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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete på 7,5hp för CAD-Tekniker programmet på Högskolan 

I Halmstad. 

Gruppen har fått som uppdrag att ta fram en prototyplösning för en 

handikapsanpassad cykelpedal till en privatperson i Halmstad. Användaren kan 

inte böja sitt knä helt och kan inte använda en normal cykelpedal för höger ben. 

Abstract 

This is a thesis report of 7,5hp for the CAD-Technician program at Halmstad 

Univeristy. 

The group was tasked with developing a prototype for a bicycle crank for an 

individual in Halmstad. The user has a bad knee, unable to bend it fully and is 

unable to use a normal crank for the right leg. 
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Förord 

Gruppen vill tacka Louise Sandberg och Pär Johan Lööf för att ha förmedlat 

arbetet till gruppen, handledaren Håkan Petterson som hjälpt till att guida arbetet. 

Vi vill även tacka Almi för finansiellt stöd och Halmstads finmekaniska verkstad 

för snygg och snabb framtagning av prototyp. 

Efter att arbetet slutförts och Louise fått prototypen och provkört den gav hon en 

liten recension som följer nedan. 

Hej! 
Vill tacka för att du lät Maida o Mikael göra jobbet med min elcykel som blev 

färdig i Tisdags. Premiärturen är avklarad och den gick mycket bra. 
Stort tack/Louise Sandberg (30-06-2017) 
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1. Inledning 

Louise har ett dåligt knä som hon inte kan böja. Hon har en cykel med en 

speciallösning på för det dåliga knät men den cykeln börjar bli gammal och hon 

vill köpa en el-cykel istället. Lösningen hon har idag är svår att föra över till en ny 

cykel då lösningen kräver att man svetsar fast delar och hon har inte hittat någon 

som kan svetsa i aluminium. Tanken med arbetet är att komma på en bättre 

lösning till Louise som kan användas på en ny el-cykel.  

1.1.  Problematik 

Användaren skadade sitt knä i en bilolycka, pga. komplikationer vid operation 

efteråt fick hon en permanent skada på menisken i sitt högra knä. Detta leder till 

att hon inte kan böja sitt knä helt och hållet pga. smärta och kan då inte använda 

en vanlig vevarm på högersidan av en cykel. Pedalen i sitt högsta läge hamnar 

högre än vad hon kan böja sitt knä. Detta medför att en lösning behöver framtas 

som utgör ett naturligt tramptag men som inte låter pedalen hamna ovanför 

fästpunkten som fäster vevarmen i cykeln, då detta är det högsta läge som 

användaren kan lyfta foten. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta fram ett lösningsförslag samt en prototyp som kan 

fungera på en el cykel istället för den nuvarande lösningen som användaren har. 

Då arbetet kommer hålla sig till en väldigt låg serie eller en enstaka detalj så 

avgränsas det med tanke på kostnadsberäkningar eller optimering för 

massproduktion, då det troligen kommer finnas områden som kan förbättras och 

som kan behöva ändras för att få en billigare produktion. 

1.3. Teoretisk referensram 

Arbetet baseras på metoden som beskrivs i Fredy Olssons bok Konstruktion, detta 

är en metod som ofta används vid framtagning av nya produkter eller vid vidare 

arbete av befintliga produkter. Gruppen har arbetat med Fredy Olssons metod i 

tidigare kurser inom programmet och är på så sätt redan bekanta med strukturen 

av den. Metoden bygger på delarna Principkonstruktion, Primärkonstruktion och 

Tillverkningskonstruktion. En problemformulering uppsätts med en lista över 

krav och önskemål. Koncept på lösningsförslag kommer sedan att viktas emot 

kraven för att komma fram till de som uppfyller de bäst och anses mest lämpade 

att gå vidare med. Från dessa kommer ett slutgiltigt förslag väljas för vidare 

utveckling, med detaljerade komponenter till produkten. 

1.4. Metod 

Metoden som ligger till grund för arbetet är som ovan nämnt Fredy Olssons metod 

för konstruktion. Den är uppdelad i tre delar; Principkonstruktion, i den första 
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delen framtas ett antal krav och önskemål baserat på problemet som behöver 

lösas. Ett antal skisser på idéer och lösningar görs, dessa viktas sedan emot kraven 

och önskemålen för att se vilken lösning som är mest lovande.  

I den andra delen; Primärkonstruktion, bestäms vilka delar som skall vara unika 

och vilka delar som går att införskaffa som redan klara komponenter. I denna del 

bestäms även vilket material som produkten skall konstrueras av och modeller av 

komponenterna skapas med CAD program samt görs ritningar till komponenterna. 

Den sista delen; Tillverkningskonstruktion, bestäms det hur komponenterna skall 

tillverkas. Vissa ändringar till komponenterna och deras ritningar kan göras för att 

passa tillverkningsprocessen. För att undersöka risker och felområden med 

produkten görs även en FMEA analys. 

1.5. Marknadsundersökning 

Användaren har under en längre tid önskat uppgradera till en el cykel, men har 

inte lyckats hitta något som kan ersätta den lösningen som finns på den gamla 

cykeln. Användaren har på egen hand och med viss hjälp av sjukvården försökt att 

hitta lösningar på hennes problem utan framgång. 

Den undersökning som gruppen gjorde fann inga produkter i Sverige som skulle 

hjälpa användaren att cykla på en vanlig cykel. Däremot hittades ett Holländskt 

företag som tillverkar en produkt som löser ett liknande problem, dock ansågs det 

att denna produkt inte fullt ut löser behovet. 

1.6. Liknande produkter 

Den enda liknande produkt som har hittats tas fram av ett holländskt företag. Det 

holländska företaget ”Fietsen op Maat” säljer en produkt de kallar för en ”crank 

shortener” som fästs på en vevarm för att korta ned den och ge en liknande 

rörelse. Denna produkt fungerar dock inte för användaren då pedalen fortfarande 

skulle hamna för långt upp och hon kan inte böja knät tillräckligt för att kunna 

använda den. 
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1.7. Tidigare lösning 

 
Bild 1 

I den tidigare lösningen har pedalen fästs på en mindre anordning lite längre ner 

och med en kortare pedal. Den här lösningen är svår att få att fungera på en 

modern el cykel, då ramen är gjord av aluminium, och är svårt att svetsa på utan 

speciella redskap. 

2. Terminologi 

Rapporten kommer att innehålla benämningar på en del cykeldelar, vissa av dessa 

benämningar är etablerade, andra har hittats på för detta arbete. 

Vevparti: Armen som fäster i cykeln på ena änden och pedalen i den andra. I detta 

projekt är det ett vevparti som designas. 

Inre/Yttre vevarm: Designen I denna rapport är ett vevparti i två delar, där den 

inre är den delen som fäster i cyckeln och den yttre har pedalen. 

Pedal: Den del som foten vilar på när man trampar. 

Drev: Kugghjulet som kedjan fäster i, drevet fäster i vevpartiet med hjälp av 

klingbultar. Storleken på ett drev mäts i antalet kuggar eller tänder. 

Bultcirkel diameter (BCD): Måttet på den diameter av fästpunkerna som fäster 

drevet till vevpartiet. Större BCD ger ofta ett större drev, men storleken på drev 

mäts i antalet tänder. 

3. Produktdefinition 

Kravspecifikation    

Måste fungera på en aluminiumcykel K1 
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Trampdyna högsta läge får inte överstiga centrumaxeln K2 

Önskemål   

Trampdynans nedersta läge ska vara lika lång som en normal 

trampa Ö1 

Enkel att tillverka Ö2 

Enkel montering Ö3 

Lätt att underhålla Ö4 
Tabell 1 

4. Produktförslag 

4.1. Sketcher 

4.1.1. Svets 

 
Bild 2 

Svetsen är i princip likadan som nuvarande lösning. Den bygger på samma princip 

med ett vevhus som monteras under originalet och förses med en kortare vevarm 

som länkas ihop med en kedja. 
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4.1.2. Klämma 

 
Bild 3 

Klämman är likadan som svetsen förutom att delen kläms fast istället för att 

svetsas fast. Det undre vevhuset med ett par armar är en egen detalj som med 

klämmor eller ringar skruvas fast på ramen för att slippa svetsas fast. 

4.1.3. Teleskop 

 
Bild 4 

Teleskopet sitter fast i navet som en vanlig pedal. Den trycks ihop med en fjäder 

då den är på väg upp för att sedan kunna expandera till full längd i tramptaget. 

Denna lösning fungerar tyvärr inte då den uppfyller K2. 
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4.1.4. Förskjutet teleskåp 

 
Bild 5 

Det förskjutna teleskopet fungerar som teleskåpet men fästet sitter i mitten av 

teleskopet. Problemet med denna lösning och slidern är att den naturliga rörelsen 

försvinner vid toppen, eftersom den går ner under centrumaxeln skapar ett hack 

när pedalen ska tryckas ner. För att få full kraft när pedalen trycks ner måste 

pedalen tryckas upp först för att sen tryckas ned. 

4.1.5. Pendel 

 
Bild 6 

Pendeln består av 2 armar som sitter fast i en axel. Fäster som en vanlig pedal 

men viker ihop sig på mitten. Detta medför att foten hamnar under fästpunkten när 

vevarmen är i översta läge. 
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4.1.6. Excentrisk disk 

 
Bild 7 

Fäster som en vanlig pedal. Har en skena i sig som pedalklossen glider i för att 

reglera vev-längden. När den är i översta läget hamnar pedalen under fästpunkten, 

för att sedan glida framåt när tramptaget börjar. Kan vara svår att få fram då den 

är väldigt stor, den kommer även att kräva en del underhållning då skenorna inte 

får samla grus. 

4.1.7. Slider 

 
Bild 8 

Fäster som en vanlig pedal. Har en skena som pedalen fäster på och glider fram 

och tillbaka för att reglera längden till pedalen. I det övre läget hamnar pedalen 

under fästpunkten, men kan inte på ett naturligt sätt flyttas uppåt för att få ett 

moment till ett tramptag. 
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4.1.8. Ånglok 

 
Bild 9 

Fäster som en vanlig pedal men har en skena/spår som pedalhuvudet går i. När 

pedalen trycks ner snurrar den övre delen runt. Har en pumpande rörelse istället 

för att snurra runt. 

5. Utvärdering 

Förslag K1 K2 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Summa 

Svets 1 5 4 2 1 3 16 

Klämma 5 5 4 2 3 3 22 

Teleskop 5 1 5 3 4 3 21 

Förskjutet 

teleskåp 5 5 5 3 4 3 25 

Pendel 5 5 5 5 4 5 29 

Excentrisk disk 4 5 5 3 4 2 23 

Slider 5 5 5 4 4 3 26 

Ånglok 5 5 4 4 4 5 27 
Tabell 2 

Enligt utvärderingen av de 8 olika förslagen uppfyllde 2 förslag inte kraven, de 4 

förslagen med högst poäng utvärderas vidare för att komma fram till vilken som 

passar bäst. 

5.1. Valet 

Då både det förskjutna teleskopet och slidern blir svåra att fixa till en bra rörelse 

runt toppen utesluts de. Pendeln och ångloket har en liknande mekanik men 
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pendeln kräver mindre material och färre unika delar, ångloket har heller ingen 

naturlig rörelse utan en pumprörelse. Därför blev valet pendeln då den verkar 

mest lämplig. 

Tidig konceptprototyp. 

 
Bild 10 

En koncept prototyp togs fram i Catia för att illustrera rörelsen, då den verkade 

lovande skrevs en version ut i plast med hjälp av 3D-printer. Med hjälp av en 

fysisk modell kunde det uppskattas vilka sorters komponenter produkten i helhet 

skulle behöva. 

6. Val av komponenter 

  Unika delar Färdiga delar 

Komponenter Rutinbehandling Specialbehandling Rutinbehandling Specialbehandling 

Inre vevarm   x     

Yttre vevarm   x     

Drev     x   

Drevbultar     x   

Pedal     x   

Axelbult     x   

Axelmutter     x   

Kullager     x   
Tabell 3 

Till pendeln behövs 2 unika delar det inre samt yttre vev partiet. Övriga 

komponenter går att köpa färdigt. 

Drev och drevbultar 

Är av märket Shimano, denna modell rekommenderades av cykelbutiken 

sportsson där användaren tänker köpa en el cykel. Det är drevet som drar kedjan 

runt när man trampar. 
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Pedal 

Standardpedalen som följer med cykeln kommer att flyttas över till den nya 

vevarmen. 

Kullager 

Ett kullager från SKF av typen HK 10x14x10, detta kullager valdes då 

dimensionerna passar och det klarar en belastning på över 700kg som är väl över 

vad som uppskattas behövas. 

Bult och mutter 

Är av typen m5, dessa används till att hålla ihop de båda vevarmarna så att de inte 

glider isär, då den största belastningen sker i nedåtgående riktning uppskattas det 

att belastningen i sidled är minimal. 

Brickor 

På var ände sätts brickor för att jämna ut kraften från bulten och muttern, mellan 

de båda vevarmarna sitter en plastbricka för att inte metallen skall skava emot 

mellan delarna. 

7. Materialval 

För att pendeln ska hålla och inte vara för dyr att producera läggs fokus på 

metaller. Då produkten skall vara i utomhusmiljö är det viktigt att den står emot 

korrosion så mycket som möjligt. Valen stod mellan rostfritt stål och aluminium. 

Både rostfritt stål och aluminium går bra att återvinna men rotsfritt stål är svårare 

att bearbeta med skärande behandling så som fräs [enligt föreläsning av PJ Lööf, 

2017] landade valet på aluminium. 

Vilken sorts aluminium föreslogs av tillverkaren till sorten 7075 också känt som 

Alumec. Denna typ av aluminium används bland annat inom flygindustrin, och 

har bra hållfastet och egenskaper som passar sig för skärande bearbetning. 

Brottgränsen ligger över 500MPa upp emot 600Mpa i vissa fall. Sträckgränsen 

ligger även den väl över 500Mpa i de flesta fall som diagrammet nedan visar. 
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Bild 11 (Uddeholm, 2011) 

8. Analys av delar 

8.1. Inre vevarm 

Den inre vevarmen skall fästas på cykeln och skall försättas med ett drev som styr 

kedjan. Vevarmen kommer att tillverkas i 7075 aluminium med hjälp av 

fräsmaskiner, det inre fästet skapas med hjälp av trådgnistning. Den inre 

vevarmen behöver förhålla sig till vissa mått och standarder som cycklarna 

använder. Fäst punkten är av en typ som kallas 4-kants JIS (Japanese Industry 

Standard). Det är en 4kantig profil med en lätt konisk vinkel som smalnar av mot 

utsidan av vevarmen. För att fästa drevet på armen måste den anpassas efter ett 

visst typ av drev och med vilken diameter fästpunkterna är placerade den så 

kallade bult cirkel diametern (BCD). 

 
Bild 12 

Leden mellan de två armarna är specialdesignad och tar hjälp av ett kullager för 

att rörelsen skall förbli smidig. 
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8.2. FEM-Analys 

En FEM-analys gjordes på det inre- och yttre veven för att försäkra att de håller 

vid användning samt se vart de största spänningskoncentrationerna ligger och hur 

stora de är. Det uppskattas att vevarmen inte kommer att få mer än 100kg tryck på 

sig, för att få en säkerhetsfaktor räknades med en vikt på upp emot 250kg. 

8.2.1. Inre vevarm 

I hålet där den inre vevarmen fäster på drevet räknades det på 1000N, den högsta 

spänningen här hamnade på 98,6MPa vilket ger god marginal då sträckgränsen 

ligger över 500MPa 

 
Bild 13 

I hålet där den yttre vevarmen fästs på räknades på en kraft på 2500N för att 

identifiera var den största spänningskoncentrationen hamnar. Analysen räknar på 

ett worst case, då armen är helt horisontell och all kraft utsätts rakt nedåt. Som 

bilden visar hamnar de på kanterna av armen men en maxspänning på 340MPa, 

även denna spänning är tillåten. 
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Bild 14 

8.2.2. Yttre vevarm 

På den yttre vevarmen räknades det med en kraft på 2000N i utsickningen som 

fästs med den inre vevarmen samt 2000N i hålet där pedalen ska fästas.  

 

Bild 15 
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De största spänningarna på den yttre vevarmen hamnade på utstickningen som 

sätts ihop med den inre vevarmen, här hamnade spänningen på 69,2MPa. 

 
Bild 16 

8.3. Fel-analys 

En fel-analys gjordes för att ta reda på de mest troliga problemområdena med 

produkten, de viktades med anseende på frekvens och allvarlighetsgrad. 

Diagrammet finns som bilaga. Det mest sannolika felområdet är att bulten som 

håller ihop de båda delarna lossnar, detta går dock att förebygga genom att 

inspektera att den är fastskruvad innan cykeln används. 
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9. Prototyp 

 
Bild 17 

De tre prototyperna som tagits fram. Den svarta var den första prototypen, den 

skrevs ut med 3D skrivare, den var avsett till att demonstrera hur pedalen skulle 

fungera. Den vita är en 3D skriven prototyp som visar hur pedalen skulle se ut. 

Efter några små modifikationer på den vita prototypen gjordes den grå prototypen 

hos Halmstads finmekaniska. Den grå prototypen är gjord av aluminium och har 

frästs fram, hålet i mitten av den inre vevarmen har trådgnistlats fram då den är 

svår att fräsas fram.  

10. Resultat 

10.1. Ekonomi 

Vidare arbete behövs för att få fram en färdig produkt som kan massproduceras. 

Prototypen har frästs fram, en fördelaktig lösning då det gick snabbt att göra men 

blir dyrt med tanke på att bara ett exemplar har gjorts. En prototyp har framtagits 

som lösning på problemet dock finns det områden som kan optimeras via mindre 

justeringar, en översikt behöver göras för att undersöka om produkten möjligtvis 
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kan gjutas istället för att fräsas fram då detta skulle dra ner kostnaderna vid större 

serier. En kostnadsberäkning med avseende på större serier vid fräsning jämfört 

med framtagning av gjutformar och gjutningsprocessen hade behövts göras samt 

en anpassning av designen för att passa dem. 

10.2. Design 

För en snyggare design skulle den yttre vevarmen behöva ändras lite i designen. 

Kanterna behöver snyggas till lite, den skulle även kunna vara lite lättare. Profilen 

på den inre vevarmen skulle kunna slimmas ner lite för att förenkla tillverkningen. 

Hela vev partiet skulle eventuellt kunna designas för att vara modulärt dvs att 

användaren själv kan justera längderna på vevarmarna med olika 

fästpunkter/anordningar. 

10.3. Miljö 

Miljömässigt är materialvalet för produkten bra då aluminium går att återvinna 

och har en lång livslängd. Produkten gör det möjligt för person som tidigare inte 

haft möjlighet att cykla kan nu välja cykeln framför bil, vilket minskar utsläppen. 

11. Kritisk granskning av resultat 

Överlag är gruppen nöjd med resultatet, en prototyp togs fram som passar och 

fungerar på både el-cykel och vanlig cykel. Vissa delar av arbetet hade dock 

kunnat förbättras samt hade viss information varit fördelaktig att veta i tidigare 

skede av arbetet. I slutet av arbetet fick gruppen information om att man kan 

vända sig till HiFive och Hälsoteknikcentrum, de hjälper till att ta fram olika typer 

av information vid utveckling av liknande produkter, så som 

marknadsundersökning och undersökning av eventuellt behov för 

hjälpmedelsprodukter. Denna sorts information hade hjälp att ha i ett tidigare 

skede av arbetet optimalt hade varit om vi kontaktat de i början av 

primärkonstruktionsfasen.  

Användaren började med att testa prototypen inne hos Sportson, bakhjulet sattes 

upp på en ställning för att kunna testa den. Inomhus på ställningen fungerade den 

mindre bra då det framkom att vid snabbare tramptag uppkom ett ”slag” i rörelsen 

i övergången mellan att högerfoten skall ta över och börja tramptaget. Detta 

uppskattas bero på skillnaden i de olika momenten mellan den längre vänstra 

vevarmen och den kortare prototypen. För att få en lite mer realistisk testrunda 

fick användaren istället testa prototypen på cykeln utomhus. Vid första försöket 

testade hon på en låg växel och kände att problemet kvarstod men testade igen på 

en högre växel. Vid testet på en högre växel fungerade den väldigt bra, det 

tidigare problemet var inte märkbart när användaren använde långsammare 

tramptag och på högre växlar, eftersom användaren har prototypen på en el cykel 
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ska det inte vara några problem att köra på en högre växel. Några dagar efter att 

användaren har fått hem prototypen och fått använda den några gånger meddelar 

hon att prototypen fungerar mycket bra och är väldigt nöjd. 

 

Design 

Vid vidare arbete av produkten skulle vissa modifikationer av produkten göras för 

att göra den bättre och lättare att arbeta med. Det upptäcktes att när drevet är 

monterat på vevarmen så går det inte att komma åt bulten med verktyg på ett 

smidigt sätt, mer utrymme hade behövts här för att underlätta montering och 

demontering av den yttre vevarmen. Det blev även lite marginaler när 

kedjeskyddet monterades efter att vevarmen fästs på cykeln.  

Ekonomi 

Produktionskostnaderna kan sänkas genom att eventuellt förenkla designen på 

yttre vevarmen, i den nuvarande designen har den en böjd profil med en rak profil. 

Undersökning behövs göras för att se om detta kan ändras då det kan minska på 

både ställkostnaderna och materialkostnaderna.  

Miljö 

Ur ett miljöperspektiv spelar materialvalet en roll, då aluminiumet som utgör den 

största andelen av produkten går att återvinna. Dock anses det att den största 

miljöpåverkan utgörs av att användaren kommer att kunna cykla kortare sträckor 

istället för att ta sin personbil. Då prototypen framtagits i Sverige så har svenska 

standarder följts vid produktion med avseende på utsläpp i miljön och det bör tas i 

anseende vid eventuell framtida produktion att spillmatreal tas tillvara på och 

återanvänds till så stor utsträckning som möjligt. 

Moral och etik 

Prototypen har tagits fram av ett svenskt företag i Halmstad, och har då svenska 

löner, anställningsavtal och skydd, som anses vara bra för arbetarna. Även 

säkerheten i verkstaden anses vara hög och maskiner skall uppfylla europeisk CE 

märkning. Detta bör ta i stort anseende om produkten skall komma att 

massproduceras; om tillverkaren ligger utanför Sverige eller Europa att de 

anställda har bra arbetsvillkor med bra löner och att verkstaden följer god 

säkerhetsrutin. Detta bör även tas i beaktning när det gäller leverantör av material 

så att tillverkningen inte bidrar till att arbetare utnyttjas via dåliga villkor. 
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