förebyggs. 

8.10.3 Fokusområden rörande säkerhet 

En säkerhetsintervju med Nils-Erik Rockström, CE-certifierare på Scania, genomfördes i 
tidigt skede av examensarbetet för att klarlägga grundläggande utgångspunkter för 
mätriggskonstruktionen. Intervjun6 genomfördes med underlag från befintlig rigg, hur den 
tillverkats, dess tidigare användning och gav en bättre uppfattning vad som krävs för att få 
en ny mätrigg CE-certifierad. Men även vilken dokumentationsnivå en sådan certifiering 
kräver. Vid intervjun gavs rekommendationen att inte göra den nya mätriggen till en 
maskin och inte heller CE-certifiera den. Detta baserades på flertalet starka argument varav 
de två starkaste var att det skulle ta mycket tid med dokumentationen kring en 
maskinklassad mätrigg, uppskattningsvis mer än en fjärdedel av examensarbetet. Det andra 
argumentet var att en CE-märkning kräver certifierarens kontinuerliga närvaro under hela 
designförloppet, för att kunna säkerställa att riggen konstruerats enligt givna processflöden 
och krav. Något som inte skulle vara genomförbart under examensarbetet. Istället kan mer 

                                                 

 
6 Intervju Nils- Erik Rockström, Senior Technical Advisor, Test Rig Design, Scania den 20110216 
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ansvar läggas på användaren enligt AFS 2006:04. Något som accepterades och sattes upp 
som riktlinje vid kommande konstruktion.   

Med beslutet att inte klassa den kommande mätriggen som maskin, och inte heller  
CE-märka den, begränsas friheten i konceptgenereringen och konstruktionen ramas in 
ytterligare utöver kravspecifikationen. Exempelvis försvinner alla möjligheter till extern 
kraftkälla så som elmotor och eldriven pump, se definition av maskiner avsnitt 
8.10.2- Säkerhet.  

För förtydligande av riskområden inom säkerhet rekommenderade Nils-Erik Rockström att 
en dialog genomförs med Scanias skyddsombud på avdelningen NMC, Hans Lundmark. 
Då skyddsombudet ej var anträffbar under de inledande veckorna av examensarbetet, fick 
dialogen vänta flertalet veckor in i arbetet. Då med konsekvensen att en mer djupgående 
analys av riskbedömningar först kunde göras efter att ett koncept valts ut för 
detaljkonstruktion. Men riskmoment kunde fortfarande förebyggas innan färdig 
konstruktion var klar, genom mindre omarbetning av konceptet. Befintliga föreskrifter som 
AFS 2006:04 – Användning av arbetsutrustning samt AFS 2009:02 - Arbetsplatsens utformande ger 
en god grund för utformning av produkter och klargör, vilka riskområden som finns och 
vad som bör tas hänsyn till. Vilket var grundläggande för vidare analys. 

8.10.4 Säkerhetsrisker med befintlig rigg 

Tippning 
Med en totalhöjd strax under två meter och en tyngdpunkt något under mitten är risken 
överhängande att ställningen kan välta vid transport. Med tyngdpunktens placering och en 
relativt liten hjulbas, skulle ett plötsligt stopp med största sannolikhet leda till tippning. Då 
ställningen uppskattningsvis väger 65 kg utan vikter skulle det för en tvär tippning kunna 
leda till benbrott i fötter, samt annan skadeinverkan. Även riggens fyra ledade hjul skapar 
en risk då instabiliteten på riggen ökar och byggnaderna där riggen används har trösklar. 
Att därtill inte ha någon form av styregenskaper i form av ett handtag eller liknande gör 
transport ett stort riskmoment. 

Klämrisk 
Det finns ett flertal olika områden som är av fara beträffande klämning. Dels vid hantering 
av vikter, då vikter som hanteras väger 20 kg/styck vilket medför stora risker för skador av 
fötter. Dels vid lastning men också när de sitter på plats, då det inte finns någon fixering av 
vikterna, se figur 2. Därtill finns risk vid arbete med skyddshandskar att fasta mellan 
remskiva och rem vid inspänning och förflyttning av remmen, med vikter monterade, 
något som inte bör leda till någon allvarlig skada men skulle likväl kunna skada fingrar och 
leda till blodutgjutelse.  

Fallande_objekt 
Då remskivorna inte sitter fast på riggen utan är bara placeras i hållare på riggen, finns en 
risk för att de under transport kan falla ur sina hållare och skada operatör. Tänkbart 
scenario är även att en operatör kan tappa den övre remskivan vid montering av rem, vilket 
skulle kunna leda till mindre allvarliga fotskador eller kroppsskador då vikten av övre 
remskiva uppskattas till 2 kg. 
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Undre hållare för remskiva, är ledad och har ingen låsanordning vilket medför en risk av 
fall vid montering och demontering av rem. Dock så är hållaren ledad vilket enbart utgör 
en fara för fötter då fallet enbart kan göras vertikalt. Vikten av hållaren och ledningen är ca 
2 kg  

Att generera inspänningskraften på remmen med vikter om 20 kg ger upphov till en stor 
risk för att tappa vikt på fötter i befintlig konstruktion. Att sedan utrustningen inte klarar 
att placera samtliga vikter ovan varandra leder till än högre risk för att de ska falla av 
hållaren, se figur 31. 

Säkerhetsföreskrifter 
Det finns ingen användarmanual, instruktionsbok, varningsföreskrifter eller någon annan 
föreskrift som förklarar eller upplyser operatören hur utrustningen får eller ska användas. 
Det som finns är en varningsskylt som varnar för klämrisk. Bristen på instruktioner eller 
dokumentation är kanske en av de största säkerhetsbristerna då otillräcklig kunskap lätt kan 
leda till felmontering vilket ökar risken för de mest allvarliga riskföljderna, till följd av 
kraften som lagras. 

 

Figur 31. Visar på hur vikter placeras vid belastning av befintlig rigg 

8.10.5 Ergonomiska riskområden på befintlig rigg 

För att klargöra vilka områden inom arbetsvetenskapen som den nya konstruktionen bör 
förbättra, jämfört den gamla, har en grundlig litteraturstudie i arbetsmiljö genomförts. Där 
summeringen av studien presenterats ovan. Vidare har ett flertal testmätningar med 
befintlig rigg samt en intervju7 med Camilla Weissbach, ergonom, genomförts. Litteraturen 
i arbetsvetenskap har varit boken ”Arbete och Teknik på människans villkor”, Bohgard M, 
Karlsson S m.fl. (2008) tillsammans med Scanias TFP och arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
För fullständig lista över litteratur, se kapitel 7 - Referenser. ”Arbete och Teknik på 
människans villkor” rekommenderades av Camilla Weissbach då hon använder den i sitt 
dagliga arbete och boken används även som kurslitteratur vid Linköpings Universitet. 
Boken täcker grundläggande områden som berör den del av arbetsvetenskapen som krävs 
för granskning av problemen kring befintlig mätrigg. 

 

                                                 

 
7 Intervju med Camilla Weissbach, Ergonom och leg. sjukgymnast, 20110208, Scania  
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Kartläggning av ergonomiska riskområden. 
Efter att ha granskat litteratur och med Camilla Weissbach, observerat befintlig rigg och 
mätprocess kartlades vilka områden som bör tillägnas fokus. Områden eller arbetsmoment 
som helt bör försvinna eller begränsas kraftigt i och med en nykonstruktion. Arbetet som 
utförs i samband med mätningar klassas som belastningsergonomi och observation kring 
mätprocessen klargör också att det är inom den här kategorin som de flesta risker och 
problem finns. Belastningsskador uppkommer oftast då arbete utförs på fel sätt under 
längre tid, man talar om frekvensen av felaktigt arbete som t.ex. dåliga och tunga lyft. 
Eftersom mätningarna endast sker fåtalet gånger per dag är inte arbetsställningarna ett akut 
problem men bör tas i beaktning för att motverka skador på sikt. 

I listan nedan ses kroppsdelar och arbetsmoment som erlagts titeln ”problemområden”: 

 

Problemområden 
Arbetsställningar kring befintlig rigg påverkar kroppen direkt negativt. Lyften kräver ofta 
en krökt rygg och med tunga vikter. Ett exempel är att en vikt på 20 kg och lutningen 55 º 
från frontalplanet på ryggen ger belastningen på ländryggen vid L5/S1  på ungefär 6744 N 
jämfört med 4897 N vid en rätt arbetsställning, se bilaga 7.2. En belastning som alltså har 
ca 40 % större påverkan vid fellyft. Övergången L5/S1 ses i figur 28 markerad med cirkel.  
 

 
Figur 32. Exempel på dåliga arbetsställningar enligt arbetsmiljöverket 1998:01.  

<Med tillåtelse av Arbetsmiljöverket.> 

 
Åtkomlighet är viktigt, dels för att säkerställa att eventuella nödstopp och andra viktiga 
manöverdon inte är svårtillgängliga, vilket förhindrar snabba reaktioner och dels för att 
undvika onaturliga arbetsställningar. Åtkomlighet är även en viktig faktor att tänka på i 
fråga om service som kommer utföras på nya riggen och åtkomligheten i lokalen där riggen 
förvaras bör vara så pass stor att service kan utföras på plats. 

• Axlar 

• Arbetshöjder 

• Knäleder 

• Lyft 

• Vikter 
 

• Arbetsställningar 

• Åtkomlighet 

• Rygg 

• Ländrygg 

• Nacke 
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Rygg, ländrygg & nacke är de kroppsdelar som tar mest skada vid mätning med befintlig 
rigg. Kotorna snedbelastas p.g.a. låg arbetshöjd och komplicerade arbetsställningar. 
Dessutom är åtkomligheten väldigt dålig vilket gör att när vikterna skall placeras på riggen 
eller lyftas av, spänns både rygg, ländrygg och nacke enligt figur 33. 
 
Axlarna berörs till viss del i arbetet, mest p.g.a. att mätningen sker vertikalt. Det finns viss 
belastning över axelhöjd, men den är inte frekvent eller av sådan tung karaktär att det 
klassificeras riskområde. 
 

 

Figur 33. Låg arbetshöjd, dålig för knäleder och försätter axlar, rygg och nacke i dålig position. 

Arbetshöjder som krävs när lasterna skall placeras på befintlig rigg är inte att 
rekommendera. Då arbetshöjden är låg (se figur 33) kommer knäleden ner i ett ändläge och 
slitage är påtagligt. Dessutom är arbetshöjden så pass låg att axlar och rygg intar onaturlig 
position och kan ta skada vid upprepat arbete. 

 

Figur 34. Rekommenderad arbetshöjd vid stående arbete enligt arbetsmiljöverket 1998:01 
<Med tillåtelse av Arbetsmiljöverket.> 
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Figur 35. Lyftrekommendationer enligt arbetsmiljöverket 1998:01 

<Med tillåtelse av Arbetsmiljöverket.> 

Lyft är ett moment som upptar stor del vid mätning. Arbetsmiljöverket rekommenderar 
inte större last än 25 kg vid lyft 30 cm från kroppen, för att undvika röd zon, se figur 35. 
Arbetsmoment med att placera vikter på riggen utförs med större avstånd än så och utförs 
således i röd zon. Enligt Scanias egna rekommendationer, Scanias TFP, skall inte laster 
över 12 kg lyftas. Rekommendationerna riktar sig framför allt till arbetare på 
produktionslinan men skall gälla för hela företagets verksamhet och därmed vid arbete med 
mätriggen. Vikter som används idag för att belasta remmen vid mätning, väger 20 kg/styck 
och totalt kan upp till fem stycken vikter lastas vid mätning. Därför bör lyftsekvensen med 
tunga vikter tas eller byggas bort helt.  

8.10.6 Arbetsmiljö lokal 

Att hitta en ny stationär förvarings- och mätlokal för den nya riggen är ett av önskemålen 
som framkommit av uppdragsgivaren. I och med önskemålet att hitta en specifik lokal kan 
en viss begränsning i formgivningen av riggen förekomma. Men då lokalsökningen inte 
påbörjas tidigare än det att ritningar till den nya riggen är inskickat, kommer den nya 
lokalen väljas efter den nya konstruktionen. Klart står det att två alternativ finns tillgängliga 
angående lokal, antingen ett eget rum till mätriggen eller en placering i befintlig lokal/rum 
på Scanias område. Detta gör att det flesta krav och rekommendationer som ställs från  
arbetsmiljöverket[8], redan uppfylls.  

I den lokal som den befintliga riggen förvarats, uppnår ljudnivån ett snitt på 89 dB enligt en 
mätning under en minut med arbetsmiljöverkets iphone-app8). Detta är något den nya lokal 
bör ha en förbättring av. 

 

                                                 

 
8 Mätning under 1 min med arbetsmiljöverkets Iphone-App, Buller, den 20110303, Scania 
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8.11 Antropometriska mått 

 
Figur 36. Antropometriska mått. 

<Anpassad från Arbete och teknik på människans villkor, ss174 (2008)> 

Antropometriska mått i mm för vuxna svenskar. Summerad och publicerad 1968-1969.  
Mått 19 – 23 för kvinnor har modifierats från Pheasants och Haselgrave (2005). 
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8.12 Enkät 

 Enkätundersökning  
 

1. Vilken/Vilka egenskap(er) tycker du är viktigast efter kravet att uppfylla 
mätnoggrannhet? 

Svar: 
 

 

 

2. Vilket arbetsmoment anser du är mest jobbigt med dagens rigg? 

Svar: 

 

 

3. Vilken / Vilka egenskap(er) önskar du finna med på en ny mätrigg? 

Svar: 

 

 

4. Vilken/ Vilka funktion(er) önskar du finna på en ny rigg? 

Svar:  

 

 

5. Vilken kraftöverföring från rigg till remskiva skulle du föredra  att använda? 

Svar:  

 

 

6. Vilken mätutrustning skulle du helst använda dig av vid mätning? 

Svar:  
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7. Rangordna krav och önskemål i fallande ordning, med viktigaste först , vilket du 
anser bör prioriteras. Rangordna med 1,2,3 osv. Krav först sedan önskemål för sig. 

Typ av krav Beskrivning Målvärde K/Ö Rango
rdning 

Funktion  

Uppfylla krav inom  
SAE-J1459 

SAE-J1459, standard for 
 (R) V-ribbed Belts and Pulleys 

Berörda områden på riggen skall 
klara av kraven från SAE-J1459 

K  

Oberoende mätresultat Mätutrustningen skall vara exakt och ge 
samma resultat oberoende av operatör vid lika 
mätfall 

Tillförlitligt mätdon K  

Mobilitet Riggen skall kunna förflyttas inom Scanias 
område 

Kunna förflyttas med handkraft K  

Uppfylla säkerhetskrav för 
mätställningar 

Riggen skall konstrueras så att ett 
godkännande av skyddsombudet kan göras 

Av skyddsombud godkänd 
riggkonstruktion 

K  

Ergonomisk Design Ergonomiska aspekter och teorier skall tas 
hänsyn till vid framtagning av riggen 

Att eliminera riskområden som finns 
idag kring befintlig rigg  

K  

Mätning Riggen skall konstrueras att inte fler än en 
person krävs för mätning. 

Mätning skall kunna utföras av en 
person 

K  

Lokal En ny lokal för förvaring skall sökas till nya 
riggen 

Lokal med god arbetsmiljö Ö  

Riskminimering Utformningen skall ta hänsyn till att minimera 
risker så som tippning och klämrisk 

Så låg tipprisk som möjligt Ö  

Skademinimering Utformningen skall ta hänsyn till att minimera 
skaderisken 

Skaderisken minimeras Ö  

Informationsdon Att använda en display som visar mätresultatet Digital display Ö  

Kompatibel med dator Mätdata skulle kunna loggas in i en dator och 
samlas i datorprogram 

Att med mätdonet kunna överföra 
data till Excel och där summeras i 
tabell 

Ö  

Funktionsbestämmande egenskaper  

Längdintervall Riggens mätintervall m a p inspänd rem 350mm < L < 1500mm K  

Mätprecision Noggrannheten på mätobjektet  0.01 mm K  

Dimensionering under förflyttning Under förflyttning måste riggen kunna 
förflyttas genom normal innedörr/hiss 

Maximal dimensionering: 
H=1980mm 
B= 860mm 
B=1460mm 

K  

Nödstopp I det fall då extern kraft används Mätperson skall inte skadas K  

 

 

8. Här får du frihet att notera egna tankar och idéer kring en ny konstruktion av 
mätrigg. 
Ord, skisser, tekniska principer mm.  
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1. Värdera koncepten i tabellen nedan efter hur du tycker respektive koncept står sig 
relativt ett optimalt koncept. 

Koncept 1 

Förflyttning av riggen Manuellt med hjälp av skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Varierbar mätskena 
Visa mätdata Digitalt med display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital med motståndsbaserad givare 
Möjliggöra förflyttning  av remskivor Manuellt med ledad skena 
Generera spännkraft Manuellt med skruv  
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Lastcell 
Montera riggdelar Magnet 
Koncept 2 

Förflyttning av riggen Manuellt handdragen 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Varierbar mätskena 
Visa mätdata Digitalt med display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital med induktiv givare 
Möjliggöra förflyttning  av remskivor Manuellt med skruv 
Generera spännkraft Manuellt med vridmoment  
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Lastcell 
Montera riggdelar Bult & Mutter 
Koncept 3 

Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Varierbar mätskena 
Visa mätdata Digitalt med display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital motståndsbaserad givare 
Möjliggöra förflyttning  av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med kolv (hydraulik) 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Drag/tryckgivare 
Montera riggdelar Insticksmodul (gängad) 
Koncept 4 

Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Teleskopfunktion 
Visa mätdata Digitalt med display  
Generera mått mellan remskivornas CC Digital optisk givare 
Möjliggöra förflyttning  av remskivor Manuellt med ledad ställning  
Generera spännkraft Skruv 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Drag/tryckgivare 
Montera riggdelar Insticksmodul (gängad) 
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Koncept 5 

Förflyttning av riggen Manuellt handdragen 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Teleskopfunktion 
Visa mätdata Digitalt med display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital med optisk givare 
Möjliggöra förflyttning  av remskivor Manuellt med lyftbar infästning 
Generera spännkraft Manuellt med kolv (hydraulik) 
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Dynamometer 
Montera riggdelar Bult & Mutter 
Koncept 6 

Förflyttning av riggen Manuellt m.h.a. skjutbord 
Underlätta förflyttning av riggen Hjul 
Förändra dimensioner på riggen Varierbar mätskena 
Visa mätdata Digitalt med display 
Generera mått mellan remskivornas CC Digital med optisk givare 
Möjliggöra förflyttning  av remskivor Manuellt med ledad ställning 
Generera spännkraft Manuellt med skruv  
Montera/Avlägsna rem Manuellt 
Mäta spännkraft Lastcell 
Montera riggdelar Bult & Mutter 
 

Önskemål/Koncept 
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  V T V T V T V T V T V T 

Tidsåtgång för genomförande av 
mätprocess   -   -   -   -   -   -   - 
Tidsåtgång för montering av rigg redo 
för mätning   -   -   -   -   -   -   - 
Totalvikt   -   -   -   -   -   -   - 
Uppskattad kostnad   -   -   -   -   -   -   - 
Utrymme (hela riggen)   -   -   -   -   -   -   - 
Utrymme (komponenter)   -   -   -   -   -   -   - 
Detaljindex (antal komponenter)   -   -   -   -   -   -   - 
Låg klämrisk   -   -   -   -   -   -   - 
Låg tipprisk   -   -   -   -   -   -   - 
Låg personfara   -   -   -   -   -   -   - 

Enkelhet att tillverka 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
Arbetsställningar   -   -   -   -   -   -   - 
Hur lätt riggen går att förflytta   -   -   -   -   -   -   - 
Ingen skaderisk   -   -   -   -   -   -   - 
 

 
Skala:  
1-Uppfyller dåligt 
2-Uppfyller 
3-Uppfyller väl 
4-Uppfyller mycket väl 
5-Optimal 
 


	1 Inledning
	1.1 Scania CV AB
	1.2 Poly-V rem
	1.3 Befintlig Mätrigg
	1.4 SAE- J1459
	1.5 Bakgrund
	1.6 Syfte

	2 Metodik
	2.1 Konceptuell utveckling
	2.2 Disposition 
	2.3 Stödmetoder
	2.3.1 Litteraturstudie
	2.3.2 Intervju
	2.3.3  Fokusgrupp
	2.3.4 Observation
	2.3.5 Brainstorming
	2.3.6 Skissning
	2.3.7 Black Box
	2.3.8 Viktningsmatris
	2.3.9 Funktions-/Medelträd
	2.3.10 Morfologisk matris
	2.3.11 Elimineringsmatris


	3 Utförande och Analyser
	3.1 Ergonomi och Säkerhetsstudie
	3.2 Viktning av krav
	3.3 Viktning av kroppsbelastning
	3.4 Konceptgenerering och Konceptutvärdering
	3.4.1 Enkätundersökning
	3.4.2 Black Box 
	3.4.3 Funktions/Medelträd
	3.4.4 Konceptgenerering
	3.4.5 Utvärdering av koncept
	3.4.6 Skissning
	3.4.7 Konstruktionsgenomgång

	3.5 Teknisk utrustning för remmätrigg
	3.5.1 Alternativa Längdgivare
	3.5.2 Alternativa Kraftgivare
	3.5.3 Alternativa Kraftkällor 
	3.6.1 Mätdon för längdmätning
	3.6.2 Kraftkälla
	3.6.3 Mätdon för kraftmätning
	3.6.4 Utvärdering av kravspecifikation

	3.7 Konceptval
	3.8 Riskanalys
	3.9 Valda komponenter
	3.9.1 Mätutrustning
	3.9.2 Kraftmätning
	3.9.3 Kraftkälla

	3.10 Riggkonstruktion
	3.11 Lokal 
	3.12 Dragprov
	3.13 Hållfasthetsberäkning i ANSYS

	4 Resultat 
	4.1 Lokal
	4.2 Kalibrering

	5 Slutsats
	6 Diskussion
	6.1 Kravspecifikation och utgångskrav
	6.2 Ergonomi
	6.3 Säkerhet
	6.4 Kalibrering och validering
	6.5 Övrigt
	6.6 Vidare arbete

	7 Referenser
	8 Bilagor
	8.1 Kravspecifikation 
	8.2 Biomekaniska Beräkningar
	8.3 F/M – Träd
	8.4 Skisser
	8.5 Koncept från konstruktionsgenomgång   
	8.6 Koncept
	8.7 Utvärderingsmatris
	8.8 Detaljindex
	8.9 Hållfasthetsberäkningar
	8.10 Ergonomi och Säkerhetsrapport
	8.10.1 Arbetsvetenskaplig referensram
	8.10.2 Säkerhet
	8.10.3 Fokusområden rörande säkerhet
	8.10.4 Säkerhetsrisker med befintlig rigg
	8.10.5 Ergonomiska riskområden på befintlig rigg
	8.10.6 Arbetsmiljö lokal

	8.11 Antropometriska mått
	8.12 Enkät


