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Sammanfattning 

Vi fick som uppdrag av Besikta i Halmstad att ta fram en lösning på deras 

avgasproblem med parkeringsvärmare. Samtidigt som besiktningen av fordonet 

pågår kommer det ut giftiga avgaser från parkeringsvärmaren. Trots att det inte är 

någon stor mängd avgaser gör det att det blir jobbigt och obehagligt för besiktaren 

som under vissa sekvenser av besiktningen befinner sig under fordonet. Därav 

blev vårt uppdrag att ta fram ett lösningsförslag till det här problemet. 

Början av rapporten handlar om vilka krav och önskemål som finns för förslagen 

som togs fram och hur dessa styr lösningarnas utformning. När kraven samt 

önskemålen är vägda mot förslagen gick vi vidare med det bästa förslaget och 

gjorde lämpliga komponentval utefter önskemålen. Sedan skapades en 3D-modell 

av lösningsförslaget som vi kommit fram till. 

 

  



 

 

Abstract 

On behalf of Besikta we got the project to find a solution to reduce or divert the 

exhaust coming out from the motor heater. During the car inspection when the 

inspector controls under the car he gets exposed to unfiltered fumes. Even though 

it is not a large amount of fumes it is still enough to make the inspector feel 

uncomfortable. That is why our project is to come up with a solution to this 

problem. 

In the beginning of the report we determine the requirements and requests that we 

and Besikta concluded. We then, based on the requirements and requests, 

developed solutions that are suitable for the purpose. After that we picked out the 

most suitable solution and made a 3D-model out of it.   



 

 

Förord 

Examensarbetet är 7,5hp och utförs den sista läsperioden för studenterna på 

Högskolan i Halmstad som läser till CAD-tekniker. 

Vi skulle vilja tacka Besikta i Halmstad som gav oss uppdraget med 

avgasreduceringen som blev vårt examensarbete. Vi vill även tacka vår 

handledare Håkan Petersson för stöttningen vi fått genom arbetets gång. 

Halmstad den 15 maj 2017 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................... 1 

1.1.1 Dieselvärmare .................................................................................... 1 

1.1.2 Avgaser .............................................................................................. 1 

1.1.3 Besikta ............................................................................................... 1 

1.2 Tidigare forskning ..................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering .................................................................................. 2 

1.4 Syfte och mål ............................................................................................. 3 

1.5 Avgränsningar ........................................................................................... 3 

1.6 Teoretisk referensram ................................................................................ 3 

1.6.1 Metodbeskrivning .............................................................................. 3 

1.6.2 Hälsoaspekter ..................................................................................... 4 

1.6.3 Utsläpp ............................................................................................... 4 

1.6.4 Gantt-schema ..................................................................................... 4 

1.7 Metod ........................................................................................................ 5 

2. Genomförande ................................................................................................. 7 

2.1 Gantt-schema ............................................................................................. 7 

2.2 Kravspecifikation ...................................................................................... 7 

2.3 POME-matris ............................................................................................ 7 

2.4 Lösningsförslag ......................................................................................... 8 

2.4.1 Lösningsförslag 1 ............................................................................... 8 

2.4.2 Lösningsförslag 2 ............................................................................... 8 

2.4.3 Lösningsförslag 3 ............................................................................... 8 

2.4.4 Lösningsförslag 4 ............................................................................... 8 

2.5 Utvärdering av produktförslag .................................................................. 9 

2.5.1 Lösningsförslag 1 ............................................................................... 9 

2.5.2 Lösningsförslag 2 ............................................................................... 9 

2.5.3 Lösningsförslag 3 ............................................................................. 10 

2.5.4 Lösningsförslag 4 ............................................................................. 10 

2.6 Val av produktförslag .............................................................................. 11 



 

 

3. Produktutkast ................................................................................................. 12 

4. Komponent- och materialval ......................................................................... 13 

5. Resultat .......................................................................................................... 14 

6. Diskussion ...................................................................................................... 14 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................................... 14 

6.2 Kritisk granskning ................................................................................... 15 

7. Slutsats ........................................................................................................... 15 

8. Referenser ...................................................................................................... 16 

8.1 Internetkällor ........................................................................................... 16 

8.2 Litteraturkällor ........................................................................................ 16 

8.3 Intervjuer ................................................................................................. 16 

9. Bilagor ........................................................................................................... 17 

Bilaga 1 – Gantt-schema .................................................................................... 17 

Bilaga 2 - POME-matris ..................................................................................... 18 

Bilaga 3 – Lösningsförslag 1 .............................................................................. 19 

Bilaga 4 – Lösningsförslag 2 .............................................................................. 20 

Bilaga 5 – Lösningsförslag 3 .............................................................................. 21 

Bilaga 6 – Lösningsförslag 4 .............................................................................. 22 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Dieselvärmare 

En dieselvärmare, även kallad parkeringsvärmare, är ett värmesystem som drivs 

av fordonets eget batteri och bränslesystem. Den kan på ett snabbt och effektivt 

sätt värma upp och ventilera bilens kupé vid behov. Innan fordonets avfärd kan 

motorn värmas upp ifall att värmaren är i drift. Tekniken har gått så långt att bilen 

inte behöver vara startad för att värmaren ska vara aktiv, du kan starta den med en 

fjärrkontroll eller till exempel en vanlig applikation i din telefon innan du startar 

bilen. När väl värmesystemet är startat så sköts den helt automatiskt under tiden 

som den är aktiverad. Systemet är så smart att den kan växla själv mellan olika 

temperaturer utefter vad fordonet behöver. En bra sak med att ha en värmare i 

bilen är att om den är aktiverad och har hunnit värma upp motorn innan avfärd så 

släpper fordonet ut mycket mindre avgaser än vad den hade gjort om den startats 

kall. Detta ger en positiv effekt på omgivning samtidigt som den är snäll mot 

miljön. Det sliter inte lika hårt på fordonets motor när den är uppvärmd innan 

start.  

1.1.2 Avgaser 

Trots att värmaren är snäll för miljön så släpper de fortfarande ut en viss mängd 

avgaser som inte är filtrerat eftersom dessa avgaser inte går via katalysatorn. Att 

dieselvärmaren släpper ut ofiltrerade avgaser ställer ibland till det under bland 

annat besiktningen av fordon. På vintern när det är kallt går ofta dieselvärmaren 

igång och detta gör att avgaser släpps ut under tiden bilen besiktas. Personen som 

besiktar bilen får med andra ord ofiltrerade avgaser i sig under andningen när han 

utför kontroll på fordonet. Enligt forskning vid Umeå universitet har det visat att 

diesel innehåller partiklar som är skadliga för människan. Arbetsmiljöverket säger 

att arbetsmiljön inomhus skall ha så lite luftföroreningar som möjligt. 

Besiktningsföretaget Besikta har därför gett oss uppdraget att komma på en 

lösning till detta problem.  

1.1.3 Besikta 

Besikta är ett företag som besiktar alla sorters fordonstyper och de har över 50 års 

erfarenhet inom besiktningsbranschen. De har för tillfället 159 

besiktningsstationer i Sverige utspridda på 138 orter runt om i Sverige. I snitt så 

besiktar firman ungefär 1,5 miljoner fordon årligen.  
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1.2 Tidigare forskning 

Efter att ha undersökt om det sker någon utveckling inom detta område kan vi 

konstatera att det inte görs någon forskning inom specifikt detta. Det går inte att 

hitta tidigare arbeten gällande parkeringsvärmarens påverkan och utsläpp och inga 

andra besiktningsbolag har en lösning på detta än. Den forskning som gjorts visar 

att utsläppet från diesel är farligt för människan. Som Nordiska Expertgruppen 

(NEG) och nederländska expertkommitté (DECOS) kommit fram till i sin 

forskning visar de att utsläpp av diesel kan leda till bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar. Avsaknaden av tidigare forskning av parkeringsvärmarens utsläpp 

beror troligtvis på att utsläppsnivån ligger under gränsvärdena av vad EU har satt 

vilket du kan läsa mer om senare i rapporten.  

1.3 Problemformulering 

 

 

  

 

 

  

 

Under kalla dagar startar dieselvärmaren per automatik under start av fordonet. 

Problemet är att man inte kan stänga av den funktionen. Det gör att vid en 

besiktning då besiktaren står under bilden exponeras han av ofiltrerade avgaser 

som är giftiga. Vissa modeller av dieselvärmare har ett system som gör att 

avgaserna inte leds ut där de vanliga avgaserna går ut. Istället leds de giftiga 

avgaserna som skapas ut genom ett litet rör som finns under bilens front. Eftersom 

de leds ut en annan väg och inte går via katalysatorn innebär det att avgaserna är 

ofiltrerade. Röret där dieselvärmarens avgaser går ut från är oftast runt 50 mm 

stort men det beror lite på från fordon till fordon. Trots att avgaserna som kommer 

ut är i en så liten mängd innebär det ändå problem för besiktningen då de som står 

under bilen och andas in avgaserna vilket inte är så bra även om inte det finns 

någon lag för det i dagsläget. I dagsläget finns det ingen lösning för att leda bort 

dessa avgaser. Vi har därför fått i uppgift att komma fram med en lösning. 

Lösningen vi ska ta fram ska kunna göra att avgaserna leds bort eller filtreras på 

något sätt för att underlätta för besiktaren. 

Figur 1. Avgasröret under bilen där 

utsläppet sker. 
Figur 2. Gropen där besiktningsmannen 

står. 
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1.4 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att få fram ett lösningsförslag till Besikta som löser 

deras problem att få bort alternativt filtrera avgaserna under besiktningen för att 

besiktaren ska slippa andas in giftiga partiklar. Målet vi har är att hitta en effektivt 

och enkel lösning på problemet som inte innebär en allt för stor påverkan på 

besiktningen samt ta fram en 3D-modell av lösningen. 

1.5 Avgränsningar 

Vi ska ta fram ett lösningsförslag på Besiktas problem med dieselvärmare som 

släpper ut avgaser på människorna som är under bilen vid en besiktning. Parallellt 

med vårt arbete så är det även en annan student som ska ta fram en lösning på 

Besiktas problematik. Då vi inte är ensamma med detta projekt kommer vi inte att 

tillverka något. Vi ska enbart komma med förslag som Besikta vid ett senare 

tillfälle kan avgöra vilket utav lösningsförslagen som de vill gå vidare med. Det 

gör att vi inte kommer ta fram tillverkningsritningar. Vi avgränsar oss också från 

att ta fram en kostnadsspecifikation eftersom eventuella ombyggnationer och 

inköp av befintliga produkter kan behövas och detta är inte offentliga kostnader 

som vi har tillgång till. 

1.6 Teoretisk referensram 

1.6.1 Metodbeskrivning 

Vi har valt att använda Fredy Olssons metod för princip- och primärkonstruktion 

som grund för vårt examensarbete. Olssons metod används främst vid 

produktutveckling och framtagning av nya produkter vilket gör att metoden passar 

väldigt bra till vårt arbete då vi ska ta fram ett bra produktförslag till Besikta. I 

princip- och primärkonstruktionen tas ett flertal produktförslag fram för att sedan 

granskas och viktas mot varandra samt kriterierna som finns, för att slutligen få 

fram den bäst lämpade produktförslaget. För de produktförslag som gått vidare 

ska sedan komponentval, eventuella detaljkonstruktioner och materialval utföras. 

Det ska också göras ritningar om så behövs och slutligen görs en 

produktsammanställning. 
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1.6.2 Hälsoaspekter 

I en studie om dieselavgaser i arbetsmiljö, som har gjorts av Nordiska 

Expertgruppen (NEG) och nederländska expertkommitté (DECOS), har de 

kommit fram till att dieselavgaserna som släpps ut är inte bra för människan. 

Utsätts en person för avgaserna så kan det leda till en försämrad lungkapacitet 

samt hjärt-kärlsjukdomar, personer som andas in avgaserna löper också större risk 

för lungcancer. 

1.6.3 Utsläpp 

Utsläppen från dieselvärmare får inte överskrida de värden som finns i tabellen 

som Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) har 

skrivit om i Europa Unionens officiella tidning. I dagsläget så renas generellt sätt 

inte avgaserna från dieselvärmare eftersom att utsläppen inte når upp till 

gränserna som är satta, detta fick vi reda på via samtal med Marcus Erlandsson 

under vårt besök på Besikta. Erlandsson arbetar som besiktningsman på Besikta i 

Halmstad. 

 

Figur 3. Tabellen ovan visar gränsvärdena satta av FN/ECE. 

1.6.4 Gantt-schema  

Gantt-schema är en form av planering, det är ett verktyg som gör det enkelt att 

planera in de olika momenten som ska utföras genom arbetets gång. Det är även 

bra sätt att snabbt se om man ligget i rätt fas med arbetet.  
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1.7 Metod 

Vi har använt Fredy Olssons metod för det här arbetet och den består av tre olika 

delar: principkonstruktion, primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion. Vi 

kommer dock bara att använda oss av de två förstnämnda eftersom företaget 

Besikta som vi utför detta uppdrag åt endast vill att vi kommer fram med ett 

lösningsförslag.  

Principkonstruktion: Metoden för principkonstruktion startas genom att en 

grundlig undersökning utförs för att ta fram en produktdefinition. I 

produktdefinitionens genomfart undersöks vilket användningsområde produkten 

kommer att befinna sig i och vilka uppgifter produkten kommer att ha. Därefter 

undersöks vad produkten måste innehålla för sorts egenskaper och komponenter 

för att kunna lösa den uppgiften som den är tilldelad. Efter att produktdefinitionen 

är utförd ska en produktundersökning samt en kriterieuppställning utföras och tas 

fram. I produktundersökningen görs undersökningar om det redan finns befintliga 

lösningar till uppgiften, kostnader som finns, fler användningsområden för 

produkten och olika brister som kan förekomma i arbetet. Under 

kriterieuppställningen så ska krav och önskemål tas fram som produkten ska 

förhålla sig till, dessa ska sedan rangordnas efter prioriteringar och vikt för att 

uppgiften ska kunna lösas. Nästa steg är att ta fram lämpliga produktförslag som 

ska klara av kriterieställningen som gjorts, lösningsförslagen ska även visualiseras 

och beskrivas så att en klar uppfattning om produktförslaget skapas. Efter att 

produktförslagen är klara så ska de utvärderas genom att de viktas mot varandra 

och kriterieställningen. Det produktförslag som lämpar sig bäst mot kriterierna går 

vidare till nästa steg som är primärkonstruktionen. 

Primärkonstruktion: I metoden för primärkonstruktion fortsätts arbetet med det 

produktförslaget som tagits fram via principkonstruktionen. I 

primärkonstruktionen ska ett komponentval och detaljkonstruktion utföras, där 

undersöks det vilka delar som behövs, vilka som passar med varandra och om de 

lämpar sig för produktens uppgift. Det sker också en undersökning om vilka delar 

som behövs köpas in eller eventuellt specialtillverkats, alla delar ska analyseras 

och bedömas för att nå det bästa resultatet. Materialvalet till produkten görs också 

primärkonstruktionen. Ritningar för alla delar som behövs tillverkas till produkten 

sker också i det här steget inom konstruktion. Som sista moment i 

primärkonstruktionen så ska en produktsammanställning göras, där ses allt över så 

att det är korrekt och inga missar gjorts. Sedan sammanställs allt för att göra 

produkten redo att skickas iväg till tillverkning. 
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    Figur 4. Figuren ovan visar processens gång i vald metod.  
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2. Genomförande 

2.1  Gantt-schema 

För att planera vårt arbete har vi gjort ett Gantt-schema. Detta schema kan ses i 

Bilaga 1 i slutet av rapporten. 

2.2 Kravspecifikation 

Besikta gav oss endast två krav. Det första är att lösningen vi kommer fram till 

ska göra att besiktningsmannen inte ska behöva andas in avgaser under tiden 

fordonet besiktas. Det andra kravet är att lösningen vi kommer fram till ska vara 

en ”smidig lösning”. Med detta menar de att lösningen ska innebära så lite 

extraarbete för dem som möjligt vid en besiktning samt att lösningen inte på något 

sätt ska vara i vägen under deras arbete. Ett önskemål vi valt att ha med är att 

lösningen vi tar fram ska kunna skapas av befintliga produkter som finns på 

marknaden. Det vill säga, inget ska behöva specialtillverkas för att vår lösning ska 

fungera. Dessutom önskar vi att lösningen inte kräver några större 

ombyggnationer på det befintliga systemet eller lokalen. 

Detta ger oss två krav och ett önskemål 

K1 – Avleda avgaserna från luften som människan omges av. 

K2 – Smidig lösning som inte påverkar besiktningstiden avsevärt. 

Ö1 – Skapas av befintliga produkter på marknaden. 

Ö2 – Inga större förändringar på det befintliga systemet och lokalen. 

Eftersom Besikta gett oss väldigt få krav och fria händer anser vi inte att vi 

behöver göra en viktning av kraven och önskemålen eftersom de är så få krav 

samt alla är lika viktiga att uppnå för oss. 

2.3 POME-matris 

För att vi ska får en bättre överblick över hur vår produkt kommer påverka 

process, miljö, människan och ekonomin har vi gjort en POME-matris. Den kan ni 

se som bilaga 2 i rapporten. 
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2.4 Lösningsförslag 

2.4.1 Lösningsförslag 1 

På den befintliga avgasslangen som finns på besiktningen för att avleda avgaserna 

från avgassystemet på bilarna kopplar vi på en slang in i samma utsugssystem. 

Det som behövs är en form av tillkopplingsanordning och en slanghållare för att 

den nya slangen ska sitta fast och vara ihoprullad då den inte används. Den nya 

slangen dras från huvudslangen till röret på bilen där utsläppet av ofiltrerad diesel 

släpps ut. Se bilaga 3. 

2.4.2 Lösningsförslag 2 

Den befintliga avgasslangen som finns hos besiktningen är kopplad till ett utsug 

uppe i taket. Produktförslag 2 är att koppla en längre slang direkt från utsuget och 

dra den ner till röret på bilen som släpper ut diesel. Detta innebär att den nya 

slangen vi föreslår är helt oberoende av den befintliga slangen men kommer vara 

tillkopplad på det befintliga utsugsystemet uppe i taket. Se bilaga 4. 

2.4.3 Lösningsförslag 3 

Besiktningsmannen bär en filtermask under tiden han utför kontroll under 

fordonet för att inte andas in de farliga partiklarna i diesel. Se bilaga 5. 

2.4.4 Lösningsförslag 4 

Vårt sista lösningsförslag är att koppla om rörsystemet hos Besikta så att rör till 

det befintliga utsuget finns nere i besiktningsgropen för att sedan kunna koppla en 

slang nere ifrån golvet upp till bilens utsläppsrör för att på så vis ta så liten plats 

som möjligt och även vara så lite i vägen som möjligt. Se bilaga 6. 
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2.5 Utvärdering av produktförslag 

För att utvärdera samtliga lösningsförslag har vi valt att göra en poängtabell där 

lösningsförslagen rankas från 1–3 poäng för varje krav/önskemål. Desto högra 

poäng desto bättre lämpad är den.  

Poängtabell:  Krav/Önskemål 

Lösningsförslag K1 K2 Ö1 Ö2 Poäng 

1 3 3 3 2 11 

2 3 3 3 2 11 

3 1 3 3 3 10 

4 3 3 3 1 10 

K1 – Avleda avgaserna från luften som människan omges av. 

K2 – Smidig lösning som inte påverkar besiktningstiden avsevärt. 

Ö1 – Skapas av befintliga produkter på marknaden. 

Ö2 – Inga större förändringar på det befintliga systemet och lokalen. 

2.5.1 Lösningsförslag 1 

Lösningsförslag 1 är en simpel lösning då vi enbart kopplar på en slang på den 

befintliga slangen. Detta gör att slangarna alltid är lätt tillgängliga och det är 

enkelt att dra den nya slangen till röret där fordonets ofiltrerade diesel släpps ut. 

Nackdelen med denna är att en slang kommer gå under bilden från bakre delen 

fram till fram på bilen. Detta kan göra att slangen är lite i vägen när 

besiktningsmannen ska göra sin kontroll under fordonet. En annan nackdel är att 

den här lösningen gör att den nya slangen är beroende av den befintliga. Det vill 

säga om den befintliga inte används och sitter påkopplat på fordonet kommer inte 

den nya slangen hänga med när bilen förflyttas. 

2.5.2 Lösningsförslag 2 

Lösningsförslag 2 innebär att en längre slang måste kopplas på det befintliga 

utsuget som sitter uppe i taket hos Besikta. Detta innebär att en slang kopplas från 

utsuget i taket och hänger ner till golvet. När besiktningsmannen behöver koppla 

på slangen tar han slangen och drar den ner i gropen och kopplar på den under 

fordonet. Detta är en relativt enkel lösning men det krävs en längre slang och att 

utsugssystemet byggs om för att kunna koppla på ett en extra slang. Dessutom tar 

detta mer plats hos Besikta då två slangar kommer hänga ner från taket istället för 

en slang som i produktförslag 1. 
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2.5.3 Lösningsförslag 3 

Lösningsförslag 3 är en väldigt simpel idé då besiktningsmannen tar på sig en 

filtermask när han ska gå ner i gropen. Masken är ett effektivt sätt att filtrera bort 

luften som är oren. Detta är dock en lösning som innebär att besiktningsmannen 

måste ta av och på sig något under besiktningen samt får svårt att tala med sina 

kollegor och ägaren till bilen under tiden han besiktar. Det är det billigaste 

alternativet då en mask kan kosta under 500 kr. En annan nackdel med 

filtermasken är att detta filtrerar bara bort avgaserna under tiden han har på sig 

masken. Resten av rummet och de som står där kommer fortfarande besväras av 

ofiltrerade avgaser. 

2.5.4 Lösningsförslag 4 

Lösningsförslag 4 är den dyraste och mest komplicerade lösningen. Den innebär 

att de får dra om rörsystemet i lokalen för att få ett utsug nere i gropen. Efter att 

det är byggt kan man sedan dra en slang från utsuget nere i gropen upp till bilen. 

Detta förslag är väldigt omständligt och i detta skede ett för dyrt och komplicerat 

alternativ. Hade lokalen byggts från början med utsug nere i gropen hade detta 

dock varit den bästa lösningen tror vi. Men på grund av omständigheterna så 

utesluter vi ganska snabbt detta förslag. 
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2.6 Val av produktförslag 

Efter att ha utvärderat samtliga lösningsförslag och vägt dem mot varandra i en 

poängtabell stod det mellan lösningsförslag 1 och 2. Mellan dessa har vi valt att 

gå vidare med lösningsförslag 2. Lösningsförslag 2 är inte beroende av den 

befintliga slangen som lösningsförslag 1 är. Det ger fördelen av att om de inte 

under besiktningen vill eller behöver ha slangen bakpå bilen är fortfarande 

slangen vi föreslår tillgänglig att användas oavsett om den bakre befintliga 

avgasutsuget används eller inte. En annan fördel med denna lösning är att man 

inte behöver modifiera den befintliga slangen som man i lösningsförslag 1 måste 

göra. Den förändringen som behövs är att fästa en ny slang uppe i taket där 

utsugssystemet idag befinner sig. I och med att slangen är fristående från den 

andra ger det mer möjlighet att dra den och fästa den som man vill. Dessutom 

kommer denna slang dras ner frampå bilen och inte som i lösningsförslag 1 dras 

från bakändan till framändan. Lösningsförslag 1 gör att det kommer vara en slang 

under bilen som kan vara i vägen under kontrollen av undersidan av fordonet. I 

lösningsförslag 2 kommer enbart en liten del av främre bilen ha en slang som är i 

vägen. 
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3. Produktutkast 

 

 

Figur 5. Bilden ovan visar vår 3D-modell av slangen vi föreslår att de sätter upp. Det är 

en avbildning av en befintlig slang som redan finns på marknaden. 

Vi valde att gå vidare med lösningsförslag 2 för att den går bäst ihop med kraven 

som tagits fram. Produktutkastet är som ni kan se på bilden ovan en slang med ett 

smidigt fäste som kommer passa med parkeringsvärmarens utblås. Slangen som 

ska användas är av samma sort som redan finns på besiktningen för att avleda 

gaserna som kommer ut via bilens avgassystem. Den slang som används i vårt 

produktutkast har dock en mindre diameter på endast 51 mm och 

avgasmunstycket längst ner är anpassad för avgasrör som är 30–65 mm stora. Ena 

sidan av slangen ska kopplas fast med det redan befintliga utsuget i lokalen som 

finns uppe i taket. Den andra sidan ska kopplas på avgasröret på fordonet för att 

avleda avgaserna på ett säkert och effektivt sätt. 
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4. Komponent- och materialval 

För vårt lösningsförslag krävs det inte många komponenter. Det som behövs är en 

slang avsedd för avgaser som är minst 10 meter lång samt ett universal 

avgasmunstycke för att fästa slangen mot avgasröret. Detta är 

standardkomponenter som kan köpas in från diverse företag. Avgasslangarna är 

oftast anpassade för att klara upp emot 200 grader Celsius och de består oftast av 

en stomme av stål beklätt med en specialbehandlad vävnad. Avgasmunstycket är 

utformad som en gummitratt som trycks på avgasröret. 

Exempel på lämpliga komponenter: 

Antal Artikelnr. Namn Egenskaper 

1 E-1034 Avgasmunstycke Tratt som trycks på avgasröret. Max temp.180° 

1 PY-051 Polyflexslang Lätt, flexibel och överkörbar. Max temp. 200° 

 

Komponenterna i listan ovan är tagna från Hydab Scandinavia AB och är enbart 

ett exempelförslag på vad för sort komponenter Besikta kan använda sig av. 

Besikta har redan en leverantör av dessa komponenter därför går vi inte in djupare 

på vad de ska använda sig av för komponenter eftersom de har själva redan stor 

koll på det. När det kommer till pris är detta inget vi lätt kan ta reda på dessvärre 

eftersom Hydabs priser inte står tillgängliga på nätet. Av den anledningen avstår 

vi att ta fram den informationen i rapporten för den kommer ändå vara väldigt 

missvisande eftersom Besikta som sagt redan har en leverantör av slangar och har 

troligtvis ett avtal som ger dem förmånliga priser.  
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5. Resultat 

Resultatet av vårt arbete är att Besikta ska ta och använda sig av en redan befintlig 

lösning. Det vill säga, vi förslår att Besikta ska använda sig av sitt befintliga 

utsugsystem och koppla på ytterligare en avgasslang men med en mindre 

diameter, närmare bestämt en 51 mm. På slangen skall ett avgasmunstycke fästas 

för att tillkopplingen till avgasröret ska kunna ske smidigt. Detta avgasmunstycke 

ska klara av att fästas på avgasrör med en diameter runt 50 mm. Avgasslangen ska 

hänga från taket och vara 10 meter lång. Den ska vara lätt tillgänglig för att 

besiktningsmannen enkelt ska kunna ta tag i den och leda slangen ner under bilen 

för att fästa den mot avgasröret. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Från början hade vi ganska fria tyglar och fick komma på egentligen vilken idé 

som helst, hur galen den än var. Besikta hade inte begränsat oss mer än att den ska 

vara smidig för dem att använda vid en besiktning. Vi själva tänkte efter vad vi 

kan komma fram till för lämpligast med hänsyn till våra kunskaper och 

förutsättningar. För att få en tydligare koll på vad vi kommer att behöva ta fram 

satta vi upp lite egna krav och önskemål som vi ville ha på vår produkt. Bland 

annat var det att lösningen vi tar fram kan göras med befintliga produkter som 

finns på marknaden. Detta för att hålla ner priset. Sedan satte vi också som 

önskemål att lösningen vi tar fram inte innebär en stor förändring på den 

befintliga konstruktionen som besiktningsanläggningen har. Önskemålet sattes för 

att dels hålla ner priset men också att det ska vara enkelt för dem att tillämpa vår 

lösning utan att ändra allt för mycket på deras arbetsplats. Tillslut kom vi fram till 

att vårt lösningsförslag 2 var det mest lämpliga eftersom det är endas en 

påbyggnad på deras befintliga utsugssystem. Lösningen byggs av redan befintliga 

produkter samt är en metod de redan använder. Det vill säga i dagsläget har de 

redan en slang hängande från taket kopplat till deras utsugssystem. Vi väljer helt 

enkelt att i princip kopiera den lösningen men med en mindre dimensionerad 

slang. Detta alternativ anser vi är bäst tack vare att det ingen större förändring 

krävs på Besiktas lokas och konstruktionsmässigt är den enkel. Bortsett från 

filtermasken är vårt förslag den enklaste men vi valde inte filtermasken på grund 

av att den har några större nackdelar. Bland annat filtrerar den inte bort avgaserna 

för resten av omgivningen och den begränsar kommunikationen en del vilket är en 

del av besiktarens arbete och därför föll detta alternativ bort. Vi ville ha en 

lösning som inte påverkade besiktningsmannens arbete något och det har vi 

lyckats med i vårt lösningsförslag 2. Därför anser vi att valet var enkelt och även 

ett bra alternativ. 
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Den nackdelen vi kan se är att slangen vi föreslår kommer ligga under motordelen 

och möjligtvis vara något i vägen under tiden besiktaren utför sitt arbete. Dock är 

slangen endast 51 mm bred vilket inte borde störa besiktarens sikt så mycket.  

6.2 Kritisk granskning 

Arbetets gång har fungerat bra mycket tack vare våra fria händer. Men detta har 

även dessvärre gjort att arbetet har lämnat en del frågetecken som med mer tid och 

kunskap hade kunnat lösas. Bland annat i ett sådant här projekt har egentligen 

ekonomin en stor vikt eftersom att ta fram en lösning som skulle kosta enorma 

summor jämfört med en enklare lösning vore befängt att tillämpa. Detta var något 

vi i stort sett var tvungen att försumma eftersom vi på flera förslag inte kunnat få 

fram korrekta prisuppgifter. Det beror bland annat på att produkterna som vi letat 

fram säljs i princip enbart business to business och för oss som privatpersoner får 

vi inte tillgång till prisuppgifter. Dessutom kräver några av våra förslag 

modifikationer på Besiktas befintliga byggnad vilket är uppgifter vi inte kan få 

fram då det skulle ta för lång tid och kräva expertis inom området. Det hade 

behövts experter på systemet som vet vilka ombyggnationen som hade behövts för 

att lösningarna ska gå att tillämpa. I efterhand kan det tänkas att fler 

lösningsförslag kunde ha tagits fram. Med tanke på de fria händerna borde 

lösningsförslagen ha flödad i mängder om vi hade tänkt lite utanför boxen. Till 

exempel skulle ett förslag kunnat vara att konstruera ett filter som filtrerar diesel 

så att föroreningarna inte blivit så stora. Dessvärre saknar vi kunskap inom detta 

då vi inte läst några kurser inom till exempel kemi vilket gör att det skulle bli på 

tok för invecklat för oss, på denna korta tid, att ta fram ett filter som kan rensa 

bort de smutsiga partiklarna i avgaserna. För att göra vårt arbete bra har vi känt 

det mest lämpliga är att hålla sig till det vi kan och inte lägga stort fokus på att 

sväva iväg bortom våra kunskapsgränser. Det är givetvis en stor nackdel men 

tidsbristen har orsakat att vi inte hunnit lägga fokus på att lära oss mer ingående 

nya kunskaper som hade behövts för mer speciella lösningsförslag. 

7. Slutsats 

Slutsatsen som vi har kommit fram till är att Besikta i nuläget redan har lösningen 

på sitt problem. De behöver endast koppla på en ny slang med en mindre 

dimension som är mer lämpad för mindre avgasrör. Det är den bästa och 

smidigaste lösningen på deras problem och ska inte vara några problem för dem 

då systemet redan finns idag. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Gantt-schema 

  

 
 
 
 GANTT-schema 

      

 
Avgasreducering 

      

# Aktivitet Vecka 

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Förundersökning/Granskning           
2 Kravspecificering           
3 Produktförslag            

4 3D-Modellering              

5 Rapportskrivning                  

6 Redovisning/Utexpo      
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Bilaga 2 - POME-matris 

 
 

Livsperiod 
Kravområde 

Process Omgivning Människa Ekonomi 

Alstring 

Forskning        

Produktplanering 

K1,K2,Ö1    

Produktframtagning 
K1,K2,Ö1    Ö1 

Framställning 

Anskaffning Ö1     Ö1 

Tillverkning Ö1     Ö1 

Montering Ö1,Ö2    Ö1, Ö2 

Kontroll K1,K2      

Avyttring Försäljning        

Brukning Köp Ö2     Ö1, Ö2 

Användning Ö2 K1,K2 K1,K2   

Underhåll Ö1   Ö1  

Eliminering Återvinning       Ö1 

 

 

 

K1 – Avleda avgaserna från luften som människan omges av. 

K2 – Smidig lösning som inte påverkar besiktningstiden avsevärt. 

Ö1 – Skapas av befintliga produkter på marknaden. 

Ö2 – Inga större förändringar på det befintliga systemet och lokalen. 
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Bilaga 3 – Lösningsförslag 1 

 

Den stora slangen är den befintliga som redan finns hos Besikta för att avleda avgaserna 

från huvudavgasröret. Den rulle som sitter på huvudslangen är den nya slangen vi 

föreslår. 



20 

 

Bilaga 4 – Lösningsförslag 2 

 

Bilden ovan visar en slang som hänger från taket i lokalen och går ner till golvnivå. Den 

slangen ska sedan kunna dras ner i gropen som även visualiserats i bilden. 
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Bilaga 5 – Lösningsförslag 3 

 

Bilden visar ett exempel på hur en filtermask kan se ut. 
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Bilaga 6 – Lösningsförslag 4 

 

Bilden visualiserar hur det kan se ut om det dras nya utsugsrör nere i gropen för att 

sedan kopplas på en slang som går upp till bilens avgasrör. 
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