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Förord 

Denna rapport redogör för vårt examensarbete på Högskolan i Halmstad (HH), 

sektionen för ekonomi och teknik (SET). Examensarbetet avslutar våra studier på 

maskiningenjörsutbildningen med inriktningen datorstödd produktframtagning. 

Arbetet har utförts mellan januari och maj 2013, och har motsvarat 15hp. Vår 

handledare på skolan var Håkan Petersson och examinator var Bengt-Göran 

Rosén. Uppdragsgivare var ett företag beläget i Halmstad.  

Vi vill framföra ett speciellt tack till vår handledare Håkan Petersson samt till 

Släpis Helsingborg och FOMA.  



 

 

Sammanfattning 

Vi fick kontakt med ett företag i Halmstad som tidigare haft examensarbeten i 

sammarbete med maskiningenjörsporgrammet på Högskolan i Halmstad. Vid 

förfrågan om tillgänglighet till ett examensarbete så fick vi ett förslag om att 

vidareutveckla ett tidigare examensarbete som företaget haft hos sig. Vi närmare 

undersökningar av examensarbetet så beslutades det om att en hel trailer skulle 

konstrueras. Vår rapport innefattar våra steg för att ta fram ett koncept till en 

trailer. Alla de väsentliga stegen vi har tagit beskrivs i rapporten, från idéstadie till 

att man har möjlighet att ta fram en prototyp. Vi har utgått från de regelverk och 

standarder som finns inom ämnet, dessa finns närmare omnämnda i rapporten. 

 

Resultatet av examensarbetet är en konceptdesign till en trailer, där vi anser att det 

finns möjlighet till vidareutveckling framförallt genom att ta fram en prototyp. 

  



 

 

Abstract 

We got in touch with a company in Halmstad with a history of having theises in 

connection with the mechanical engineering programs at Halmstad University. As 

a response to the availability to a thesis we got a proposal to develop an earlier 

thesis that the company has had with them. Upon further investigation of the 

thesis, we decided with the company that a full trailer would be constructed. Our 

report includes our steps to develop a concept design of a trailer. All the essential 

steps we have taken are described in the report, from the conceptual stage to the 

point where you’re able to produce a prototype. We started with the regulations 

and standards that exist in the subject, these are closer mentioned in the report. 

 

The result of the thesis is a concept design for a trailer, we do believe there is 

opportunity for further growth, especially through the development of a prototype 

.  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ......................................................................................................... 1 

1.1 Företagspresentation ...................................................................................... 1 

1.2 Bakgrund och projektbeskrivning .................................................................. 1 

1.2.1 Syfte ......................................................................................................... 1 

1.2.2 Mål ........................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................ 2 

1.4 Individuella ansvarsområden ......................................................................... 2 

2. Teoretisk referensram .......................................................................................... 2 

2.1 Metoder .......................................................................................................... 2 

2.2 Lagar .............................................................................................................. 6 

2.3 Standarder ...................................................................................................... 7 

2.4 Direktiv .......................................................................................................... 7 

3. Metod ................................................................................................................... 8 

3.1 Produktutvecklingsmetod ............................................................................... 8 

3.2 Principkonstruktion ........................................................................................ 8 

3.3 Primärkonstruktion ......................................................................................... 8 

3.4 Beräkningar .................................................................................................... 9 

3.5 Förberedelser och insamling av data .............................................................. 9 

3.6 Produktdefinition............................................................................................ 9 

3.7 Kundundersökning ......................................................................................... 9 

4. Principkonstruktion ............................................................................................ 10 

4.1 Kriterieuppställning ...................................................................................... 10 

4.2 Framtagning av produktförslag .................................................................... 10 

4.3 Förklaring av produktförslag ........................................................................ 10 

4.4 Utvärdering av produktförslag ..................................................................... 11 

5. Primärkonstruktion ............................................................................................ 12 

5.1 Produktutkast................................................................................................ 12 

5.2 Komponenter ................................................................................................ 12 

5.3 Materialval ................................................................................................... 12 

5.4. Komponentval ............................................................................................. 12 



 

 

6. Detaljkonstruktion ............................................................................................. 15 

6.1 Stomme ........................................................................................................ 15 

6.2 Ränna och uppkörningsramp ........................................................................ 15 

6.3 Vaggan ......................................................................................................... 15 

6.4 Fästelement för vaggan ................................................................................ 15 

6.5 Stoppelement ................................................................................................ 16 

6.6 Ramverk ljusramp ........................................................................................ 16 

6.7 Ljusramp ...................................................................................................... 16 

6.8 Modellering .................................................................................................. 16 

6.9 Kostandsanalys ............................................................................................. 16 

6.10 Beräkningar och FEM-analyser ................................................................. 17 

7. Resultat och slutsatser ........................................................................................ 19 

7.1 Utvärdering mot krav och önskemål ............................................................ 20 

7.2 Förslag till fortsatt arbete ............................................................................. 20 

8. Kritisk granskning .............................................................................................. 21 

9. Referenser .......................................................................................................... 22 

10. Bilageförteckning ............................................................................................. 23 

  



1 

 

1. Introduktion 
Följande avsnitt innefattar en kort företagspresentation och lite projektets 

uppkomst och natur. Sedan följer en enkel förklaring projektets syfte, mål samt 

projektbeskrivning/problembeskrivning och avgränsningar. 

1.1 Företagspresentation 

Examensarbetet startades upp i samband med ett företag i Halmstad som 

grundades 2006. Deras ambition var att leverera kvalificerade tjänster inom hela 

produktutvecklingsprocessen, från produktidé på planeringsstadiet till färdig 

produkt i serieproduktion.  

Sedan starten har företaget, som grundats av maskiningenjörer med många års 

erfarenhet, expanderat och är idag verksamt i ett stort område inom 

produktutveckling. 

1.2 Bakgrund och projektbeskrivning 

Projektet kommer från början av att en person på företage, kör och håller på 

mycket med motorcyklar, insåg att det fanns ett problem när han skulle lasta sin 

mc på sin egen mc-trailer. Problemet uppstår när du är ensam och ska lasta en mc 

på släpet och inte kan släppa cykeln, utan måste försöka spänna fast den medan du 

håller fast den utan att tappa balansen.  När vi kom till företaget och kollade om 

de hade något som de tyckte skulle passa som examensarbete så bad de oss att 

titta lite på detta problem och den trailerlösning som han äger idag och utifrån den 

skulle vi komma med förbättringsförslag. När vi då hade tittat på trailern insåg vi 

att det var mycket som kunde förbättras och vi gick tillbaka till företaget. 

Det var då vi kom överens om att det är bättre att göra en trailerlösning från 

grunden där vi då kan få alla komponenter rätt från början. Så arbetsuppgiften vi 

hade fått var att ta fram en ny trailerlösning för att lasta motorcyklar där du ska 

kunna lasta själv, alltså du ska kunna släppa motorcykeln när du väl är uppe på 

trailern utan att motorcykeln kan tippa åt något håll. 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är alltså att underlätta av- och pålasting av en motorcykel, 

på en mc-trailer, då man bara är en ensam person och inte har någon som kan 

hjälpa till att hålla motorcykeln på plats när man t.ex. spänner fast den. 

1.2.2 Mål 

Målet är att ha en fungerande prototyp som vi kan få besiktigad och godkänd. Vi 

vill också kunna visa på de fördelar som finns med vår lösning gentemot 

konkurerande trailerlösningar. 
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1.3 Avgränsningar 

Projektets mål är att ha en fullt fungerande trailerlösning och därför har vi satt 

våra avgränsningar till att vi ska konstruera trailern och skapa tillräcklig kunskap 

för att kunna få trailern besiktigad. 

1.4 Individuella ansvarsområden 

Då vi hjälps åt i alla aspekter av detta arbete är det svårt att säga vem som gjort 

vad utan vi har båda deltagit lika mycket i alla delar av detta projekt.  

2. Teoretisk referensram 

Då det inte finns bedrivs någon specifik forskning inom vårt valda ämne, 

släpvagnar, är det mer upp till varje företag att bedriva utvecklingen av släpvagnar 

framåt.  

I och med detta har vi haft svårigheter att hitta artiklar eller publicerat material 

gällande vårt ämne. Vi har istället valt att titta på de regelverk, ISO-standarder 

och olika direktiv som finns när det gäller släp och konstruktionen av dessa. Vi 

går igenom vad vi har haft att gå efter och vad vi har haft att tänka på under detta 

examensarbete. Vi kommer även gå igenom och förklara de metoder vi har använt 

oss av t.ex. Fredy Olssons kompendium och Total Design Metholodgy av Stuart 

Pugh. 

2.1 Metoder 

Stuart Pugh 

Pugh har beskrivit sin metod i boken ”Total Design Methology” att hans metod är 

ett sätt att få en strukturerar process när man ska ta fram en ny produkt. Pugh själv 

beskriver sin metod så här ” Total Design är systematisk aktivitet som krävs, från 

att identifiera vad marknaden/användaren kräver, till försäljning av produkten för 

att tillgodose detta behov - en verksamhet som omfattar produkter, processer, 

människor och organisation.” 

 

Figur 1 - Pughs Kärnprinciper 

"Total designen kan tolkas som att ha en central kärna av aktiviteter, som alla är 

absolut nödvändigt för någon design, oavsett domän. All design startar, eller ska 

börja, med ett behov av att, när nöjda, kommer att passa in i en befintlig marknad 

eller skapa en marknad för sig "-. Stuart Pugh 



3 

 

För att sammanfatta Pughs metod så bygger den på att man analyserar marknaden 

och söker ett behov med utvekligen av produkten som kommer att göra slutkund 

nöjdare. När man har ett hittat ett behov så ställer man upp dessa som 

specifikationer för att ta processen vidare, man tar fram flera idéer och utvärderar 

dessa för att komma fram med en till lösning som mättar behovet. När man har 

hittat en lösning som då uppfyller specifikationerna tar man fram en prototyp och 

utvärderar denna, om man inte är nöjd med utförandet så går man tillbaka till 

koncept/detalj-stegen och börjar om. 

Om man är nöjd så går man vidare till tillverkning och sedan återstår det bara 

försäljning. 

Denna metod är uppdelad i segment som gör det lättare att dela upp vad som ska 

göras under processen och man vet också att om man inte är nöjd med lösningen 

så kan man gå tillbaka och göra om, alla stegen är inte förlorade utan man kan 

backa ett eller två steg och ändra det man inte gillar. 

Fredy Olsson 

Fredy Olssons olika tekniker i hans kompendium är Principkonstruktion (1995) 

och Primärkonstruktion (1995). Olssons metoder är starkt förankrade i 

utvärderingar och viktningsmatriser. Han beskriver metoder som 

kriterieuppställning, kriterienedbrytning, utvärdering av principlösningar och 

viktningsmatriser. 

Ur kompendierna kan man läsa följande om metoderna: 

”Principkonstruktion avser det tidiga, inledande konstruktionsstadiet där man 

utifrån en behovslösning eller produkttyp får fram en principiell produktlösning. 

Efter principkonstruktionen 

kommer primärkonstruktionen där 

man vill åstadkomma en primär, 

preliminärt användningsriktig 

produkt.” 

När man läser Olssons 

kompendium så ser man en hel del 

likheter med Pugh då båda utgår 

ifrån ett behov. Men när man jobbar 

efter Olssons metod så är den först 

uppdelad i dessa två stora block 

”Princip & Primär” där man i 

principkonstruktionen har de steg 

Figur 2 - Fredy Olssons metod 
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som Olsson tycker att man bör ta för att ha en bra process. De Olsson tycker att 

man bör göra när man utveckar en produkt är att teckna ner de kriterier som krävs 

av den önskade produkten. Man brukar kalla detta en kravspecifikation, detta 

dokument fungerar som riktlinjer för hela projektet då det är dessa krav man ska 

försöka uppnå. 

För att få en bättre bild av vad som önskas så är det bra att göra en så kallad 

viktning av kraven mot varandra, detta för att då kunna rangordna kraven. Likt 

Pugh så tar man sedan fram förslag på lösningar, detta genom idéskisser, alltså 

tänkta lösningar utefter de krav som man tagit fram i kravspecifikationen. Även 

dessa brukar vanligtvis vägas mot varandra och sedan ta ett varv till igenom 

skissprocessen med de nya idéer man kan ha fått. När man är nöjd och känner att 

man mött de krav som ställts på produkten så är man redo att ta steget till nästa 

block nämligen ”Primärkonstruktionen”. 

När man har kommit så här långt är målet att ta fram en produkt som man kan 

använda, testa och utvärdera. Det är i detta stadium man börjar titta närmare på 

konstruktionsbiten, man börjar göra hållfastighetsberäkningar och kollar efter 

standarder som kan följas för att underlätta arbetet, så som att bestämma storlekar 

och mått. Man börjar välja de komponenter som ska finnas med i produkten. I 

detta block ser man även över eventuella unika delar som kan komma att behövas 

vid tillverkning. 

När allt detta är gjort så har man en slutgiltig produkt. 

David G. Ullman 

Ullman har skrivit boken ”Mechanical design process” som är en handbok i hur 

man ska gå till väga för att skapa en produkt med ett specifikt syfte. Processen 

består av flera steg som man ofta upprepar flera gånger innan man har tagit fram 

en färdig produkt.  Processen börjar med att man gör en utförlig undersökning av 

området, man söker efter litteratur som berör ämnet, man tar reda på fördelar och 

nackdelar med de befintliga produkter som redan finns på marknaden. När man 

har funnit ett problem så tecknar man förslag på hur dessa ska lösas, denna fas 

brukar kallas konceptfas. Man tar fram koncept som ska lösa det problem man 

hittade under sina undersökningar. Ullman beskriver flera vägar att nå ett koncept, 

bland annat så tar han upp ”brainstorming”. När man ”brainstormar” så försöker 

man komma på så många lösningar på problemet som möjligt och tecknar ner 

dessa, alla idéer sparas och utifrån dessa så försöker man utveckla en lösning till 

problemet. En annan metod som nämns är att man med hjälp av diagram ställer 

upp de problemen man har och försöker lösa problemen individuellt, detta görs 

oftast med hjälp av en kort beskrivning och en skiss. När man är nöjd med 

koncepten tar man det vidare och tittar på genomförbarheten. I denna fas är syftet 
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att avgöra om man kan ta konceptet vidare in i designstadiet eller om man ska gå 

tillbaka och tänka ut nya koncept. Möjligheten att gå vidare baseras ofta på två 

kriterier, att det är en genomförbar idé och att det är ekonomiskt försvarbart. När 

man kommit så här långt med sitt koncept är det viktigt att ställa upp designkrav 

på produkten, dessa krav kommer styra designen av produkten under de 

kvarvarande stegen. Med krav och ett koncept kan man nu fortsätta utvecklingen 

av produkten, man tar fram en preliminär design. När man är nöjd med sin 

preliminära design och den har klarat av de krav som var satta så kan man 

fortsätta och ta fram en detaljerad design där man också listar det begränsningar 

så som bland annat vilka mått som ska användas och material. När allt detta är 

gjort så står man med en prototyp som kan testas innan man slutför 

utvecklingsarbetet, om man är nöjd kan man börja tillverkning. 

Robert G. Cooper – Stage-gate 

 

 

Figur 3 - http://www.prod-dev.com/images/process_icons.gif 

Cooper har tagit fram en metod som har valt att kalla ”stage-gate”, denna metod 

är uppbyggd på så sätt att man måste gå igenom ett antal steg och grindar på 

vägen mot en färdig produkt (se figur 2). Man kan säga att det är uppdelat i sju 

steg där fem av stegen är inriktade på själva utvecklingen av produkten. Det första 

stegen är att upptäcka möjligheter och att ta fram nya produktidéer. Innan tar en 

ny produktidé vidare så ska den gå igenom den första grinden, detta är den första 

gallringen av idéerna. Det andra steget blir då att avgränsa den valda idén, här bör 

man göra en snabb bedömning av idéns tekniska fördelar och hur marknaden ser 

ut för den tänkta produkten. Innan man tar detta vidare så ska man låta detta 

granskas och godkännas av ledningen för projektet. Väl godkänt kan man ta sig 

vidare till nästa steg, dessa stegen innefattar att man bryter ner det olika delarna 

för att en produkt ska bli lönsam, man tar fram en plan om hur man ska ta fram 

produkten och utformar en projektplan om hur man ska nå dessa mål. Återigen 

ska detta granskas och godkännas innan man kan gå vidare.  Detta steg handlar 

om att förverkliga planerna från det föregående steget, man omvandlar planerna 

till konkreta resultat. Man utvecklar produkten påbörjar utformning, lägger upp en 

plan för hur produkten ska testas och man lägger upp en plan för hur man ska ta 

fram produkten. Detta arbete ska granskas innan det får gå vidare. Detta steg är 
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för testning, utprovning och undersökning. I detta steg ska allt kontrolleras och se 

till så att produkten är redo att släppas. När man godkänner produkten så kan man 

ta den vidare och släppa produkten till försäljning. En del i ett lyckat projekt är att 

följa upp hur väl produkten möttes av marknaden, detta kan man då ha med sig 

när man börjar ett nytt projekt. 

2.2 Lagar 

TSFS 2010-2 

De lagar och förordningar som gäller för släp inom Sverige dikterar att ett släp 

inte får vara bredare 2600mm med last, ska man köra släpet i Europa så gäller 

dock andra regler, i Europa så får ett släp maximalt vara 2550mm brett. En annan 

regel som är bra att nämna gällande lätta o-bromsade släp är att man inte får 

överstiga en hastighet på 80 km/h, och att detta gäller när släpets totalvikt är högst 

750 kg. Ett släp som följer dessa regler får framföras av en person som innehar ett 

B-körkort. 

TSFS 2010-2 innehåller inte bara mått och begräsningar utan tar även upp bland 

annat hur ljus och reflexer ska vara placerade och i vilket utförande dessa ska 

vara. TSFS hänvisar till ett EU-direktiv som heter ”76/756/EEG” som djupare går 

in på de regler som gäller för just ljus anordningar och dess placering. Man kan 

till exempel läsa ”Belysnings- och ljussignalanordningarna skall vara monterade 

så att de under normal användningsförhållande och oavsett vibrationer som de 

kan utsättas för behåller de egenskaper som föreskrivs...”  

Vidare kan man läsa om bestämmelser gällande beständighet mot yttre påverkan, 

så som motståndskraft mot vatten och korrosion bland annat.  

TSFS innefattar alla regler gällande släpvagnar i Sverige, och är därför mycket 

relevant för arbetet i detta projekt. 

Trafikförordningen 

Denna förordning har några paragrafer som berör släpvagnar i drift, några av 

dessa nämns här nedan. 

81 § Vid färd på väg får inte kedjor, rep, presenningar eller andra anordningar 
som tjänar till att hålla fast eller skydda lasten hänga lösa utanför ett fordon eller 
släpa på marken. 

82 § ”Reflexerna skall vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från 
andra fordons halvljus.” 
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83 § ”Lyktorna och reflexanordningarna skall i sidled sitta mindre än 40 
centimeter innanför lastens yttersta kant. Om lasten är mer än 260 centimeter 
bred skall dock lyktorna och reflexerna sitta på lastens yttersta kant. Reflexerna 
skall vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons 
halvljus.” 

2.3 Standarder 

SS-3560 

SS-3560 är en svensk standard som med förenklar metoden för beräkningar av 

den mekaniska hållfastheten i dragstänger, till lätta släpvagnar. Denna standard 

avser dock endast beräkningar av dragstänger som är tillverkade i stål, svetsade 

eller av annan konstruktion. I fallet av en svetsad dragstång skall endast stål som 

innehåller högst 0,22 % kolhalt användas, dess svetsbarhet måste garanteras av 

tillverkaren. Man måste även uppfylla de krav på svetsningsförfarande som anges 

av tillverkaren. 

ISO-1103-2007 

Detta är en ISO-standard rörande dragkroken, denna ger oss dess standardmått 

och dimensioner. I denna kan man läsa på vilken höjd dragkulan skall sitta på 

samt vad som gäller för svängradier mm.  

2.4 Direktiv 

EC Direktivet 94/20-EC 

Detta direktiv innefattar kopplingen mellan släp och dragfordon, även denna 

definierar bland annat höjden som dragkroken ska sitta på och vad släpet behöver 

för frigång runt dragkrokens axel för att det inte ska ta i bilen. Det finns även en 

del beräkningsexempel på krafter som påverkar ett släp. 

76/756 EEG och 76/757 EEG 

Dessa direktiv är liksom tidigare direktiv ett dokument och ett underlag för hur 

man ska montera ljussättning och reflexer på sitt släp. De går igenom vilka regler 

som gäller avseende placering och vilka lampor/reflexer som behövs. Allt detta 

förklaras tydligt i detta dokument. 
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3. Metod 

Vi kommer i detta avsnitt ta upp de steg vi har tagit i användandet av vår metod 

när vi arbetat fram detta examensarbete. 

3.1 Produktutvecklingsmetod 

Vi använder oss av väsentliga delar av Principkonstruktion kompendium (Olssons 

1995). Denna metod har vi använt oss av i tidigare projekt under vår utbildning 

och det är en metod vi känner oss bekväma med att använda. Vi har även tagit del 

av andra metoder, så som Mechanical design process (Ullman 2009), The Stage-

Gate
®
 Idea-to-Launch Process  (Cooper 2008) och Total Design – Integrated 

Methods for Succéssful Product Engineering (Pugh 1990)”. 

3.2 Principkonstruktion 

När man jobbar med principkonstruktion så eftersträvar man en lösning eller 

produkt, med avseende på de behov eller krav man har.  När man startar upp ett 

nytt projekt som detta så brukar man arbeta i fem olika områden 

produktdefinition, produktundersökning, kriterieuppställning, produktförslag, 

utvärdering av förslagen och presentation av förslagen.  

När man gör en kriterieuppställning över projektet så tar man fram de krav och 

önskemål man har på den färdiga produkten, dessa krav och önskemål rangordnar 

man sedan med hjälp av t.ex. viktning. 

När man börjar ta fram produktförslag använder man sig av kraven och 

önskemålen för att söka en lösning som klarar av dessa uppgifter. Man använder 

sig ofta av så kallade idéskisser som är en snabb skiss som förklarar lösningen på 

ett bildligt sätt. 

De lösningar man då har tagit fram i idé-fasen utvärderas och rangordnas 

gentemot hur väl de uppfyller kraven.  

När dessa lösningar rangordnat så står man med ett förslag till hur man ska lösa 

problemet, detta är de förslag man tar vidare och jobbar med. Man modellerar upp 

förslaget, man gör beräkningar och kontrollerar att förslaget går att använda. 

(Olsson, 1995) 

3.3 Primärkonstruktion 

Målet med primärkonstruktionsfasen är att få fram en produkt som går att 

använda. Även i denna modell så säger man att det finns fem områden, dessa fem 

områden är produktutkast, komponentval, detaljkonstruktion, 

produktsammanställning och sen har man tillverkning och provning av sin 

produkt. 
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Under komponetvalet så tar man fram de data man behöver för standard delarna 

man kan använda sig av i projektet, man tar beslut om vilka storlekar och från 

vilket fabrikat man ska beställa dessa delar.  

När man tittar på detaljkonstruktionen så tittar man på de unika delarna i sitt 

projekt. De delar som man kommer behöva utforma själv och man måste besluta 

om vilket material som man lämpligast använder sig av i dessa delar. 

Sedan är det dags för en slutgiltigt fastställd primärprodukt som utarbetas i form 

av del- och totalsammanställningar, denna del kallas produktsammanställning. 

(Olsson, 1995) 

3.4 Beräkningar 

Vi har valt att de beräkningar vi kommer använda oss av är en så kallad FEM 

analyser i CATIA V5 på nödvändiga delar i den modell vi tar fram, samt att vi 

kommer att komplettera denna analys med de handberäkningar vi finner 

nödvändiga. 

3.5 Förberedelser och insamling av data 

Som förberedelse till detta examensarbete besökte vi, i gruppen, MC-mässan som 

lämpligt nog var i staden vid projektets början. Detta resulterade i en hel del 

viktigt info vi kunde ha användning av i formandet av vår trailer. Vi fick en hel 

del feedback och lite olika tips och funderinagar som vi kunde ha i åtanke.  

3.6 Produktdefinition 

Trailern kommer vara ett transporthjälpmedel för att transportera motorcyklar, 

dess främsta syfte utöver att transporetara motorcyklar kommer att vara att 

underlätta lastningen för en enskild person så att denna person kan ställa ifrån sig 

motorcykeln och därefter spänna fast den på trailern. Vår uppgift under detta 

projekter är att ta fram en komplett trailer som inte bara fungerar utan också 

underlättar ensam lastning. 

3.7 Kundundersökning 

Som en del av arbetet för att ta fram kravspecifikationen till detta projekt besökte 

vi flertalet personer och visade dom vår kravspecifikation, vi siktade in oss på 

målgruppen för en trailer, det vill säga att vi bland annat besökte en 

motorcykelverkstad, vi pratade med åkare på motorcykelmässan och vi var i 

kontakt med personer som tävlar i olika grenar med motorcykel. Vi frågade 

samtliga vad dem tyckte om våra krav, om det var något dom tyckte skulle läggas 

till eller om det var något som dom inte tyckte skulle vara med. Vi tog emot en del 

förslag om krav som vi då tog med oss när vi fortsatte arbetet med 

kravspecifikationen.  
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4. Principkonstruktion 

I detta avsnitt kommer vi titta på olika typer av lösningar för att försöka möta de 

krav och önskemål som ställs på vår trailer. Genom att använda denna metod som 

Fredy Olsson förespråkar kommer vi få fram ett lösningskoncept som matchar 

våra krav och önskemål. 

4.1 Kriterieuppställning 

Vi sammarbetade med företaget samt frågade ett antal utomstående intressanter, 

som vi skrev tidigare om i vår kundundersökning, för att ställa upp de krav och 

önskemål vi önskade se av vår produkt. I ”bilaga A, kravspecifikation och 

viktning” följer de krav som vi har tagit fram för att utveckla vår trailerlösning.  

Dessa krav och önskemålen ställdes upp i en matris för att göra en så kallad 

viktning av kraven och önskemålen. I viktningen så ser man att vi väger t.ex. 

”Krav 1” som det viktigaste kravet när vi ska konstruera trailern. Hela viktningen 

och resultatet av densamma kan även den hittas i ”bilaga A, kravspecifikation och 

viktning”. 

4.2 Framtagning av produktförslag 

När krav och önskemål har genomgått viktning för att rangordna dessa inbördes så 

forsätter jobbet med att ta fram en lösning som motsvarar de krav och önskemål 

som ställdes. Detta gör vi genom brainstorming och att skissa ner de lösningar vi 

tror skulle kunna mäta våra krav, denna fas brukar vi kalla idéskissning.  

Dessa ideskisser ligger som ”bilaga B”. 

4.3 Förklaring av produktförslag 

Idéskiss 1: 

Idén bakom skiss 1 är att den ska fungera ungefär som ett skruvstäd, man ska 

alltså låsa hjulet med hjälp av ”käftar” som spänns mot hjulet. 

Idéskiss 2: 

Idén är att hjulet ska låsas så att det inte kan rulla bakåt med hjälp av en vagga, 

som då slår till när hjulet rullar över.  

Idéskiss 3: 

Idén är att ha ett ”V-format” spår för hjulet att stå 

i., Tanken är att detta ska hjälpa till att öka 

stabilitet när man spänner fast motorcykeln och 

även hjälpa till att guida motorcykeln på plats när 

man väl kommer upp på trailern. Se ”Figur 4” 

Figur 4 - Idéskiss 3 
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Idéskiss 4: 

Är en utveckling av ”idéskiss 2” 

där man också låser hjulet så att det 

inte kan röra sig framåt.  Se ”Figur 

5” 

Idéskiss 5: 

Idén bakom detta var att man skulle 

kunna ha spännband som skulle 

fungera lite som ett bilbälte, att man 

med hjälp av dessa då skulle kunna kroka 

fast dem och att motorcykeln skulle då skulle kunna stå själv. 

Idéskiss 6: 

Denna skiss är på hur man skulle kunna lösa uppkörningsrampen till trailer för att 

kunna minska vinkeln som blir mot trailer för att på så sätt minska risken att 

motorcykeln tar i. 

Idéskiss 7: 

Kombination av idéskisser 1,2,3,4. Vi insåg att vi var nått på spåren och genom att 

kombinera flera av förslagen så tyckte vi att vi fick en bättre lösning. 

Idéskiss 8: 

Kombination av idéskisser 

1,2,3,4. Egentligen är väll 

”idéskiss 8” en 

vidareutveckling av ”idéskiss 

7” där vi har lagt mer focus på 

själva låsningen av 

motorcykelns framhjul. Som 

man kan se av bilden så ska 

även kunna justera låsningarna 

efter hjulets dimensioner. Se 

”Figur 6” 

4.4 Utvärdering av produktförslag 

Vi gallrar sedan de idéer vi har gentemot kraven för att se om de lösningarna vi 

har tänkt klarar kraven som ställs på dessa.  Efter detta steg så kom vi fram till en 

lösning vi anser kommer att klara alla krav som ställts på trailern. 

Det förslag vi har valt att jobba vidare med är en kombination av flera av de 

tidigare idéerna.  

Figur 5 - Idéskiss 4 

Figur 6 - Idéskiss 8 
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5. Primärkonstruktion 

Produktutkastet har i det här fallet redan utarbetats till fullo i 

principkonstruktionen. Nästa steg blir att bestämma produkten i helhet, vilka 

ingående delar som ingår i produkten och om dessa delar är färdiga eller unika 

och måste tillverkas själv. Eventuellt korrigeras eller kompletteras 

produktkriterierna, som vi tog fram vid principkonstruktionen. 

5.1 Produktutkast 

De komponenter hela trailern kommer att bestå av kan ses i ”bilaga C – 

kostnadsanalys”. 

5.2 Komponenter 

Det finns två olika typer av komponenter vi använder oss av, dessa är uppdelade i 

 Konstruktionskomponenter: I denna grupp faller färdiga delar och 

komponenter in, dessa kan beställas för att hålla nere tiden och kostnader 

för trailern. 

 Konstruktionsdetaljer: Denna kategori är för de komponenter som är unika 

med vår lösning. 

5.3 Materialval 

När de kommer till materialval tänker vi inte göra någon viktning för att se vilket 

material som är det bästa. Utan vi kommer gå på kända material som vi vet håller 

och passar bra för just vårt ändamål.  

Vi har valt att trailern ska tillverkas i stål för att sedan ytbehandlas för att förbättra 

korrosionsegenskaperna, här följer en del data som gäller för stål. 

 

Passande FEM-beräkningar kommer göras för att stärka våra val. 

 

Livlängd (rostfritt): lång, god korrosionshärdighet. 

Hållfasthet: 350-1300 Mpa 

Densitet: 7800 kg/m^3 (K.Björk). 

Tillverkning: Har goda svetsegenskaper 

Pris: 55-60 kr/kg (hämtat 2013-04-15 i ”CES EduPack 2012”) 

Priset vi har hämtat gäller råmaterial och kan därför variera något, vi kommer inte 

att tillverka balkarna utan dessa kommer att köpas in färdiga, detta kan göra att 

priset blir något högre än vad ”CES EduPack 2012” anger. 

5.4. Komponentval 

När vi har valt komponenter till trailern så har vi främst försökt att använda 

standarddimensioner för att underlätta bygget och minska priset. Vi valde att rita 

alla komponenter i CATIA V5 för att kunna få en överblick på projektet, och 

lättare kunna se hur delarna funkar ihop. 
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5.4.1 Konstruktionsdetaljval av stomme 

Stommens utgör grundstommen för hela trailern då det är den som kommer vara 

grunden till vart det andra komponenterna kommer att placeras, stommen kommer 

också vara den del som tar upp det flesta krafterna. 

Stommen är konstruerad av färdiga hålprofiler i dimensionerna 50x30x3 och 

60x40x3 som beställs i rätt längder. 

5.4.2 Konstruktionsdetaljval av ränna och uppkörningsramp 

Rännan är till för att guida motrocykeln uppe på trailern och för att hjulen ska ha 

något att stå på när den är uppe på trailern. 

Uppkörningsrampens syfte är att föra motorcykeln från marken upp på trailern, 

rampen ska också gå att frakta på trailern när den inte används. 

Rännorna och rampen ska tillverkas i 2mm bockad stålplåt. 

5.4.3 Konstruktionsdetaljval vaggan 

Vaggans funktion är att låsa framhjulet på motorcykeln från att röra sig i både 

sidled och bakåt, detta gör den genom att klämma om hjulet. Funktionen är att den 

ska följa hjulet när det rullar upp på den och sedan gungar över och mot låsningen 

fram, på så sätt skapa en sorts docka för hjulet. 

Vi har utformat denna del för att den ska kunna stansas och sedan bockas, den är 

tillverkad i 3mm stålplåt. 

5.4.4 Konstruktionsdetaljval för fastlåsning av vaggan 

Vi har utformat låsningen av vaggan mot stommen så att man kan ändra vaggans 

position utefter vilken dimension däcket har. 

Fastlåsningen kommer även att utgöra den axel som vaggan vrider sig runt, detta 

har vi skapat genom att låsa vaggan mot vippan med en bult som i och med detta 

skapar axeln. 

Även denna komponent är tillverkad av stålplåt.   

5.4.5 Konstruktionsdetaljval av stoppelementet 

Denna komponent fungerar tillsammans med vaggan för att låsa framhjulet, dess 

huvudsyssla är att begränsa rörligheten i hjulet framåt och i sidled. 

Konstruktionen är tvådelad, där den ena delen är en hålprofil och den andra är 

bockad stålplåt. Stålplåten låser hjulet i sida genom att vara ”V” formad, rörelse 

framåt hindras genom att plåten sitter på en hålprofil som svetsats på stommen. 
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5.4.6 Konstruktionsdetaljval av ramverk ljusramp 

Ramverket för att hålla ljusrampen på plats mot stommen, dess funkiton utöver att 

hålla ljusrampen på plats är även att låta uppkörningsrampen vila på ramverket 

när man ska föra upp motorcykeln. 

Ramverket ska tillverkas av hålprofiler 25x25x3. 

5.4.7 Konstruktionsdetaljval av ljusramp 

Ljusrampen ska vara fästpunkten för ljus, registreringsskylten och reflexer. 

Ljusrampen ska tillverkas i 1mm bockad aluminiumplåt. 

5.4.8 Konstruktionskomponentval av axel 

Axeln ska klara av det utsatta kravet på 750 kg, den ska kunna fjädra och den ska 

vara o-bromsad. 

Vi har valt en befintlig gummitorsionsaxelslösning som både klarar trycket på 

750kg och har fjädrande egenskaper. 

5.4.9 Konstruktionskomponentval av kulkoppling 

Kulkopplingen är den länk mellan dragkroken på bilen och trailern, dess syfte är 

att hålla kvar trailern bakom bilen. 

Vi har valt en kulkoppling som kommer klara de krav vi har och är redan 

behandlad för att ha bättre korrosionsegenskaper.  

5.4.10 Konstruktionskomponentval av stödhjul 

Stödhjulets funktion är att hålla trailern horisontell även om trailern inte sitter fast 

på en dragkrock. 

Vi har valt ett stödhjul som fästs på balken, stödhjulet kommer färdigbehandlat. 

5.4.11 Konstruktionskomponentval av hjul och stänkskärmar 

Hjulen till trailern ska klara 750kg och ska fästas på axeln vi har valt, de kan 

beställas samtidigt som axeln. Stänkskärmar behövs och även dessa går att få 

matchande till de däck vi har valt. 

Det var viktigt för oss när vi valde hjul att det skulle vara så låga som möjligt och 

de hjul vi har valt är de lägsta vi kunde hitta. 

5.4.12 Konstruktionskomponentval av bult, mutter och brickor 

Bultar och muttrar kommer användas för att montera ihop alla delarna i 

konstruktionen. 

Brickor kommer att placeras där det är nödvändigt. 
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6. Detaljkonstruktion 

De större delarna av vår lösning är gjorda i stål, vi har valt stål för att det är billigt, 

starkt och har goda svetsegenskaper. Det finns också färdiga hålprofiler i stål som 

vi kommer att använda oss av. Vaggan har vi tänkt göra i stålplåt, detta för att den 

ska stå emot en del krafter och ska klara vikten från motorcykeln. Rännorna och 

uppkörningsrampen kommer båda att tillverkas i en 2mm stålplåt, enligt våra 

beräkningar är detta tillräckligt för att klara belastningen från en motorcykels. 

Övriga element i trailern är saker som vi kommer köpa in och dessa kommer i det 

utförandet vi beställer dem.  

6.1 Stomme 

Vi har valt att använda hålprofiler i stål som kommer utgöra stommen för hela 

trailern, hålprofilerna kommer att varmförzinkas för att bättra på sin 

korrosionsbeständighet. Hålprofilerna köps in och svetsas ihop för att forma 

stommen till hela konstruktionen. För att efter svetsning gå till varmförzinkning, 

att man svetsar först är viktigt så man ser till att även svetsfogen blir behandlad. 

När stommen väl är behandlad så kommer man kunna påbörja montering. 

6.2 Ränna och uppkörningsramp 

Rännorna är bockad stålplåt, deras syfte som nämnts tidigare är att guida 

motorcykeln på trailern och hjälpa till att hålla motorcykelns hjul på plats i sidled. 

Rännorna kommer att låsas mot stommen med hjälp av en ”u-bult”. 

Även rampen uppe på trailern kommer vara av denna typ med liten avvikelse för 

att underlätta lastning. Rampen har 2 extra bockar i ändan dessa är gjorda för att 

kunna låsa rampen från att glida när man kör upp motorcykeln. 

6.3 Vaggan 

Vaggan har vi valt att tillverka i stålplåt, detta för dess goda hållfasthet och 

relativt lätta bearbetningsegenskaper. Vaggan ska bockas från stålplåten och 

därefter behandlas på samma sätt som stommen, detta är återigen för att öka 

korrosionsegenskaperna på vaggan då lösningen ska vara ute. 

6.4 Fästelement för vaggan 

Konstruktionen för att fästa vaggan mot stommen är konstruerad på så sätt att den 

ska gå att justera efter motorcykelns hjulstorlek. Den ska tillverkas i stålplåt, där 

en av delarna är bockad och där den andra är utskuren plåt, dessa delar 

sammanfogas med hjälp av M5 bultar. Vaggan fästs sedan mot fästelementet med 

hjälp av en M5 bult denna bult kommer också att fungera som rotationsaxel för 

vaggan.  
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6.5 Stoppelement 

Stoppelementet fram är utformat på så sätt att den tillsammans med vaggan ska 

hindra motorcykeln från att röra sig uppe på trailern, den är tvådelad där 

huvuddelen är en bockad hålprofil som är svetsad på stommen. I denna hålprofil 

har vi sedan fäst en bockad plåt med hjälp av M8 bultar. Detta utgör 

stoppelementet som sitter fram på trailern och hindrar motorcykeln från att röra 

sig framåt.  

6.6 Ramverk ljusramp 

Konstruktionen ska tillverkas med hålprofiler, ramverket är utformat på ett sådant 

sätt att man kan ta bort det från stommen. Den är dimensionerad på ett sånt sätt att 

den klarar att uppkörningsrampen lutas mot ramverket vid uppkörning av 

motorcykeln. Ramverket ska även hålla ljusrampen på plats. 

6.7 Ljusramp 

Ljusrampens funktion är att vara ett fäste för ljus, registeringskylt och reflexer. Vi 

har valt att konstruerar ljusrampen med en bockad aluminiumplåt, detta för att 

konstruktionen ska vara lätt då dess ända syfte är att bära minde komponenter. 

6.8 Modellering 

Med hjälp av Catia V5 har vi kunnat modellera fram de detaljkonstruktioner vi 

har skrivit om tidigare. Svårigheten här har legat i att göra så enkla men ändå så 

effektiva delar som möjligt. Vi har tänkt både på funktionalitet och om hur 

tillverkningen av dessa delar skulle gå till. Detta har gjort att vi ofta har fått gå 

tillbaka och göra små ändringar i vårt modellerande för att göra en detalj så enkel 

att tillverka som möjligt med avseende på mått, vinklar och allmän tillverkning. 

När vi känt oss nöjda med våra delar har vi gått vidare till att göra beräkningar 

både i FEM och för hand för att se så att delarna uppfyller de krav som är ställda 

med avseende på hållfastheten av släpet, när vi har beräknat på de komponenter vi 

har och vi har känt oss nöjda med dess utformning har vi gått vidare med att ta 

fram detaljritningar på alla unika komponenter. Dessa ritningar kan ses i ”bilaga 

D – Ritningar”. 

6.9 Kostandsanalys 

För de delar som vi skulle behöva använda i prototypframtagningen, har vi satt 

ihop ett dokument med de prisuppgifter vi har fått från de företagen vi har varit i 

kontakt med. Denna sammanställning innehåller både beställning av färdiga 

komponenter, men även beställning och hantering av de unika delar som vi har 

tagit fram.  Denna kan ses i ”bilaga C - kostnadsanalys”. 
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6.10 Beräkningar och FEM-analyser 

Som verifiering av att vår modell verkligen håller för de krafter och påfrestningar 

den kommer att utsättas för har vi gjort FEM-analyser i Catia. Tack vare dessa har 

vi kunnat dimensionera de delar som kommer att utsättas för de största krafter vid 

användning.  

Det första vi fick göra var att räkna på de krafter vi skulle 

få på trailern, detta gjorde vi med handberäkningar och vi 

räknade på krafter som uppstår vid inbromsning då dessa 

är högre än vad den statiska belastningen är på grund av 

de-accelerationen.  

Som man kan se av beräkningarna så kommer kraften vi 

inbromsning vara drygt 2000N, detta är då den extra kraft 

som uppkommer när man bromsar, när vi då fortsätter 

beräkningarna på det främre stoppet så får vi alltså räkna 

motrocykelns egenvikt plus den extra kraft 

som uppstår. Se ”Figur 7” 

När vi gjorde FEM-analysen på just denna 

detalj så räknade vi då med en kraft på 

6000N detta för att ytterligare säkra av att 

det inte är underdimensionerat. Som man 

kan se av ”Figur 8” så får vi en 

spänningskoncentration runt basen på 

stödet, på ca 850MPa, dock har vi nu 

räknat med en motorcykel som rör sig fritt, 

detta kommer givetvis inte vara fallet då 

motorcykeln ska vara fastspänd under 

transport.  

  

Figur 7 - Handberäkningar inbromsningskraft 

Figur 8 - FEM analys 
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Figur 10 - Handberäkningar dragstång 

Vidare analyser gjordes på själva stommen 

av konstruktionen, hålprofilerna som länkar 

samman allt, vi analyserade den kraft som 

stommen utsätts för vid uppkörning av en 

motorcykel. Återigen så la vi mer kraft än 

vad som kommer inträffa i verkligheten. Vi 

belastade den yttersta spetsen på stommen 

med 4000N, som man kan se i ”figur 9” så 

blir kraften centrerad runt fästpunkten för axeln, den kraft som blir är 

på ca 900Mpa vilket våra hålprofiler kommer att klara. 

När vi gjorde uträkningarna för dragstången så finns en standard att följa 

”SS 3560” detta underlättade vår beräkning, vi gjorde de nödvändiga 

uträkningarna på dragstången för hand och följde standarden se ”bilaga 

E – SS 3560”. Från dessa uträckningar kan vi se att maximalt böj-

moment i stången blir 2651Nm och tillåten spänning blir 290MPa. 

Vi var då tvungna att kolla så att vår dragstång skulle klara den tillåtna 

spänningen på 290MPa som vi fick fram från våra handberäkningar se 

”Figur 11”, detta gjorde vi genom analysverktyget i Catia resultatet kan 

ses i ”Figur 10”. Den 

högsta spänningen 

som dragstången 

utsättsför vid 

belastning är ca 

40Mpa vilket 

betyder att det är 

lägre än vad den 

tillåtna spänningen 

var för dragstången. 

 

 Detta betyder också 

att med en 

säkerhetsfaktor på 

två så skulle 

krafterna fortfarande 

vara under gränserna, krafterna skulle vara ca78MPa med säkerhetsfaktor två.  

Figur 9 - FEM analys 

Figur 11 - FEM-analys dragstång 
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7. Resultat och slutsatser 

Syftet och målet med detta examensarbete var att förbättra och utveckla en mc-

trailer på ett sådant sätt att den skulle vara enklare för en enskild person att 

hantera vid på- och avlastning. Detta tycker vi att vi har lyckats åstadkomma i och 

med vår lösning. 

Vi känner att vår lösning skulle underlätta hanteringen av lastningen i och med att 

du inte kommer behöva balansera motorcykeln het själv medan du spänner fast 

den, du har alltså möjligheten att spänna fast den utan att vara orolig för att den 

ska trilla över. 

Som man ser på Figur 12 av vår slutgiltiga lösning skulle motorcykeln då hållas 

fast tack vare ”vaggan” och det ”främre stoppet”. Detta skulle hindra motorcykeln 

från att kunna tippa åt något håll vilket gör att du enklare kan spänna fast 

motorcykeln utan att behöva oroa sig för att den skall välta. Vi har också 

konstruerar rännorna på ett sådant sett att dom guidar hjulen mot mitten av 

rännan, och när man spänner motorcykeln så kommer det bakre hjulet att få 

begränsad rörlighet i sidled. Vaggan är konstruerad på ett sådant sätt att den kan 

anpassas till flera olika storlekar på hjul, detta kände vi var en viktig egenskap då 

det finns en stor variation av dimensioner på hjulen. Vi har dimensionerat 

reflexbågen på ett sådant sätt att man har möjligheten till att få spännpunkter långt 

ut ifrån motorcykeln.  

  

Figur 12 - Trailer 
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7.1 Utvärdering mot krav och önskemål 

De krav som ställdes på vår trailer kan man se i bilaga 1, de kraven som vi ställde 

upp anser vi oss har kunnat möta. Tyvärr har vi inte kunnat möta alla de 

önskemålen som vi hade satt upp för trailern. De önskemålen vi inte lyckats att 

möta är, att ha förvaringsmöjligheter på trailern. Vi valde att inte konstruerar 

något för detta, på grund av att det skulle höja vikten på släpet och på så sett 

minska möjligheten att lasta tyngre motorcyklar. Vi anser inte heller att vi riktigt 

klarade av ”önskemål 3” detta är återigen på grund av den totalavikten på trailern. 

De ekonomiska önskemålen är svåra att bedöma om vi har mött eller inte, de 

prisuppgifter vi har fått är baserade på att vi ville ta fram en prototyp och priserna 

är därför för en lösning, detta betyder att priset skulle kunna bli mycket lägre om 

man skulle välja att ta fram en större volym. Ett krav som vi alltid jobbar efter är 

att minimera eventuell miljöpåverkan, detta var inte listat som ett krav i 

kravspecifikationen men vi tycker ändå att det är värt att ta upp, då vi anser att det 

faller under K11 ”Trailern ska vara säker för en människa att hantera” detta gäller 

hela trailerns livslängd. Konstruktionen vi har tagit fram består till huvudsak av 

stål, som har behandlats för att motstå korrision bättre, stål går lätt att återvinna 

och vi anser därför att den allmänna miljöpåverkan av våran trailer är mycket låg. 

Vi anser att vår lösning har mött de krav och önskemål som var viktigas, man kan 

se dessa i bilaga 1 där vi har viktningen av både krav och önskemål.  

7.2 Förslag till fortsatt arbete 

Nästa steg i utvecklingen av denna MC-trailer är att bygga en färdig prototyp för 

att testa så lösningen fungerar lika bra i praktiken som den gör i teorin. Man bör 

testa alla delar för att se att konstruktionen klarar det påfrestningarna som uppstår, 

i teorin så ska detta inte vara några problem men man bör säkra av detta med en 

prototyp. 
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8. Kritisk granskning 

Projektet började med att vi genom ett företag i Halmstad, skulle förbättra en 

befintlig trailerlösning. Vi insåg tillsammans med företaget att denna konstruktion 

hade många brister och fick där efter i uppgift att ta fram en helt ny konstruktion. 

Detta medförde att tiden vi hade blev ganska knapp. Vårt metodval känns helt rätt, 

vi fokuserade mycket på Fredy Olsons metod då vi, som nämnt innan i rapporten, 

har arbetat med denna metod tidigare. Därför var det skönt att kunna luta sig mot 

den då vi vet hur den används. Vi valde att ta med ett par andra metoder för att få 

en bredare blick under projektets gång, dessa nämns i kapitlet teoretisk 

referensram. 

Vi jobbade för att hinna ta fram en prototyp av trailern för att kunna testa 

lösningen, tyvärr insåg vi att tiden var för knapp för att ta fram en fullständig 

lösning, och därför vände vi oss till företaget för att ta försöka ta fram en prototyp 

på vad vi ansåg var en bärande detalj i konstruktionen. Nämligen vaggan och de 

stopp som skulle hålla det främre hjulet på plats, om inte denna detalj fungerar i 

verkligheten lika bra som den fungerar i teorin så tyckte vi att det skulle vara en 

onödig investering att ta fram en hel lösning innan eventuella komplikationer var 

åtgärdade. Efter ett möte hos företaget om just detta slutade det med att företaget 

tyvärr drog sig ur projektet. Detta gjorde att vi inte hade möjlighet att ta fram 

någon prototyp alls, inte ens på vaggan och stoppet. 

Vi har fått bra stöd från vår handledare på skolan Håkan Petersson, framför allt så 

har han kunnat hjälpa oss efter att företaget valde att avbryta sammarbetet. Vår 

handledare på företaget hade många bra inlägg tidigt i projektet med det kändes 

som att intresset försvann under den senare delen av projektet och detta slutade 

som sagt med att företaget drog sig ur. 

Vi känner oss trots detta nöjda med vårt resultat och vi anser att vår lösning möter 

de krav som ställdes på lösningen. 
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10. Bilageförteckning 

Bilaga A Kravspecifikation och Viktning 

Bilaga B Skisser 

Bilaga C Kostnadsanalys 

Bilaga D Ritningar 

Bilaga E SS 3560 



Bilaga A Kravspecifikation och Viktning 

Produkt 
• K1: Uppfylla TSFS 2010:2. 
• K2: Släpet ska ha en maxvikt på 750kg. 

– Detta med 2 motorcyklar på. 
• K3: Bredaste punkten får inte vara mer än 2m 
• K4: Trailern ska inte rosta. 
• K5: Lastpunkter ska finnas både fram och bak. 
• K6: Trailern ska behålla ursprungsformen under hela livslängden vid 

normalanvändning. 
• K7: Trailern ska inte svikta när den är lastad. 
• K8: Motorcykeln ska kunna stå av sig själv när den är på trailern. 
• K14: Lastrampen ska åka på släpet och vara lätt att hantera. 
• K15: Det ska vara lätt att lossa motorcykeln. 
• K16: Släpet ska låsa motorcykeln även i sidled. 
• K17: Stänkskärmar skall finnas 
• Ö1: Lastytan skall inte vara högre än 40cm. 
• Ö2: Det ska finnas möjlighet till förvaring. 

– Jeepdunk 
– Verktyg 
– Reservdelar 

• Ö7: Släpet ska inte vara bredare än de vanligaste dragbilarna. 

Process 
• K12: Trailern ska dras efter motorfordon med kulkoppling. 
• K13: En person ska klara att flytta släpet för hand. 
• Ö9: Släpet ska klara att stå utan att sitta på en dragkrok. 

Omgivning 
• K9: Trailern ska tåla köras i alla väderlag. 

Människa 
• K10: Det skall vara möjligt att lasta motorcykeln själv. 
• K11: Trailern ska vara säker för en människa att hantera. 

– Inga vassa kanter. 
– Det ska inte gå att klämma sig på släpet. 

• Ö3: Det ska finnas nått att stå på när man är uppe på släpet. 
• Ö4: Trailern ska vara utformad på ett sådant sätt att man kan leda motorcykeln upp. 
• Ö8: Släpet ska vara estetiskt tilltalande. 

Ekonomi 
• Ö5: Trailerns totala kostnad ska inte överstiga priset på nuvarande MC-trailers. 



• Ö6: Trailern ska inte kosta mer än 5000: - att tillverka. 

Viktning krav 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 Total: 
K1   + + + + + + + + + + + + + + + 16 
K2 -   + - + - + - - - - - + + + + 7 
K3 - -   + - - + - - - - - + + + - 5 
K4 - + -   + - + - - + + - + + + + 9 
K5 - - + -   - + - - - - - + + + + 6 
K6 - + + + +   + - - - + - + + + + 10 
K7 - - - - - -   - - - - - + + + + 4 
K8 - + + + + + +   - + + - + + + + 12 
K9 - + + + + + + +   + + - + + + + 13 
K10 - + + - + + + - -   + - + + + + 10 
K11 - + + - + - + - - -   - + + + + 8 
K12 - + + + + + + + + + +   + + + + 14 
K13 - - - - - - - - - - - -   - - - 0 
K14 - - - - - - - - - - - - +   + - 2 
K15 - - - - - - - - - - - - + -   - 1 
K16 - - + - - - - - - - - - + + +   4 
 

Viktning önskemål 

  Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9 Ö10 Total: 
Ö1   + + - - + + + + + 7 
Ö2 -   - - - - + - + - 2 
Ö3 - +   + - - + - + + 5 
Ö4 + + -   - + + - + + 6 
Ö5 + + + +   + + + + + 9 
Ö6 - + + - -   + - + + 5 
Ö7 - - - - - -   - - - 0 
Ö8 - + + + - + +   + + 7 
Ö9 - - - - - - + -   - 1 
Ö10 - + - - - - + - +   3 
 
 

  



Bilaga B Skisser 

 



 



 



Bilaga C Kostnadsanalys 
Priserna på hålprofiler kommer från Heléns 
(13 maj 2013) inräknat i priset är hålprofil, 
kapning och ställkostnad. www.helens.se 

Priser på de unika komponenterna kommer 
från Plåtcenter i Halmstad(1 maj 2013), 
dessa prisuppgifter inkluderar både material 
och tillverkning. www.platcenter.se 

Priserna på de färdiga komponenterna har 
vi fått prisuppgifter från Släpis i Helsingborg 
(30 april 2013). www.slapis.se 

Priset för att beställa ett chassinummer 
kommer från Trafikverket. 
www.trafikverket.se 

Priser på ”U-bultar” är hämtade från Kellve. 
www.kellve.com 

Priset på skruv och mutter är en samling av 
de nödvändiga fästelementen och brickor. 

Vid våra beräkningar så skulle det kosta ca 
14335kr att ta fram en trailer, detta är utan 
svets och montering. 

 
 

 

http://www.helens.se/
http://www.platcenter.se/
http://www.slapis.se/
http://www.trafikverket.se/
http://www.kellve.com/
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