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Förord 

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Elonroad AB under våren 2017. 
Rapporten är resultatet av vårt examensarbete i maskinteknik på kandidatnivå på 
Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har varit mycket givande och inspirerande. 
Arbetet har gett oss en god insikt i produktutveckling och materialval. Vi hoppas 
uppdragsgivaren är nöjd med den slutgiltiga designen och konstruktionen av 
laddningsstationen.   
Vi vill tacka företaget Elonroad AB för denna möjlighet och rikta ett särskilt tack till 
Dan Zethraeus som har hjälpt och handlett oss.  
Aron Chibba, vår handledare på högskolan i Halmstad skall ha ett stort tack för ett 
väl genomfört samarbete. Även rikta ett tack till Högskolan i Halmstads Fab Lab 
som har varit en stor tillgång under projektets gång.  
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Sammanfattning 

Elonroad AB är ett forskningsföretag som arbetar för att man skall kunna ladda sin 
elbil samtidigt som man kör. För att göra detta möjligt har de utvecklat en elväg som 
använder konduktiv laddning. Det uppdragsgivaren ville med detta projekt var att ta 
fram och utveckla en laddningsstation med samma konduktiva teknik som erbjuder 
stationär laddning.  
Projektet inkluderar design, materialval, hållfasthet, kostnadsberäkning, 
tillverkningsanpassning och 3D modellering. Elonroad ställde tydliga krav för vad 
produkten skulle klara av som formulerades i en kravspecifikation. Kraven var 
speciellt viktiga när det kom till val av material. Produkten skulle klara av stora 
belastningar och klara av att vistas utomhus dygnet runt. Syftet var att ta fram en ny 
produkt som kompletterade Elonroads elväg. Målet var att göra denna 
laddningsstation estetiskt tilltalande, optimera vikten och planera en billig produktion 
samt tillverkning.  
Genom att följa vald metodik har kandidaterna lyckats ta fram ett färdigt koncept 
med komplett underlag för att producera och tillverka produkten. Vald metodik är 
designmetodiken som presseneters av Österlin (2016) [28] samt 
konstruktionsprocessen som presenteras av Olsson (1985) [29] [30]. För att uppnå ett 
godtyckligt resultat krävdes en del fakta och teoristudier som gav en bättre insikt 
inom området och i detta fall.  
Resultatet är ett fullständigt koncept som företaget kan välja att arbeta vidare med 
och producera. Resultatet är en laddningsstation med en ny design, nya komponenter 
och nya material som erbjuder Elonroads konduktiva laddning. Utifrån de 
förutsättningar och krav som uppdragsgivaren ställde från början anser gruppen att 
de lyckats presentera ett godtyckligt resultat som uppfyller ställda krav.  
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Abstract 

Elonroad AB is a research company who want electrical vehicles to be able to charge 
while driving. To make this possible have they developed an electrical road which 
uses a conductive charging technique. With this project, the commissioner wanted to 
develop a charging station which uses the same conductive technology for stationary 
charging.  
The project includes design, material selection, strength, cost calculation, 
manufacturing customization and 3D modeling. Elonroad had clear requirements for 
what the product should tolerate, this was formulated in a requirement specification. 
The requirements were especially important when it came to choosing materials as 
the will be stationed outside all the time and can handle high loads. The purpose of 
the project was to develop a new product that complemented Elonroads highway. 
The goal was to make this charging station aesthetically pleasing, optimize the weight 
and plan cheap production and manufacturing. 
By following the chosen methodology, the candidates have succeeded in developing 
a complete concept with complete support to produce and manufacture the product. 
Selected methodology was design methodology as presented by Österlin (2016) [28] 
and the construction process as presented by Olsson (1985) [29] [30]. In order to 
achieve a good result, some facts and theory studies were required which gave better 
insight into the field and in this case. 
The result is a complete concept that the company can choose to continue to work 
on and take to production. No prototype more than a smaller model has been 
developed due to budget constraints. The result is a charging station with a new 
design, new components and new materials that offer Elonroads conductive charge. 
Based on the prerequisites and requirements set by the client from the outset, the 
group considers that they have been able to present an arbitrary result that meets the 
requirements. 
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1. Introduktion 

1.1 Bilens miljöpåverkan och global uppvärmning 

Transport är en stor del av dagens samhälle. Människor är mer beroende än någonsin 
av sina bilar och det blir allt lättare att resa med tåg eller flyg över hela världen. Bilar 
har funnits sedan 1800-talet [1] och vi har skapat ett samhälle beroende av dessa 
fordon. Att detta inte är ett optimalt sätt att transportera sig på är ett faktum idag. 
Bilar släpper ut stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten och global 
uppvärmning [2]. Den globala medeltemperaturen på jorden ökar hela tiden och där 
finns ett tydligt samband mellan människans livsstil och ökningen [3][4]. Det finns 
många bevis för att detta är sant och att det påverkar natur, djur och människor. I 
artikeln “Mercy Mercy Me, A (Climate) Change is Going to Come” säger Leslie 
Fields [5]: 
“The Artic and Greenland ice sheets have been melting causing sea level rise. Greenhouse gas 
emissions (carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, water vapor) have increased since the 
preindustrial era, driven largely by economic and population growth, and are now higher than ever.” 
Det är inte bara naturen som påverkas av klimatförändringen utan även människors 
hälsa. I artikeln “Managing and Mitigating the Health Risks of Climate Change: 
Calling for Evidence-Informed Policy and Action” [6] diskuteras hur människors 
hälsa påverkas av klimatförändringarna.  
”Human health is already affected by climate change, and its effects will increase over time. In the 
longer term, a greater health hazard for many populations will arise from disturbances to 
environmental, ecological, and social living conditions.” 
Detta är ett högaktuellt problem. Medeltemperaturen ökar på jorden och man pratar 
om 2-gradersgränsen, att om jordens medeltemperatur överstiger denna siffra 
kommer biverkningarna bli väldigt påtagliga. Naturkatastrofer kommer öka och 
länder som idag har höga temperaturer kommer vara så varma att befolkningen 
måste utvandra [4]. Genom att minska användning av bensindrivna bilar minskar 
utsläppen av koldioxid. För att fortsätta använda den infrastruktur som byggts upp 
och anpassats för bilar är en god lösning till att minska växthusgasutsläpp att välja 
elbil.  

1.2 Elbilar 

Tekniken för elbilar har funnits i branschen sedan 1900-talet och det har sålts 
kompletta elbilar sedan 1990-talet. [7] De har utvecklats mycket, dess prestanda 
motsvarar idag bensindrivna fordon. Elbilar är motordrivna fordon som har 
drivmedel i form av el istället för bränsle eller parallellt med det. Det finns tre olika 
typer av elbilar som förklaras nedan [8]. 
 

• Battery electric vehicle (BEV). Elbilar som enbart har elmotor. 
• Hybrid electric vehicle (HEV). Hybridbilar har en elmotor och en 

förbränningsmotor som även laddar bilens batteri. Det går inte att ladda 
hybridbilar via elnätet. 
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• Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Laddhybridbilar har både 
förbränningsmotor och elmotor men elmotorn är större och bilen drivs 
främst av el.  

Elbilen har en låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon. Användning och 
efterfråga av elbilar har ökat drastiskt de senaste åren. Bara i Sverige under 2016 kan 
man se att marknaden ökade med 76 % [9]. 
I artikeln “Is investing in an electric car worthwhile from a consumer's' perspective?” 
[10] behandlas frågan om det är ekonomiskt att köpa en BEV. Resultat visar att det 
beror på i vilket land man befinner sig i men att utvecklingen tyder på att det 
kommer bli mer och mer lönsamt. I deras slutsats skriver de följande:  
 “The results obtained in this study put in evidence that the attractiveness of the BEV still depends 
on political, technical and economic aspects all of them closely interrelated. “ 
Företaget Elonroad är övertygade om att elbil är rätt val. Nedan beskrivs företaget 
och deras vision mer ingående.  

1.3 Uppdragsgivarens bakgrund 

Elonroad är ett forskningsföretag som grundades 2014 och är beläget i Lund [11]. 
Bolaget startades av Dan Zethraeus. Dan har tidigare jobbat som projektledare på 
Sveriges Television i 12 år. Han har även regisserat två julkalendrar och flera TV 
serier. Från februari 2017 har Elonroad AB tre delägare. Dan Zethraeus, Andreas 
Sörensen, och LU Holding som är ett holdingbolag ägt av Svenska staten. Dan hade 
en vision om att kunna ladda elbilar samtidigt som man kör. Konceptet är att 
strategiskt placera ut elvägar i städer och på vägar så att fordon kan laddas under 
användning oavsett om fordonet är i statiskt eller dynamiskt läge. Det innebär att 
bilen kan köra på för evigt utan att behöva stanna för att ladda. Både tidsbesparande 
och ekonomiskt då bensinstationen blir helt överflödig. Företaget Elonroad håller på 
att utveckla ett nytt koncept på hur man laddar elbilar samtidigt som man kör. Det är 
en konduktiv laddningsteknik som laddar bilen både i dynamiskt och statiskt läge. 
Med samma teknik vill företaget nu ta fram en produkt som placeras på marken och 
laddar bilden då den är parkerad. I dagsläget har Elonroad en prototyp som är 3m 
lång och väger över 100kg.  

 
Figur 1. Prototyp Bild över modellen som finns i dagsläget som skall förbättras, bild tagen från elonroad.se 
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1.3.1 Problemdefinition 

Projektets avsikt var att ta fram en attraktiv och robust produkt som uppfyller kraven 
från företaget. Problemet med Elonroads prototyp är att den är stor och väger över 
100kg. Uppgiften var att ta fram en tilltalande produkt som väger mindre och är 
smidigare samt klarar stora påfrestningar och belastningar. Anpassa den för 
produktion och minimera kostnader. Ha ett genomgående miljövänligt och 
ekonomiskt tankesätt.  

1.4 Vad examensarbetet går ut på och ämnar behandla 

Projektet gick ut på att utveckla en laddningsstation som laddar elbilen när den är 
parkerad. Laddstationen skall i första hand rikta sig till privatpersoner och kunna 
placeras utanför användarens hem, exempelvis på garageuppfarten. Problematik som 
kommer att behandlas är bland annat semantik, materialval, hållfasthet, design och 
säkerhetsfaktorer. Samma konduktiva laddning som Elonroad använder på sina 
elvägar ska appliceras på laddningsstationen. Detta sätter gränser för mått och 
utseende då de finns ett antal komponenter att förhålla sig till.  
Projektgruppen ansvarar inte för laddningstekniken och dess säkerhet. 
Laddstationens strömkälla är en laddningsbox som är placerad på huset där el 
kopplas på. Det är på denna box användaren kommer klicka på en knapp för att 
bilen skall börja ladda. Laddboxen kommer inte utvecklas i detta projekt då den 
innehåller mycket elkoppling som kräver professionell kunskap inom el vilket inte är 
kandidaternas ämnesområde. För att uppnå optimalt resultat krävs det att projektet 
genomförs strukturerat och metodiskt.  

1.5 Syfte & mål 

Detta projekt genomfördes i samarbete mellan företaget Elonroad och två studenter 
på maskiningenjörsprogrammet i Halmstad. Syftet var att ta fram en produkt som 
kompletterar Elonroads elväg och utökar företagets sortiment. Projektet gick igenom 
metodik för produktframtagning. Projektet inkluderar design, materialval, hållfasthet, 
kostnadsberäkning, tillverkningsanpassning och 3D modellering. 
Laddningsstationen ska vara anpassad för hemmamiljö och är tänkt att placeras 
utanför hemmet. Produkten skall framtas ur designperspektiv samt erbjuda hög 
kvalitet. En estetisk och hållbar produkt som ger konsumenten en trygg och säker 
känsla. Tanken är att den skall vara enklare och smidigare att använda än de 
laddningssladdar som används till elbilar i dagsläget. Föraren behöver endast parkera 
över laddningsstationen som är placerad på marken och starta laddningen i bilen. 
Kund i fokus med hänsynstagande till miljö och enkelhet är målet för Elonroad. 
Laddstationen ska vara lättanvänd och effektiv. Produkten ska klara av stora 
påfrestningar, exempelvis om man kör över laddningsstationen eller andra problem 
som kan tänkas uppkomma. Den måste därför ha stabil konstruktion, optimala 
dimensioner och minimal vikt. Slutligen skall den erbjuda en tilltalande design som är 
semantiskt korrekt. Mål för material har specificerats i en kravprofil (se bilaga 1). Där 
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beskrivs krav för de olika komponenterna som laddningsstationen kommer att bestå 
av. Nedan följer en lista av mål för projektet.  
Material:  

• Produkten skall klara av att vistas utomhus året runt.  
• Minimera produktens totala vikt 
• Uppfylla samtliga mål i kravprofilen (se bilaga 1) 

Design: 
• Semantiskt korrekt 
• Lätt att använda 

Hållfasthet: 
• Hög kvalitét samt god hållfasthet 
• Produkten skall klara av att bli överkörd av en bil eller buss 

Miljöanpassad: 
• Produkten skall endast använda el som energikälla för att minimera 

koldioxidutsläpp. 
• Produktens livscykel skall vara miljövänlig och inte ha några stora utsläpp.  

1.6 Avgränsningar 
Företaget Elonroad ställde krav på uppdragstagarna som i sin tur blev ramar för 
projektet. Laddningsstationen skall använda samma konduktiva laddning som 
företagets elväg. Detta betyder att laddningsstationen måste utformas utifrån de 
komponenter som ingår. Detta sätter ramar för utformning och mått. 
Laddningsstationen skall designas och konstrueras med hög säkerhetsmarginal. 
Uppdragsgivaren hade som krav att produkten skulle klara av att bli överkörd av en 
lastbil, motsvarande en belastning på 50 000N. I detta projekt kommer detta till viss 
del att testat men en avgränsning blir att ingen exakt simulation kommer att 
genomföras. Laddningsstationen som är placerad på marken kommer i sin tur vara 
kopplad till en laddningsbox som monteras på husets fasad. Laddboxen kommer inte 
utvecklas i detta projekt då den innehåller mycket elkoppling som kräver 
professionell kunskap inom el vilket inte är kandidaternas ämnesområde. Design av 
boxens utseende är ett delmål som kommer behandlas i projektet i mån av tid. Detta 
för att den slutliga produkten som inkluderar både box och laddningsstation skall se 
enhetliga ut. En annan faktor som påverkar projektet är olika ansvarsområde.  

1.7 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 
Projektets gruppmedlemmar har olika styrkor och svagheter. Safa har mer kunskap 
om fordon och stor erfarenhet av att arbeta i verkstad. Sofia har mer kunskap inom 
miljö och är bra på att formulera sig i text. Kunskap inom konstruktion, design, 
material och hållfasthet besitter båda parter. I projektet kommer alla styrkor utnyttjas 
för bästa resultat. Projektarbetets olika steg och delar kommer genomföras 
gemensamt inkluderandes alla gruppmedlemmar. Rapportering och dokumentering 
kommer bitvis delas upp sedan korrekturläsas och kontrolleras av båda parter. 
Slutgiltigt resultat samt rapport kommer vara genomfört och godkänt av samtliga 
gruppmedlemmar.  
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2.   Teoretisk referensram  

I denna del kommer relevant litteratur och teoretisk bakgrund presenteras. Den forskning som finns 
idag och vad olika studier har nått för resultat. Första steget var att bredda kunskap och förståelse 
om elbilar och de olika laddningstekniker som finns.  

2.1 Laddningsteknik 

BEV har kommit långt i utvecklingen när det gäller laddningsmetod och motor 
kapacitet. Det finns flera metoder för att ladda BEV. Existerande metoder är 
konduktiv laddning och induktiv laddning [11]. Konduktiv laddning finns på 
marknaden idag i form av normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning. 
Det sker via sladd, antingen genom att koppla direkt till ett eluttag eller till en 
laddningsstation. Det finns olika kontakter som existerar på elbilar idag. Olikheten av 
kontakterna beror på var bilen är tillverkad eller i vilken del av världen den kommer 
användas. Normalladdning kan utföras med hjälp av kontakt uttag TYP 1 och TYP 2 
[12]. Snabbladdning kan utföras med hjälp av kontantuttag CHAdeMO och CCS. 
Semisnabbladdning kan utföras med alla typer av kontakter. I Europa är standard för 
normalladdning TYP 2 och för snabbladdning CCS. TYP 2 beskrivs i den svenska 
standarden SS-EN 62196 som ”Anslutningsdon för konduktiv laddning av 
elfordon”. Denna typ av laddning kan endast utföras när bilen är i stilla tillstånd. 
Nedan visas en bild som illustrerar de olika typerna av kontakter som förekommer 
till elbilar [16]. 

 
Figur 2. Kontakter Bild tagen från emobility.se 

Induktiv laddning som i talspråk kallas för trådlös laddning. En platta placeras under 
bilen och skapar ett varierande magnetfält. En ledare i bilen fångar upp laddade 
elektroner i magnetfältet. Plattan är kopplad till en strömkälla och ledaren i bilen är 
mottagare av elektroner. Detta används vanligtvis i statiskt läge. Det finns en bana i 
Sydkorea där fordon kan köra och laddas induktivt samtidigt. I artikeln ”Induktiv 
laddning av batteridrivna fordon under drift” författat av Andreas Eriksson och 
Simon Rohlén skrivs det [12]: 
“I ett projekt som drivs av det sydkoreanska universitetet Korea Advanced Institute of Science and 
Technology har en färdig produkt skapats där en eldriven buss åker längst en bana på 2,2 km i 
Seoul Grand Park och laddas induktivt. Den del av banan som är försedd med laddningsenheter är 
sammanlagt 372,5 m och uppdelad på fyra stycken sektioner. De fyra sektionerna är uppdelade så 
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att en jämn laddning kan hållas längs hela banan. När bussen befinner sig över laddnings enheter 
laddas batterierna i bussen och även motorn drivs av den överförda energin”   
Induktiv laddning har ännu inga bestämda standarder i Swedish standard institute 
(SIS). Nedan visas en förklarande bild för induktiv laddning. 

 
Figur 3. Induktivladdning. Bild tagen från trafikensvarld.se 

Den metod som Elonroad har som vision att ta fram är konduktiv laddning i form av 
skenor som dras över en laddningsräls på vägen. Konceptet innebär en ledande räls 
som placeras på vägar. Rälsen består av jordade segment med positiva poler 
placerade emellan sig längst hela spåret. När bilen kör eller står parkerad över 
laddningsräls fälls skenor (som sitter under bilen) ner mot rälsen. Denna metod 
laddar BEV och PHEV.  

2.1.1 För och Nackdelar med induktiv laddning & Elonroads konduktiv 
laddning 

Induktiv laddning är en dyrare metod som i dagsläget erbjuder sämre laddningseffekt. 
Den konduktiva laddningen är 5-10 gånger billigare och erbjuder dubbel 
laddningseffekt [17]. Det som är bra med induktiv laddning är att den fungerar även 
om det ligger snö eller liknande på laddningsplattan. Den blir säkrare då det inte 
bildas gnistor som kan ge upphov till brand. Induktiv laddning skapar ett magnetfält. 
Det fungerar på samma sätt som en mikrovågsugn, vilket kan vara farligt för djur 
som kan gå mellan laddningsplattan och mottagaren i bilen. Den konduktiva 
laddningen som Elonroad utvecklar kan vara farlig om man petar under bilen eller på 
skenorna under laddning. Elonroad påpekar att deras metod tillåter felaktig placering 
vid parkering mer än induktiv laddning, 70cm på längden och 45cm på bredden. 
Elonroads konduktiva laddning bygger dock på att skenor ska dras mot spåret vilket 
sliter på utrustningen mycket mer än vad induktiv laddning gör.   
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2.2 Forskningsfronten, liknande konduktiva lösningar & tekniker på 
marknaden   

Konduktiv laddning är idag en vanlig laddningsmetod. Dels i form av 
normalladdning till elbilar men även som elnät. Elnät används som elöverföring till 
eldrivna spårfordon. Metoden används bl.a. för att ladda spårvagn, tunnelbana och 
pendeltåg. Konduktiv elöverföringen är mindre vanlig när det gäller personbilar, 
bussar och lastbilar. Forskning för att få det tillgängligt pågår.  
Ett existerande företag som utvecklar tekniken är Elways AB. Elways är ett företag 
som håller på att utveckla ett koncept för konduktiv laddning. Företaget bygger ett 
spår på vägen där bilar laddas under körning. Laddningen sker genom överförd 
elektricitet direkt till bilen via en arm. Armen kopplas automatiskt till en räls i 
marken. Armen låser sig fast i rälsen för att uppnå en hög effektivitet. 
Energiöverföringen sker m. h. a. två separata spår i rälsen. Det ena spåret är 
minuspol och det andra är plus [18]. Elways AB har beviljats ett flertal patent av 
svenska patent och registreringsverket skrivs det på deras hemsida och de hänvisar 
till flertalet länkar. På Elways hemsida skriver de [18]: 
“Elways har inom området konduktiv matning av vägfordon under färd tjugo svenska 
patentansökningar varav sjutton är beviljade. Elways har också sjutton PCT- ansökningar och 
trettionio nationella ansökningar utöver de svenska. Patenten och ansökningarna täcker in system 
och dellösningar för att åstadkomma konduktiv matning av fordon under färd”.  
De referenser och länkar som finns på Elways hemsida angående deras patent 
fungerar inte. Elways ringdes upp angående dessa länkar på telefon nr. 0827 22 77 
den 6:e mars 2017. Först kontaktades Johan senares kopplades det till en annan i 
företaget. Efter en förklarad situation om icke funktionella länkar hänvisades det till 
PRV med sökning på Gunnar Asplund. 
I artikeln “Konduktiv laddning för elfordon” [19] står det att Stockholm och 
Göteborg har använt konduktiv laddningen för sin kollektivtrafik.  
“Två typiska exempel är det svenska järnvägsnätet och spårvägssystemet i Göteborg. Detta system 
fungerar både för spårfordon och vägfordon med hjälp av en upptagningsarm som regleras att följa 
den överliggande kraftledningen. Ett annat alternativ är kraftförsörjning från sidan av fordonet. 
Denna teknik använder sig till exempel Stockholms tunnelbanesystem av. Nackdelen med detta är 
att avståndet till fordonet måste vara känt och att det inte andras under färd vilket endast gör det 
möjligt för spårfordon att fungera med denna teknik” 
De konstaterar att konduktiv laddning eller konduktiv elöverföringen lämpar sig för 
spårfordon och att det kräver bestämda avstånd mellan räls till fordon. Detta kan bli 
svårt att applicera på motordrivna fordon då man t.ex. vill ha möjlighet att byta fil. 
En bil kan även utsättas för dynamisk studsning av stötdämparen i fordonet om man 
exempelvis kör över ett gupp. Det kan också vara ett problem om man behöver hålla 
ett exakt avstånd mellan räls och fordon. Spårfordon utvecklas av bl.a. företaget 
Alstom. Alstom är ett franskt företag som dominerar Europa med sin utveckling av 
elektriskt drivna spårfordon såsom tåg och spårvagnar [20]. 
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2.2.1 Jämför Elonorad med existerande företag 

Elonroads vill ta fram laddningsstation för motordrivna fordon och även ha det som 
en elektrifierad körbana i första hand i stadsmiljö. Elways som har arbetat med detta 
en tid och kommit längre satsar mer på en grov bana som blir effektiv på längre 
körsträckor och inte för krypkörning eller statiskt läge vid trafikljus. Elonroad ser 
därför inte Elways som några direkta konkurrenter då de har olika koncept som 
lockar olika kunder. Det som lockar användare att köra bil jämfört med att åka tåg är 
att man har möjlighet att styra och svänga hur man vill. Att man kan ta en genväg 
istället för att följa ett spår eller svänga förbi affären på vägen om man behöver det. 
Om man då låser bilen till ett spår med hjälp av en arm så blir detta ett hinder och 
skapar en osäkerhet vid filbyte och när man ska svänga. Denna teknik kräver att 
användaren litar helt på systemet och vet att armen släpper. Alstrom är experter inom 
spårfordon men utvecklar inte elbilar. De är dock en god källa till bra utrustning för 
konduktiv laddning. Konduktiv laddning kräver olika materialegenskaper för olika 
komponenter.  

2.3 Material 
Materialval till produkten är en väldigt omfattande process eftersom produkten har 
flera olika krav som måste uppfyllas. Det stora materialutbudet är väldigt varierande i 
sig. Olika material har olika egenskaper, och även samma material kan ingå i olika 
legeringar som ändrar det termiska och mekaniska egenskaperna. Produkten består 
av flera komponenter. Det skall genomföras materialval för samtliga delar. 
Materialvalet baseras på krav som varje komponent måste uppfylla.  
Kravprofil för de olika komponenterna (se bilaga 1) var grund för materialvalet som 
gjordes med hjälp av material databasen CES Edupac. Som man ser på bilden ovan 
användes många extra komponenter och extra delar i form av skruvar och dylikt på 
prototypen. För att minimera kostnad och underlätta tillverkning och monteringen 
strävar gruppen efter ett resultat med ett minimalt antal komponenter. Exempelvis 
bottenplattan, den behöver inte vara en separat del.  

2.3.1 Material som utnyttjas till liknande produkter 
På befintliga produkter som används i trafiken t.ex. sladdskydd och farthinder så 
används främst polymerer såsom gummi och plast [21] [22]. Dessa material är lätt 
bearbetade och har termiska och mekaniska egenskaper vilket efterfrågas i produkten 
som tas fram till Elonroad. De är både hållfasta, slitstarka, klarar av att vistas i ute i 
olika klimat och har låg densitet. Forskningsarbetet för att ta fram material som skall 
appliceras på grundformen utgick därför ifrån dessa två typer av material. Andra 
laddningsstationer som finns idag med induktiv laddningsteknik använder i största 
utsträckning hårdplast. T.ex. Plugless.  

 
Figur 4. Existerande produkter 
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2.3.2 Materialval process 
Största fokus var val av material till grundform, bottenplatta och isolering som hade 
liknande kravprofil. Elaster och plaster presenteras enligt Leijon (2016) [28]. Tabeller 
över olika materials egenskaper studerades och jämfördes med ställda krav. Bruder 
(2017) presenterar i “Värt att veta om plast” olika plasters egenskaper och 
tillverkningstekniker för att uppnå rätt kvalitet och önskat resultat [31]. För att uppnå 
rätt kvalitet krävs rätt material med korrekta egenskaper. I materialdatabasen CES 
EduPack jämfördes olika egenskaper och materialkvalitéer. Vilket material som är 
bäst lämpat varierar beroende på vilka faktorer man ser till. Målet är att hitta ett 
material som täcker alla ställda krav i kravprofilen. Det betyder inte att det måste vara 
bäst inom alla områden. Nedan följer en kort diskussion om faktorer som togs i 
beaktande.  
En del som är viktigt är utseendet. Mål är att produkten skall vara estetiskt tilltalande 
även efter 5 år. Då är det viktigt att välja rätt material. Produkten skall stå ute året 
runt vilket är en stor faktor. Exempel på produkter som alltid vistas ute är bilar, 
lekplatser, utemöbler och farthinder. Plast har en tendens att byta färg av solljus. 
Bilar har en skyddande klarlack som är svår att applicera på elaster och plaster. Den 
viktigast punkten att ta i beaktande är hållfastheten. Produkten skall klara av en 
belastning på 1,5M N/m2 utan att plastisk deformation inträffar. Efter diskussion 
med materiallärare Sabina Rebeggiani, på Högskolan i Halmstad, var elaster det bästa 
alternativet för att klara av stora påfrestningar samtidigt som en låg vikt erhölls. Priset 
är viktigt då uppdragsgivaren hade krav gällande detta. Priset styrs av olika faktorer. 
Hur mycket material som används. Tillverkningsprocess. Verktyg som krävs vid 
tillverkningen. Dimensionen påverkar priset, eftersom det är svårare att tillverka en 
produkt med komplicerade mått. Vilket material som används. Material som har 
många goda egenskaper är ofta komplicerade sammansättningar som innebär dyrt 
kilopris. För att reducera pris får man lista kraven och prioritera de viktigaste. Titta 
på hur tillverkningen kan anpassas på bästa sätt för olika material. Kanske dela upp 
delar i flera sektioner. Slutligen var vikten en faktor som hade stor betydelse för detta 
projekt. Vikten borde minimeras för att erbjuda en mer portabel produkt. Vikten 
styrs av olika faktorer t.ex. vilket material som används, varierande densitet, hur 
mycket material som används samt varierande konstruktion.   
I CES EduPack granskas förutom mekaniska egenskaper “CO2 footprint” för att se 
miljöpåverkan. Blandade sökningar och analys av egenskaper gav varierande resultat 
(se bilaga 2). Material som var lämpliga var Natural rubber(NR), Ionomer(I) och 
Cellulose polymers (CA). Plasterna har ett högt kilopris och tillverkningen kommer 
att vara svår och dyr. Gummi blir relativt tungt och kan också vara komplext att 
tillverka i denna stora dimension.  
Elaster var det bästa alternativet för att tåla stora påfrestningar och hade låg vikt. För 
mer information kontaktades Halmstad Gummifabrik(HGF). Möte på HGF 
resulterade i att de rekommenderade NR eventuellt NR/SBR. Hållfasthetsmässigt 
kommer detta fungera utmärkt. De rekommenderade att konstruera produkten som 
solid konstruktion som inkluderar bottenplatta, isolering mellan ledande skenorna 
och grund delen. Detta betyder att slutprodukten endast kommer bestå av två 
komponenter: Grund del och Ledande skenor.  
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HGF föreslog en struktur på undersidan för att minska vikt och öka friktion. Vid 
tillverkning av gummi är det enklare att göra urgröpningar och detaljer på utsidan 
istället för att göra hål igenom. Det minskar risk för fel, bidrar till högre hållfasthet 
och lägre kostnad. Det går inte att tillverka en konstruktion som är så lång som 2,3m 
i NR. HGF rekommenderade att dela upp grund delen i tre delar för att underlätta 
tillverkning och minska kostnad. Montering av dessa tre delar, sladdar, sändare och 
skenor kommer göras i ett slutgiltigt skede. För att gjuta fram dessa 70-80cm långa 
gummidelar kommer en gjutform för tillverkning att behövas. HGF meddelade att en 
sådan form ligger på 150 000kr. Detta kommer vara en investering som blir en hög 
kostnad i början men i längden kommer man tjäna in denna kostnad då 
tillverkningspriset per styck blir lågt.    
Val av material till de ledande skenorna i CES. EduPack gav snabbt utslag som 
pekade mot aluminium eller rostfritt stål. Aluminium är bra ledare men samtidigt är 
det ett mjukt material vilket gör det lättrepigt. Repor kan lätt uppkomma i det 
material då laddnings skenor dras över. Detta gör att rostfritt stål är lämpligare för 
produkten.  
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3.   Metod 

I följande avsnitt kommer metodiken som har använts i projektet presenteras. Nedan är en enkel 
bild över de steg som examensarbetet inkluderar. För specifik metod se flödesschema (se bilaga 3). 

 
Figur 5. Metod 

3.1 Designmetodik 

I detta kapitel följs designmetodiken som presenteras av Österlin 2016 [28] för att få fram förslag 
på koncept och design. Vidare kommer dessa förslag att arbeta vidare med i nästa kapitel 
konstukronsprocessen.  

3.1.1 Designbrief  

Designbrief kan sägas vara den rymd inom vilken en designer ska presentera sitt 
designkoncept i. Nedan följer designbriefen för detta projekt.    
Att följa med i utvecklingen är viktigt i alla branscher. Det kan till och med vara ett 
krav för att behålla sin plats på marknaden på grund av hård konkurrens. 
Bilbranschen är inget undantag. När det gäller bilar går utvecklingen mot en grönare 
framtid. Det började med att man minskade koldioxidutsläppet på bensinmotorer. 
Efter det blev dieselmotorer miljöklassificerade. Elbilar kom in i bilden men slog inte 
igenom till en början. Hybridbilar kom som en kompromiss och höjde ribban för 
miljötänk. Målet för framtiden är att inte ha några koldioxidutsläpp och för att nå 
detta mål är elbilar bästa vägen att gå. När det kommer till elbilar är inte den enda 
frågan hur man ska skapa en kraftfull motor. Utan den största frågan blir hur och var 
bilen skall laddas. Då det kräver tid att ladda och laddningsstationer inte finns att 
tillgå i samma utsträckning som bensinstationer. Då blir den stora frågan, hur ska 
tillverkaren motivera konsumenten till detta val? Det finns flera faktorer som är 
viktiga att ta hänsyn till såsom laddningstid, tillgänglighet och effektivitet. 
Elonroad har som vision att man ska kunna ladda samtidigt som man kör. Deras 
ambition är att hitta den bästa lösningen för elbilar och dess laddningsstationer. 
Elonroad vill nu lansera en kompletterande produkt till deras vägsystem så att 
föraren även kan ladda sin bil när den står parkerad hemma. Laddningsstationen skall 
bygga på samma teknik som vägarna och därför placeras i mitten på körfältet så att 
bilen kan köra och ladda obehindrat. Produkten skall vara enkel att förstå och 
använda utan några komplicerade steg, bara parkera och sätta igång laddningen. 
Genom att ladda bilen underifrån behöver användaren inte kliva ut ur bilen och sätta 
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in en sladd varje gång, utan endast trycka på en knapp. Kort sagt en produkt för att 
uppmuntra användning av elbilar och gör det så enkelt som möjligt. Du kommer 
aldrig vakna upp till en bil med bara några droppar bränsle kvar utan alltid ha en 
fulladdad bil utanför din ytterdörr.  

3.1.2 Funktionsanalys 

 
 
3.1.3 Personas 
Ett steg av design metodiken är personas. Personas innebär att målgruppen definieras genom att 
man beskriver olika personer från målgruppen. Vanligtvis består personas av ålder, kön, boende 
samt civilstånd. Via personas blir målgruppen konkret, vilket gör det enklare att anpassa 
produkten till användaren. Nedan följer tre olika personas. 

Gabriel Brown  
Privatliv: 
- 45år  
- 2 barn, Andreas 6år och Carl 8år. 
- Bor i en villa belägen i Göteborg 
- Hans fru Maria arbetar som lärare  

Arbetsliv: 
- Konsultchef inom bilindustrin 
- Utvecklingsingenjör 
- Inkomst 40k 
- Arbetet kräver några mindre resor i månaden 

Gabriel är miljömedveten och gillar ny teknik. Han kör idag en hybrid men hade 
gärna gått över till en elbil om det fanns bättre möjlighet till laddning. 

Tabell 1. Funktionsanalys 
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Susanne Bergman  
Privatliv:  
- 27år 
- Sambo med Ali 
- Bor i en lägenhet i Malmö 
- Har valt att äta plantbaserad kost då det är bra för miljön.  
- Gillar att springa och gå till gymmet.  

Arbetsliv:  
- Försäljningschef på Hedinbil  
- Utbildad till Marknadsförare  
- Lönen är provisionsbaserad 

Susan håller sig uppdaterad om allt nytt i bilvärlden eftersom hon jobbar inom denna 
värld. Hon ser en framtid i elbilar och vill vara med och skapa ett mer miljömedvetet 
samhälle. Det finns en tydlig trend på hennes arbete att det säljs fler och fler elbilar.  

Monika Dahlberg  
Privatliv: 
- 45år 
- Ensamstående utan barn 
- Har en pudel som heter Molly 
- Bor i ett radhus i Växjö 
- Tycker det är viktigt att inte ta med sig jobbet hem.  
- Läser skönlitteratur 
- Går på yoga 
- Spenderar mycket tid i naturen 

Arbetsliv: 
- Arbetar som revisor  
- Har alltid händerna fulla på jobbet 
- Är ekonomi intresserad 

Monika har funderat på att investera i en ny bil som passar henne och Molly men vet 
inte vad hon ska välja. Bilar är inget hon är intresserad av eller insatt i. 
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3.1.4 Moodboard  

 
Figur 6. Moodboard 

3.1.5 Stimuli à la POW 
Stimuli-analysen á la POW är metod skapad för att tänka i nya banor och bryta gamla 
mönster [28]. Genom att observera produkter som finns i rummet och se till deras 
egenskaper. Slutligen se om man kan applicera dessa egenskaper till det aktuella 
projektet (se bilaga 4). 
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3.1.6 Scamper  
Scamper är en metod för att hitta en samling koncept genom att ifrågasätta 
problemet eller idén. Denna metod presenteras i boken Design i fokus av Kenneth 
Österlin [28].  

Substitute – Ersätta  
Combine – Kombinera  
Adapt – Anpassa  
Modify – Modifiera (förstora/förminska) 
Put to another use – Annan användning  
Elaborate, Eliminate – Fördubbla, förenkla, omplacera  
Reverse – Göra tvärtom 

Vad är laddningsstationen för?  
Laddningsstationen är till för att ladda elbilar sladdfritt utan några manuella kontakter 
eller uppkopplingar för att uppnå en fulladdad elbil.  

Vad kan laddningsstationen ersättas med?  
Laddningsstationen kan ersättas med induktiv laddning i form av en platta som 
placeras under mottagaren till ett laddningsaggregat. Det kan även ersättas av sladdar 
då man direkt kopplar elkontakten.  

Hur kan en laddningsstation kombineras?  
Produkten kan kombineras med andra maskiner och apparater som används på 
garageuppfarter. Exempel på detta är hydraulisk lyft, högtryckstvätt eller en induktiv 
laddningsplatta. Kombinationer kan då vara att laddningsstationen både laddar och 
kan lyfta upp bilen eller att laddningsstationen innehåller en högtryckstvätt som kan 
användas när man inte laddar bilen.   

Hur kan en laddningsstation anpassas?  
Laddningsstationen ska passa in på garageuppfarter i hemmamiljö. Den ska passa alla 
bilmodeller och serier. Det skall vara vattentålig och inte överhettnings benägen då 
den ska passa i alla väderförhållanden. Den skall anpassas så den passar till alla 
förhållande såsom till exempel snö, grus och is.  

Hur kan laddningsstationen modifiera?  
Den ska modifieras med en sladd. Det finns även möjlighet att modifiera höjd och 
bredd på laddningsstationen.  

Finns det en annan användning av laddningsstation mer än att ladda 
elbilen?  
Laddningsstationen skulle kunna användas som multiladdningsstation som laddar 
robotgräsklipparen och trimmern. Den kan även vara en mindre energikälla med 
hjälp av solceller.  
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Hur kan man använda laddningsstationen tvärtom?  
Tvärtomanvändning är att använda bilen som en energikälla till huset. Det kan vara 
genom att omvandla bilens överflödiga värmeenergi till el eller att använda motorn 
som energikälla, som fungerar likt ett elverk till huset. 

3.1.6 Variationsanalys 
Genom att definiera huvudfunktionerna och variera placeringen på dessa kan olika 
koncept genereras. Nedanför har huvudfunktionerna för laddningsstationen 
definierats och placerats på olika vis. Se Variationsanalysen i Bilaga x.  

3.1.7 Konceptvalsmatris   
Efter genomförd designprocess och brainstorming togs olika koncept fram: 
Plastic fantastic, Solkraft, Cool Metall, Laddnings lyft, Brandsläckare samt Säkerheten 
först. Samtliga koncept och skisser finns i bilagor (se bilaga 6). Utifrån de olika 
koncepten genomfördes en konceptvalsmatris för att jämföra de olika koncepten 
baserat på olika kriterier och hur viktiga kriterierna är. Konceptvalsmatris (se bilaga 
7). Konceptvalsmatrisen gav högst poäng till “plastic fantastic”, “cool metall” och 
“säkerheten först”. Samtliga känns som genomförbara koncept. Det som har 
beslutats är att ta inspiration ifrån alla dessa koncept i arbetet framöver. Varför ingen 
exakt design bestäms i detta steg är för att materialval och hållfasthetsberäkningar 
som skall göras i nästa steg i projektet kommer påverka. Nedan är de koncept som 
valdes att arbeta vidare med.  

 
Figur 7. Koncept 

3.2 Konstruktionsprocessen  

I kompendierna “Principkonstruktion” och “Primärkonstruktion” presenterar Olsson (1985) en 
konstruktionsprocess för hur man utvecklar en produkt från idé till tillverkning [29] [30]. Denna 
metodik kommer till största del att följas i detta projekt. Steget principkonstruktion kommer att 
komprimeras då designmetodiken har använts för att ta fram ett produktutkast. Se bilaga 3 för att 
se flödesschemat över metodik för hur projektet kommer utövas.  

3.2.1 Principkonstruktion 
Med hjälp av designmetodiken har projektet uppnått ett produktförslag därför 
implementeras inte principkonstruktion steget från Olssons (1985) i projektet. 
Produktförslaget kombineras med konstruktionsavslutning för att åstadkomma ett 
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produktutkast att gå vidare med till Primärkonstruktionen. En POME-Matris tagits 
fram utifrån kravspecifikation.  
Kravspecifikation 
Tabell 2. Kravspecifikation 

 

POME-Matris 
Tabell 3. POME-Matris 
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Viktining av krav 
Tabell 4. Viktning av krav 

 
100/136=0,73529. 73,5% är vad som skall multipliceras med samtliga resultat för att 
se hur stor procentuell inverkan de har på det totala resultatet. Se i tabell nedan:  

Resultat av krav 
Tabell 5. Resultat av krav 

 

Viktning av krav visar att F-8 “Material som använd skall vara korrosionshärdigt och 
inte påverkas av att placeras utomhus“ är det viktigaste kravet. Detta går att 
sammankoppla med många andra krav och det är därför detta får högst poäng. F-9 
och F-3 handlar om krav på hållfasthet och krav på materialet i form av friktion. 
Detta är viktigt för att produkten skall kunna användas på korrekt vis. F-4, F-5 ,F-6 
handlar alla om de måttbegränsningar som finns för produkten, alla de får ganska 
höga poäng då måtten är kopplat till de flesta krav. Alla de krav som ligger på topp 
fem listan är “Krav” och inte “Önskemål” i Kravspecifikationen vilket tyder på ett 
bra resultat.  
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Utvärdering av produktförslag 
I designprocessen togs två koncept och skisser fram, se bild på sidan 22. Efter 
utvärdering med företaget och handledare Aron Chibba har den mjukare, rundare 
modellen till höger på bild valts att arbeta vidare med för att göra ritningar och 
simulationer i Catia V5. Den kräver mindre material är mer semantiskt lätt att tolka 
av användaren, då den är smalare på ena sidan vilket indikerar att man ska köra från 
det hållet. Den runda formen gör även att den ser slimmad och smidig ut trots dess 
storlek på nästan 3m.  

3.2.2 Konstruktionsstyrning 
Konstruktionsstryning enligt Olsson (1985) består av olika steg. 
Konstruktionsinledning, konstruktionsförberedelse, konstruktionsuppföljning och 
konstruktionsavslutning. Inledningsfasen omfattar initiering, uppdragsformulering, 
ledarval och startbeslut vilket kan dokumenteras i ett konstruktionsuppdrag. 
Förberedelsefasen består av existerande grundläggande information om projektet, 
eventuellt med komplettering av förutsättningar, planering av det egentliga arbetet 
samt beslut om utförandet av projektet. Konstruktionsuppföljning sker parallellt med 
princip konstruktionsarbetet. Om man stöter på problem som leder till förändringar 
måste tidsförskjutningar eller resursförändringar ändras i konstruktions plan. 
Konstruktionsavslutning inkluderar slutdokumentation, redovisning och presentation 
av resultat. För att uppfylla krav på att tillhandahålla produkter och tjänster måste 
man styra och kontrollera processer. ISO 9001:2015 används för att genomföra detta 
korrekt. Åtgärder som skall utföras presenteras i avsnitt 6.  Punkt 8.3 “Konstruktion 
och utveckling av produkter och tjänster” beskriver hur organisationen skall 
upprätta, införa och underhålla en process för konstruktion och utveckling som är 
lämplig för att se till att leverans fungerar. I ISO 9001:2015 Paragraf 8.3.2 “Planering 
av konstruktion och utveckling” står följande [24]: 

“När organisationen bestämmer faserna för, samt styrningen och kontrollen av, konstruktion och 
utveckling ska den beakta: 
a) art, varaktighet och komplexitet hos konstruktions- och utvecklingsaktiviteterna; 
b) de faser i processen som krävs (inklusive tillämplig granskning av konstruktions- och 
utvecklingsresultat); 
c) de aktiviteter som krävs för verifiering och validering av konstruktions- och utvecklingsresultat; 
d) ansvar och befogenheter i konstruktions- och utvecklingsprocessen; 
e) behov av interna och externa resurser för konstruktion och utveckling av produkter och tjänster; 
f) behov av att styra kontaktytor mellan aktörer som är involverade i konstruktions- och 
utvecklingsprocessen; 
g) behov av att involvera kunder och berörda intressenter i konstruktions- och utvecklingsprocessen; 
h) krav på efterföljande leverans av produkter och tjänster; 
i) vilken nivå på styrning och kontroll av konstruktions- och utvecklingsprocessen som kunder och 
andra relevanta intressenter förväntar sig; 
j) vilken dokumenterad information som är nödvändig för att visa att kraven på konstruktion och 
utveckling har uppfyllts.” 

Punkt 8.4 “Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och 
tjänster” beskriver hur man säkerställer att krav uppfylls hos externa tillhandahållna 



Kapitel 3. Metod 

20 
 

processer, tjänster och produkter. I detta projekt kommer punkterna i avsnitt 8 
“Verksamhet” i ISO 9001:2015 följas för att kontrollera och se till att 
konstruktionsstyrningen går rätt till. 

3.2.3 Primärkonstruktion 
I primärkonstruktionen tas produktförslaget vidare. Exakt konstruktion över komponenter 
bestäms. FEM-Analys i Catia V5 genomförs för att kontroller hållfastheten. Slutgiltigen tas 
ritningar över produkten och alla dess komponenter fram.   

Komponentval och Detaljkonstruktion 
Efter genomfört projekt har gruppen beslutat att minska antalet komponenter i 
produkten än vad som fanns i prototypen som Elonroad har tagit fram tidigare. Alla 
komponenter och delar kommer vara unika.  

 
Figur 8. Grundform. Tre delar (GF1,GF2,GF3) 

Grundformen kommer bestå av tre komponenter (GF1, GF2, GF3) som alla 
kommer tillverkas i naturgummi. (Se bilaga 10). 

 
Figur 9. Ledande Skenor (LS) 

Tre stycken ledande skenor (LS) i rostfritt stål kommer sitta uppe på grundformen. 
(Se bilaga 10).  
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FEM-analys i Catia V5 
Givet krav från uppdragsgivaren var att produkten skulle klara en belastning på 
50 000N. Detta för att säkerställa att produkten inte går sönder om en lastbil kör 
över den. Denna belastning är framtagen utifrån en lastbils vikt fördelad på antal 
däck. Uppdragsgivaren förklarade att de hade kalkylerat fram att en lastbils tyngd 
uppdelad på antal däck blir 5000kg per däck. Detta motsvarar en kraft på 50 000N 
mot marken.  
I detta projekt genomfördes en FEM-Analys i Catia V5 där 50 000N belastade 
produkten i form av en utbredd last. Se bild nedan. Simulationen visar är att 
produkten utan problem klarar av att belastas med 50 000N. Det uppstår ingen 
plastisk deformation eller skador.  
 

 
Figur 10. FEM-Analys. Från Catia V5  

För att skicka vidare produkten till tillverkning och utlova att den klarar av att en 
lastbil kör över den behövs en mer exakt simulation genomföras där kraften rullar 
fram och punkt belastar produkten. Alternativt ta fram en prototyp med rätt material 
och dimension och göra ett test i verkligheten. I detta projekt hade man inte 
verktygen eller budgeten för att kunna genomföra något av dessa två alternativ. 
Gruppen rekommenderar därför företaget att i fortsatta studier och vidareutveckling 
av detta projekt genomföra en mer noggrann simulation för att säkerställa att de krav 
som önskats uppfylls.  

3.2.4 Tillverkning 

Tillverkningsanpassning 
Samtliga komponenter skall specialtillverkats GF1, GF2, GF3 och LS.  
GF komponenterna består av tre olika komponenter och skall formsprutas i speciella 
former. Att formspruta dessa komponenter var en rekommendation av HGF. 
Investeringskostnaden kommer vara relativt hög men ju fler produkter som tillverkas 
ju mer lönsamt och ekonomisk kommer denna metod vara. SL komponenten har 
ingen svår konstruktion som kräver någon speciell tillverkning då den är vanlig 
rostfriplåt. Denna del har unika mått som måste beställas. För varje produkt behövs 
det tre identiska SL komponenter, dessa beställs av företaget Stena Stål som 
specialiserar sig på stål. Kostnader för LS redovisas i prislista från Stena stål [25].  
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Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 
Efter genomförd FMEA har de största riskerna definierats som ”Delarna går isär”, 
”Leder ström” samt ”För styva”. Ingen risk har definierat som anses vara så stor eller 
farlig att det påverkar utfallet (se bilaga 8). 

Livscykelanalys  
LCA är en metod för att bedöma miljöpåverkan. Det används även för att få en 
uppfattning om resursflöden som finns. Denna överblick kan vara till god hjälp när 
man vill minska miljöpåverkan.  

 
Figur 11. Livscykelanalys för Naturgummi 

 
Figur 12. Livscykelanalys för Stål 

Ovan illustrerar två bilder hur livscykeln ser ut för naturgummi och stål. Exemplet 
med gummi är för bildäck som är i precis samma material som vår grundform. 
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Skillnaden med vår produkt är att den inte kommer slitas under användning så som 
däck gör när man kör de mot asfalt [26]. Under användning kommer vår produkt inte 
att påverka miljön. Ingen av ovanstående processer är farliga eller kommer ha några 
stora utsläpp som är negativa för miljö och klimat.    
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4.   Resultat

 

Figur 13. Slutgiltig produkt 

 

Figur 14. Sprängskiss över slutgiltig produkt 
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Resultat av materialval 
• Rostfritt stål kommer användas till toppskenorna. [25] 
• Naturgummi kommer användas till grundformen. (Se bilaga 9) 

Båda materialen klarar av samtliga krav som upprättades i början av projektet (se 
kravprofil, bilaga 1). Tillverkning och tillverkningskostnad presenters nedan. 

Skenorna beställs av Stena Stål för 61kr/kg som det visas i deras pris katalog [25]. En 
skenas har volymen dm3 0.7x0,004x0,1 = 0,28 dm3 vilket ger: 

• Totalvikt = V x densitet = 0.28x 7,9 = 2,2 kg/st. Det ger 7kg för alla tre 
skenor. 

• Totalpris 7 x 61= 427 kr för varje produkt (alltså tre skenor) 
 
Pris för GF-komponenterna blir först en grundinvestering för maskinenen som skall 
formspruta, den kostar 150 000kr. Personal kostnad vid tillverkning för en produkt 
beräknas till 500kr. Varje produkt kostar sedan att tillverkas och materialkostnad 
tillkommer. Naturgummi kostar 20kr/kg, vilket innebär materialkostnaden per 
produkt är 660kr. Krav som sattes av uppdragsgivaren var att styckpriset fick 
maximalt vara 10 000kr. Så utifrån givna siffror från HGF gjordes beräkningar för 
hur många företaget måste tillverka för att komma under denna siffra. Det gav att 
minst 18st måste produceras för att ligga under budget, vid produktion av 18st kostar 
en 9493kr/st. Om företaget skulle tillverka t.ex. 100st blir priset 2600kr/st per 
grundform.  
 
Den slutgiltiga produktens totala vikt är 40kg med alla delar inkluderade. Där de tre 
skenorna väger 7kg och grundformen väger 33kg. Den total materialkostnad för en 
produkt inklusive stålskenor och grundform kostar 1087kr. Totalkostnaden för 
produktion av 18st produkter inklusive stålskenorna blir 9920kr/st.  

Resultat av designmetodik 
Designprocessen resulterade i två koncept, se sidan 20.  

Resultat av principkonstruktion 
Utvärdering av krav och POME-Matris gav resultat att arbeta vidare med ett av 
koncepten, den rundare och mjukare.  

Resultat av primärkonstruktion 
FEM-Analys i Catia V5 gav goda resultat som tyder på en stabil konstruktion som 
kommer klara alla påfrestningar och krav som företaget ställde i början av projektet.  

4.1   Analys 

Materialvalet gör att mål som satts i början av projektet uppfylls. Den optimala 
vikten, skapar en stabil konstruktion och en miljövänligprodukt. Genomförd 
designmetodik bidrog till att målet om en estetisk produkt med optimerade mått 
uppnåddes. Utvärdering av resultat gav en medvetenhet om vilka krav som är 
viktigast. Efter utvärderingen blev det möjligt att se till att slutprodukten uppnådde 
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alla krav med en god marginal. Det viktigaste målet är att uppnå alla krav från 
företaget och detta steg är en försäkran om detta. Primärkonstruktionen ser till att 
produkten blir stabil och säker. Genom att kontrollera konstruktionen genom olika 
analyser kan man vara säker på att den slutgiltiga produkten kommer erbjuda hög 
kvalitet och utstråla en trygg känsla.  
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5.   Diskussion 

5.1.   Resultatdiskussion 
Syftet var att ta fram en Sladdfri laddningsstation i samarbete med Elonroad. Detta 
genom att genomföra metod för produktframtagning, inkluderande design, 
materialval, hållfastighet, kostnadsberäkning, tillverkningsanpassning och 3D- 
modellering. Resultatet täcker dessa bitar och projektet har genererat i en bra 
slutgiltig produkt. Gruppen anser att resultatet är bra och konkurrenskraftigt om man 
ser till företag med liknande lösningar t.ex. Elways se kapitel 2.2. Den slutgiltiga 
designen och materialvalet har en koppling till delkapitlet 2.3.1. där material i 
liknande produkter studerades. Detta val gjordes för att presentera en estetiskt 
tilltalande produkt. Gummi har inte en optimal finish för att locka med en fenomenal 
design. Det är därför ett förslag till framtida studier att ta fram en lackfinish speciellt 
för gummi. Den kan man addera i tillverkningsprocessen som ett sista steg för att få 
en perfekt slutgiltig finish. Ur en social aspekt anses gummi som ett säkert material 
som är tryggt att placera i villaområden. Ur ett arbetsmiljöperspektiv anser gruppen 
att materialval och konstruktion lämpar sig bra till villaområden för en stationär 
laddningsstation. Elvägen däremot som skall placeras på vägar kan skapa en otrygg 
arbetsmiljö då man måste köra över produkten i fart vilket kan upplevas obehagligt.  

5.2.   Metoddiskussion 
Kombinationen av två metoder fungerade väl i detta projekt. Hade endast 
konstruktionsprocessen följts hade det inte gett ett lika bra resultat ur ett estetiskt 
och semantiskt perspektiv. Konstruktionsprocessen syftar främst till en god och 
stabil konstruktion som uppnår satta krav. Det kan leda till att man applicerar en 
design i slutet utifrån en redan uttänkt konstruktion. Vilket sällan ger trendiga och 
tilltalande produkter. För att uppnå optimal försäljning är det viktigt att vara 
uppmärksam på trender. I början av detta projekt diskuterades metoden 
benchmarking vilken går ut på att man studerar andra framgångsrika företags 
processer och följer samma metod. Detta kan vara bra inom breda branscher med 
många konkurrenter och olika lösningar. I detta fall ansågs fältet vara för smalt för 
att kunna applicera denna metod.  

5.3.   Kritisk granskning 

Efter slutfört projekt anser gruppen att de mål som sattes utifrån företagets krav har 
uppnåtts. Detta arbete har resulterat i flera olika positiva och negativa intryck av 
samhället och dagens teknik. Att elektrifiera vägar är ett stort steg i utvecklingen. Det 
sparar tid för elbilsanvändare då laddningen sker under körning och parkering. Det 
negativa är att tekniken är på väg mot trådlöshet. Denna konduktiva teknik kräver att 
skenorna ska vara i ständig kontakt med laddningsstationen, vilket sliter på 
utrustningen och kräver att man monterar skenor på undersidan av bilen. Gruppen 
tycker idén är god men är osäkra på dess framtid på grund av dessa faktorer. Den 
sociala faktorn och hur produkten kommer att bemötas av samhället är viktig. En 
frågeställning är om man anser tekniken så säker att man vill ha den nära sitt hem där 
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barn och husdjur vistas. krävs mycket kunskap om produkten och dess uppbyggnad 
för att säkerställa detta. Elonroad har ansvaret för laddningstekniken och vi riktar 
ansvaret och kunnandet inom el till dem. Vi har utvecklat en konstruktion och gjort 
ett materialval som vi anser vara hundra procent säkert för barn och husdjur.  
Ur ett miljövänligt perspektiv är produkten innovativ och trendig eftersom den 
använder sig helt av el och inte av några fossila bränslen som släpper ut koldioxid. 
Efter som hela konceptet bygger på att få uppmuntra till en mer miljövänlig körning 
så rekommenderas alla användare att använda sig av grön el från vatten, vind eller 
sol. Produkten är materialkrävande p.g.a. den stora dimensionen som krävs för att 
funktionen ska uppfyllas. Om det inte hade satts upp krav från uppdragsgivaren på 
mått, hade gruppen fördragit en mindre produkt för att kunna minimera kostnad, 
vikt och pris. En mindre produkt hade även varit mer miljövänlig då man ser till 
utsläpp under produktion och tillverkning. Vid användning och laddning har 
produkten noll utsläpp men vid tillverkning skulle kunna förbättras och därmed 
minska utsläppen.   
Gruppmedlemmarna har använt sina kunskaper inom utbildningen samt fördjupat 
kunskapen inom flera områden såsom materiallära, Catia v5 och rapportskrivning. 
Något som gruppmedlemmarna saknar kunskap inom är ellära. Denna brist har inte 
påverkat resultatet negativt eftersom eltekniken inte ingår i arbetet, men en större 
kunskap inom el hade förstärkt arbetet. Något annat som hämmade kreativitet och 
utveckling var att företaget satte upp väldigt många krav och begränsningar.   
FEM-analys i Catia V5 gav resultat som gynnade projektet. Simulationen som 
genomfördes gav tydliga riktlinjer att produkten klara av stora belastningar. 
Simulationen gjordes genom att tillämpa förhållande runt produkten så som marken 
under produkten samt en utbredd last över produktens yta. Det som är bra med 
FEM-analys är att kraftfördelning åt olika hål är möjlig samt att man kan beräkna 
med tillämpat material för att se modellens egenskaper. Det negativa är att den alltid 
beräknar med hänsyn till råmaterial och inte till någon legering eller blandning av 
material. Vilket i sin tur kan leda till missvisande resultat. Gruppen uppmanar 
företaget att gå vidare med projektet och gör fler specifika simulationer samt verkliga 
tester av en prototyp innan produkten tas vidare till tillverkning.  
Resultatet är en produkt som erbjuder en säker arbetsmiljö för användaren och 
omgivningen där den skall placeras. Genom att minska vikten från över 100kg till 
40kg minimeras skaderisken vid felaktiga lyft. Gummit skapar även en bättre 
arbetsmiljö jämfört med företagets tidigare prototyp som till stor del bestod stål. 
Materialvalet och att man har valt att tillverka med hjälp av formsprutning gör att 
produkten inte får några skarpa kanter som kan utgöra risker vid hanteringen. 
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6.   Slutsatser 

• Material: Genom att ändra grundformen till Naturgummi har slutresultatet 
blivit lättare, billigare och mer estetiskt samtidigt som det erbjuder samma 
stabilitet. Tillverkningen av många produkter blir lättare och billigare i 
längden då man har investerat i formsprutsmaskin som kan massproducera 
flera produkter. Genom att ändra material har vikten reducerats till mindre än 
hälften och nu väger den endast 40kg. Valda material har goda egenskaper 
som klarar av alla påfrestningar som produkten kommer utstå genom att 
vistas utomhus året runt.  

• Design: Genom att ändra formen på produkten upplevs den nättare trotts sin 
längd. Att göra den lite bredare framtill ger användaren en indikation på åt 
vilket håll den skall ligga, vilket resulterar i en semantiskt korrekt produkt.  

• Hållfasthet: Resultatet presenterar en stabil och säker konstruktion som 
skapar en säker arbetsmiljö. Genom att presentera en helt solid konstruktion 
med nya materialval har man tagit fram en stabil och säker produkt men med 
reducerat vikt och mått. 

• Miljöanpassad: Efter genomförd livscykelanalys och noggranna observationer 
över materialval samt tillverkning kan en miljövänlig produkt presenteras. Vid 
användning och laddning kommer produkten att släppa ut mycket små 
mängder koldioxid. Om grön el från t.ex. sol, vind eller vatten används 
kommer produkten släppa ut 0 gram koldioxid.  
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Bilaga 1 Kravprofil 

Nedan beskrivs en kravprofil för de olika komponenter som ingår i 
laddningsstationen. Kraven nedan står för funktioner som olika delar ska uppfylla i 
nuvarande prototyp. Kraven matas in CES Edupac som är en materialdatabas för att 
få tabeller och diagram över lämpliga material att applicera.  

Ledande skenor 
Strömledande material 
Rostfri 
Vattentålig 
Användningstemperatur mellan -30-60 grader 
Väderbeständigt 
Segt material 
Hårt material 
Låg kostnad, under 30kr/kg 

Isolering mellan skenorna 
Hög hållfasthet, klara en belastning på 5000kg.  
Vattentålig  
Korrosionshärdig  
Ozon resistent 
Låg densitetet, under 1000kg/m3 
Väderbeständig 
Användningstemperatur mellan -30 - 60 grader 
Segt material 
Hårt material 
Klara en spänning på minst 62 500 MPa 
Låg kostnad, under 30kr/kg 

Bottenplatta/Undersida 
Friktionskoefficient över 0,5 [23] 
Ej glatt 
Ej strömledande  
Korrosionshärdig  
Vattentålig  
Väderbeständig 
Hög hållfasthet, klara en belastning på 5000kg. En kraft på 50 000N. 
Låg kostnad, under 30kr/kg 

Grundform 
Hög hållfasthet 
Vattentålig  
Korrosionshärdig  
Ej glatt 
Ozon resistent 
Låg densitet, under 1000kg/m3 
Väderbeständig 
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Användningstemperatur mellan -30-60 grader 
Segt material 
Hårt material 
Låg kostnad, under 30kr/kg 
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Bilaga 2 Bilder Materialdatabasen CES Edupac
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Bilaga 3 Flödesschema för metodiken 

1. Designprocessen enligt metodik som presenteras i boken “Design i fokus” av 
Kenneth Österlin.

 
 

 

  

2. Konstruktionsprocessen som presenteras i kompendierna 
“Principkonstruktion” och “Primärkonstruktion” av Fredy Olsson.  

 

2.1 Principkonstruktionsarbete 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Designbrief Funktionsanalys Personas Moodboard

A. Produktdefiniton

B. Produktundersökning

C. Framtagning av produktförslag

D. Utvärdering av produktförslag

E. Presentation av produktförslag

Verktyg: 
Stimuli a la POW 

Scamper 
Variationsanalys 

Koncept & 
Skisser 

 

Konceptvalsmatris 
Design att arbeta 

vidare med. 

Parallellt med 
principkonstruktionsarbetet sker 

Konstruktionsstyrning 
• Konstruktionsinledning 

• Konstruktionsförberedelse 
• Konstruktionsuppföljning 

Principiellt 
produktförslag Konstruktionsavslutning 

Produktutkast 
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2.2 Primärkonstruktion 

 

 
2.3 Tillverkning 

 
 

 

Produktutkast

Färdiga 
enheter/delar

Rutinbehandling Specialbehandling

Unika 
enheter/delar

Rutinbehandling Specialbehandling

Produktionssammanställning 

Komponentval Detaljkonstruktion

Tillverkning

Tillverknings
-anpassning

Kostands-
kalkyl Riskanalys Produkt-

utprovning
Kritisk 

Granskning
Färdig 

Produkt 
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Bilaga 4 Stimuli à la POW 
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Bilaga 5 Variationsanalys
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Bilaga 6 Skisser & Koncept 

 



Bilagor 

51 
 

 



Bilagor 

52 
 



Bilagor 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

54 
 

Bilaga 7 Konceptvalsmatris 
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Bilaga 8 FMEA 
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Bilaga 9 Naturgummi
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Bilaga 10 Ritningar 
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