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Förord 

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

sektionen för ekonomi och teknik (SET). Examensarbetet avsluta mina studier på 

maskiningenjörsutbildningen med inriktning datorstödd produktframtagning. 

Arbetet för examensarbetet har utförts mellan januari 2013 och maj 2013 och 

motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts i sammabete med Getinge 

Sterilization AB, beläget i Getinge, där mina handledare var Henrik Olsen och 

Patrik Viktorsson.  

Jag vill tacka alla inblandade som har hjälp till med stöd, rådgivning och idéer 

under arbetets gång. Ett särskilt tack till min handledare Håkan Petersson på HH 

och Henrik Olsen och Patrik Viktorsson på Getinge.  
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Sammanfattning 

Getinge kan i dagsläget erbjuda en ny generation lastvagnar som de tog fram 

under 2011. Lastvagnarna användes till Getinges olika autoklaver och har som 

huvudsaklig uppgift att hjälpa användaren/steriliseringspersonal att transportera 

hyllställningar eller korgar, med eller utan gods, från ett packbord till autoklaven.  

Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en primärlösning hur 

dockningsprocessen mellan Getinges lastvagnar och autoklaver kan förbättras. 

Arbetet har i största del följt Fredy Olssons princip- och primärkonstruktions 

metod.  

Arbetet har innefattat produktundersökningar, studiebesök och framtagning av en 

kravspecifikation, för att tillfredsställa Getinge, deras kunder och kring gående 

produkters krav och önskemål. Med hjälp av denna information togs det fram 

olika produktförslag som sållades bort via testning av prototyp och studiering av 

Cad-modell, tills endast ett produktförslag återstod. Det produktförslaget 

resulterade sedan till en primärlösning som konstruerades och beräknades i 

CATIA V5 samt en enklare prototyp av primärlösningen.  

Arbetet resulterade i en ny lastyta till Getinges lastvagnar. Denna lastyta ska 

hjälpa användarna på sterilcentraler genom en ökat precisionstolerans, som 

underlätta dockningsprocessen mellan lastvagn och autoklav.     

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

At present Getinge can offer a new generation of trolleys that they produced in 

2011. The trolley used to Getinge various autoclaves and has the primary task to 

help the user/sterilization personnel to transport shelves or baskets, with or 

without cargo, from a packing table to the autoclave. The purpose of this thesis 

has been to develop a primary solution how the docking process between Getinge 

trolleys and autoclaves can be improved. The work has in most part followed 

Fredy Olsson principle and primary construction method. The work has included 

product research, study visit and development of a requirements specification, to 

satisfy Getinge, their clients and circumvention products requirements. Using this 

information, it was taken up various product proposals were screened out by 

testing prototype and study of Cad-model, until only one product suggestions 

residue. The product proposal led to a primary solution that was designed and 

calculated in CATIA V5 and a simple prototype of the primary solution. 

The work resulted in a new loading area to Getinge trolleys. The loading area will 

help users on sterilization stations through an increased precision tolerance, which 

facilitate the docking process between the trolley and autoclave. 
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1 Nomenklatur  

Autoklav – Ett slutet kärl där kemiska och fysikaliska reaktioner utförs vid höga    

        temperaturer. Används för att sterilisera sjukhus utrustning.  

Powerdrive (PD) – En hjälpfunktion på Getinges SMART-vagn. Hjälper  

                    användaren att köra vagnen framåt eller bakåt via ett   

         drivandehjul under lastvagnen. 

Semi-Automatic Loading (SAL) – En hjälpfunktion på Getinges SMART-vagn.  

            Hjälper användaren att lasta in och ut gods ur  

            autoklaven. 

Dockning – Sammankoppling mellan två enheter.  
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2 Introduktion  

2.1 Bakgrund 

Getinge kan i dagsläget erbjuda en ny generation lastvagnar som de tog fram 

under 2011. Lastvagnana användes till Getinges olika autoklaver och har som 

huvudsaklig uppgift att hjälpa användaren/steriliseringspersonal att transportera 

hyllställningar eller korgar, med eller utan gods, från ett pack bord till autoklav.  

Vagnarna finns i olika modeller och det finns möjlighet att får dem fast i höjdled 

likväl som höj och sänkbar. Vidare erbjuder Getinge även Powerdrive (PD) och 

Semi-Automatic Loading (SAL) som ytterligare stöd för användaren. PD hjälper 

användaren att föra vagnen framåt och bakåt genom ett drivande hjul som är 

placerat under vagnen. SAL används för att föra in och ut lasten från autoklaven, 

detta används främst vid användning av hyllställningar.  

2.1.1 Företagspresentation  

Getinge Group är en globalt ledande koncern inom utrustning, system och 

lösningar som gör att kvalitén och kostnadseffektiviteten höjs inom sjukvården 

och life science-industrin. Huvudkontoret för koncernen är belagt i Getinge där 

företaget ursprungligen är grundat år 1904. 

Koncernen är uppdelad i tre olika affärsområden Extended Care, Medical Systems 

och Infection Control. Affärsområdet Extended Care är inriktade på system och 

produkter som skall förbättra arbetsmiljön och minska belastningsrelaterade 

skador hos personalen som behandlar patienterna. Exempel på produkter kan vara 

patientliftar, sjukhussängar och produkter för sårvård. Medical Systems är 

ansvariga för produkter vad gäller olika system för kirurgi och intensivvård. 

Getinge Sterilization AB som detta arbete görs i mot ingår i Infection Control som 

är leverantör av diskdesinfektorer, autoklaver och spoldesinfektorer som används 

på sjukhus, pharmaceutisk industrin och äldreboende vid effektiv rengöring, 

desinfektion och sterilisation. Getinge Sterilization AB är tillverkar autoklaver 

och kringgåendeutrustning så som lastvagnar, hyllställningar och korgar.  

2.2 Syfte och mål  

Syftet på detta projekt är att underlätta det vardagliga arbetet för 

steriliseringspersonal som använder Getinges lastvagnar. Detta genom att förenkla 

manövreringen av lastvagnen vid transportering, med eller utan gods, samt 

förenkla dockningsprocessen för steriliseringspersonalen mellan lastvagn och 

autoklav.  

Målet är att ta fram en rad principlösning genom undersökningar och tester av den 

befintliga lastvagnen. Utifrån dessa principlösningar kunna redovisa en 

primärlösning med hjälp av fullbördig digital produkt och en enklare prototyp 

som kan appliceras på Getinges befintligas lastvagnar. Denna primärlösning ska 
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följa Getinges och övriga lastvagnars designspråk. Lösningen ska minska 

problemet med lastvagnen, vid dockning mellan lastvagn och autoklav.  

2.2.1 Problemdefinition  

Som har nämns innan kan Getinge erbjuda olika sorters modeller av lastvagnar 

med olika hjälpfunktioner till sina kunder. Dessa funktioner till trots och i 

kombination med tunga laster upplever användaren svårigheter med att 

transportera vagnen enkelt mellan packningsbord och autoklav. Användaren 

upplever vagnen, oberoende på hjälp funktioner, svårmanövrerad i trånga 

utrymmen och vid tunga laster. Även upplever användaren svårigheter med 

dockning mellan vagn och autoklav, då dockningen kräver en precision båda i 

sidled och höjd led. En process som är problematisk då hyllställningar eller korgar 

på lastvagnen delvis eller helt skymmer sikten vid dockningsprocessen.  

2.3 Avgränsningar 

För att projekt ska hållas inom rimliga ramar och nivå, till förhållande till 

högskolepoäng och svårighetsgrad, kommer projektet att har sin inriktning till 

själva dockningsprocessen mellan lastvagn och autoklav. Hur denna process kan 

underlättas genom att öka precisionstoleransen i sidled och underlätta för 

användaren att har rätt inställning på vagnen i höjdled.  

3 Teoretiska referensramar 

Vid framtagning av princip- och primärlösningar finns det en rad olika metoder 

att arbeta efter för att strukturerat arbeta sig fram igenom 

produktfarmtagningsprocessen.  

Den litteratur och metoder som studeras närmar på inför detta projekt är:  

 Olsson, Fredy (1995). Principkonstruktion.  

 Olsson, Fredy (1995). Primärkonstruktion.  

 Pugh, Stuart (1991). Total design.  

 Ullman, David G (2010). The Mechanical Design Process.  

 Dym, Clive L, Littele, Patrick (2009). Engineering Design.  

 Nigel Cross (2008). Engineering Design Methods Strategies for Product 

Design.  

 Ulrich, Karl T, Eppinger, Steven D (2012). Product Design and 

Development.  

 Dieter, George E, Schmidt, Linda C (2009). Engineering Design.  

Dessa metoder är uppbyggda på ungefär samma princip med vissa undantag vid 

tillexempel utvärdering av produktförslag.  
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3.1 Förstudie 

I [7] och [4] metoder beskrivs hur viktigt är att ta reda på hur nöjd kunden är i 

dagsläget med produkten och vad deras behov är. Detta genom att sätta sig in i 

användares situation, får en förståelse av vad användaren upplever som ett 

problem och kunskap av produkten.   

3.2 Konstruktionsmetod 

Den huvudsakliga metod som kommer att användas är Fredy Olsson 

konstruktions metoder. Han dela upp konstruktionsprocessen i olika 

konstruktionsetapper 

 Produktalternativstudie 

 Principkonstruktion 

 Primärkonstruktion 

 Tillverkningskonstruktion 

 Slutkonstruktion 

Projekt kommer att i största del avgränsas till principkonstruktions och 

primärkonstruktion. Produktalternativstudie kommer även att användas i form av 

en förstudie av den nuvarande produkt och dess problem.  

3.2.1 Principkonstruktion 

Enligt [1] är principkonstruktion det tidiga, inledande konstruktionsarbetet där 

arbetet utgår ifrån behov eller produkttyp för att få fram en principiell 

produktlösning, principlösning eller lösningskoncept.  

Principkonstruktionsetappen delas upp i fem olika arbetsmoment. 

 Produktdefinition 

 Produktundersökning och kriterieuppställning 

 Framtagning av produktförslag 

 Utvärdering av produktförslag 

 Presentation av valt produktförslag 

Produktdefinition 

Första steg som ska göras under principkonstruktionen är att göra en 

produktdefinition. I en produktdefinition skall nedanstående klarläggas [1]. 

 Produkt- produktens användningsområden eller användningssammanhang, 

benämning, produktens omfattning- det vill säga vilka enheter ingår i 

produkten och vilka samband råder dem emellan. 

 Process- bestämma produktens framtida syfte. 

 Omgivning- de platser och miljöer där produkter skall användas. 
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 Människa- vem eller vilka som blir användare eller berörda av produktens 

användning, människans relationer till produkten och samspelet människa-

produkt.  

 Ekonomin- kostnader för produkten, installation, underhåll och kostnad för 

användning.  

Produktundersökning och kriterieuppställning 

I produktundersökningen ska produktens bakgrund, nuläge och framtidasituation 

studeras [1]. Denna produktundersökning bör innehålla. 

 Historik- vilka lösningar och förändringar som har skett tidigare i 

bakomliggande behov.  

 Erfarenhet och brister- studera i den mån som är möjliga fördelar, 

nackdelar och svagheter på tidigare lösningar. 

 Produktionsbakgrund- Upplysningar om använda produktionssätt, 

svårigheter och olämpligheter vid tidigare produktion.  

 Marknadbakgrund- Hur konkurrenskraftiga tidigare alternativ har varit 

och konkurrensläget. 

 Ekonomisk bakgrund- Pris- och kostnadsutveckling samt 

lönsamhetensläget.  

Kriterieuppställning eller kravspecifikation ska innehålla mål och kriterier för 

principkonstruktionsarbetet. Kriterierna består av krav och önskemål som är 

lämpliga för framtagning och utvärdering av de olika produktförslagen som har 

tagits fram. Kriterierna som sätts upp ska vara entydiga så att de inte kan 

misstolkas och de ska även vara kontrollerbara, så det ar lätt att kontrollera om 

kriteriet uppfylls [1].  

Framtagning av produktförslag 

Ett komplett principiellt produktförslag skall visa produktens verkningssätt, 

uppbyggnadssätt och totalutformning [1]. 

Utvärdering av produktförslag 

Utvärdering av produktförslag bör ske i fler omgångar så att de sämre förslagen 

sållas bort och de bättre får genomgå ytligare en utvärdering tills de bästa 

förslaget återstår. Dessa utvärderingar kan delas in i primär utvärdering, 

mellanliggande utvärdering och slutlig utvärdering. 

Den primära utvärderingen och mellanliggande utvärderingen kan ske på olika 

sätt. En metod som kan användas är Stuart Pugh metod där jämförs de nya 

förslagen med de nuvarande. Detta redovisas genom att det sätts +, - eller s 

beroende hur nya produktförslaget uppfyller kravet, jämfört med den nuvarande 

produkten.  
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Jämförelse skala [3] 

 + - Uppfyller kravet bättre än nuvarande produkt. 

 - - Uppfyller kravet sämre än nuvarande produkt. 

 s - Uppfyller kravet lika bra/dåligt som nuvarande produkt. 

Vid slutliga utvärderingen bör de flesta förslagen vara bortsållade. Dessa förslag 

skall om möjligt genomgå beräkning, försök/experiment med hjälp av fysiska 

modeller [1]. 

Presentations av valt produktförslag 

Det valda produktförslaget skall utarbetas till det skick som krävs vid presentation 

av produktförslag. Utformningsförslag presenteras vanligen i form av 

frihandsskisser eller fysiska modeller [1]. 

3.2.2 Primärkonstruktion 

Under primärkonstruktionen skall det förslag som valdes i principkonstruktionen 

utvecklas från principlösning till en verklig produkt.  

Primärkonstruktionsetappen delas upp i fem arbetsmoment [2]:  

 Produktutkast 

 Komponentval 

 Detaljkonstruktion 

 Produktsammanställning 

 Tillverkning och utprovning av primärprodukt 

Produktutkast 

Detta kan vara ett visuellt utkast som vissa vilka komponenter som ingår i 

produkten, hur de är placerade i förhållande till varandra, dimensioner som ger en 

uppfattning om utrymmesbehov [2].  

Målet i detta avsnitt är att ge form till det koncept som har tagits fram och hitta 

begränsningar med andra system och komponenter [4]. 

Komponentval 

Här ska färdiga komponenter bestämmas samt dess storlek och fabrikat, som ska 

ingå i produkten. Detta sker rutinmässigt när det gäller självklara komponenter. 

Då alternativen är oklara ska komponentvalet övervägas noga [2].  
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Detaljkonstruktion 

I detta steg börjar själva utformningen av produkten. Här ska produktens unika 

komponenters uppbyggnad, utformning och material bestämmas.  Detta ska ske 

på ett liknade sätt som i komponentvalet [2]. 

Produktsammanställning 

Produktsammanställningen ska vara en totalsammanställning över fastställd 

primärprodukt samt del sammanställningar över viktiga produktdelar. Detta ska 

användas som underlag för verkstadens beställningar och monteringsarbeten [2]. 

Primärkonstruktionens tillverkning och utprovning 

Här ska komponenterna tillverkas och köpas in, som ingår i produkten, för att 

monteras till den slutliga produkten. Detta för att testa hur produkten fungera i 

verklighet och för att kunna korrigera brister som upptäcks på produkten [2].  

3.3 Hygienisk design 

De största design fallgroparna som se inom läkemedelsindustrin som försämra 

utrustnings rengöringsförmåga är dead legs, fickor och springor, luftfickor och 

olämplig ytfinish [10].  

Dead legs - Avstickare på ett rör som inte genomflödas av ett process flöde, utan 

istället ansamla föroreningar i mer eller mindre utsträckning.  Det finns viss 

vägledning som säger att längden genom diametern inte ska vare större än 2 och i 

vissa fall inte större än 3.  

Fickor och springor - Har finns inga specifika regler. Den vägvisning som finns 

är att fickor och springor ska undvikas eller elimineras i så stor mån som är 

möjligt.  

Luftfickor - Även att det inte finns risk att det samlas rester av något slag ska 

luftfickor ändå elimineras. Detta på grund av att vid rengöring kan var svårt att 

komma åt och det medföljer en hög risk för kontaminering.  

Ytfinish - Har ytan en Ra-värde under 0,8-0,1m är bakterierna förstora att fastna 

på ytan. En yta med lågt Ra-värde är lättare att rengöra än en men ett högt Ra-

värde.  

Vid sammansättning mellan två komponenter är det att föredra att använda sig av 

permanenta förband än demonterbara. Detta för att minska hygieniska risker som 

utskjutande partier, kanter, metall till metall kontakt och sprickor i tätnings 

packningar. Som permanenta förband är svetsning att föredra [11].  

Permanenta metall till metall fogar ska vara helsvetsade och utan defekter. 

Under svetsningen kan det krävas att brännaren och motsatt sida av svetsen 
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skyddas genomen en trög gas. Om detta genomförs korrekt minimeras behovet av 

efterbehandling, som slipning och polering. Vid svetsning av rörledningar är 

automatisk svetsning att föredra, som ger genomgående högkvalitativa svetsar. 

Svetsar som sitter på undersidan och är svåråtkomliga ska vara ska vara 

kontinuerliga och tillräcklig jämna för att möjliggöra ordentlig rengöring [15].    

3.4 Analysering av tunnväggiga konstruktioner 

Allt mer har konstruktionsanalys integrerats in i produktframtagningsprocessen. 

Detta för att lätta kunna utvärdera materialval, fysiska egenskaper och bestämma 

om tillverkningen är genomförbar. Den vanligaste metoden att utföra dessa 

analyser med är Finite element analysis (FEA), där används ändliga elements nät 

som geometrisk ingång. Detta element nät kan tillkomma direkt ifrån den solida 

CAD-modellen [12].  

I artiklarna [12] och [13] beskrivs att solida Cad-modeller ofta är för 

komplicerade för att analysera effektivt och det krävs lång beräknings tid. I 

artiklarna förklaras det att en förenklad modell med lägre dimensioner och mid-

surface är att föredra istället för en solid modell, om analys resultatet inte 

påverkas för mycket.  

Mid-surface är en ofta använd metod vid analysering an tunnväggiga 

konstruktioner. Mid-surfaces är en yta, som fårs ifrån den solida modellen, som 

läggs i mitten av den solida modellen. Ytan har ingen tjocklek utan bara simuleras 

i CAD-programmet och sedan sker beräkningen på ytan, istället för den solida 

modellen.    

4 Genomförande  

4.1 Förstudie 

För att får en förståelse och kunskap över svårigheterna med dockningsprocessen, 

som steriliseringspersonalen upplever. Genomfördes en förstudie för att 

undersöka och sätta mig in i hur dockningsprocessen fungera i dagens läge och 

med hjälp av denna information kunna går vidare i projektet.  

4.1.1 Dockning 

I dagsläge är lastvagnen utrustad med instyrningshjul som har en diameter på 

60mm vardera, som sitter på lastytans framkant. Dessa hjul hjälper lastvagnen att 

komma i rätt positions innan dockning. Detta sker genom att hjulen går längst 

med en räls som ligger inne i autoklaven. 

Efter att lastvagnen är i rätt position säkras dockningen genom att man dra ned en 

låsningsmekanism som sitter på lastvagnen. Låsningsmekanismen låser fast 
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lastvagnen i rälsens framkant. När dockningen är säkrad kan man skjuta över 

godset till autoklaven (se bilaga 1).  

4.1.2 Lastvagnar 

Getinges olika modeller av lastvagnar ser ut på olika sätt och med olika funktioner 

beroende på vad kunden är i behov av. Som har nämns innan finns det höj och 

sänk bara eller fasta lastvagnar. Det går även välja till olika funktioner så som 

Powerdrive och Semi-Automatic Loading som ska hjälpa användaren i sitt dagliga 

arbete.  

Instyrningshjulen som ska hjälpa användaren att placera lastvagnen i rätt position 

vid dockning och låsningsmekanismen, som säkra dockningen, ser ut på likande 

sätt på respektive vagn modell. 

 

4.1.3 Kommentar 

Efter att studerat de olika vagnmodellerna och dockningsprocessen närmare kan 

följande slutsats tas. Att användaren har en precisionstolerans på 30mm i sidled, 

som beror på de två instyrningshjul som har en diameter på 60mm vardera. Detta 

medföljer att användaren får i största mån förlita sig på sin visuella precisions 

bedömning.  

Gällande lastvagnens precision i höjdled finns idag ingen indikation att lastvagnen 

ligger i rätt position och användaren får helt förlita sig på sin visuella precisions 

bedömning.    

Figur 4.1 Bilden föreställer en av Getinges 

fasta lastningsvagnar [16]. 
Figur 4.2 Bilden föreställer en av Getinges 

höj- och sänkbara lastningsvagnar. Denna 

vagn är även utrustad med PD & SAL [17]. 
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4.2 Principkonstruktion 

4.2.1 Produktdefinition  

Produkt 

Som nämnds tidigare är syftet med projektet att förbättra dockningsprocessen för 

Getinges lastvagnar, som används för att transportera gods mellan packningsbord 

och autoklav. Lastvagnen finns i en rad olika utförande tillexempel vagnar som är 

höj och sänkbara eller fasta i höjdled. Hjälpfunktioner som Powerdrive och Semi-

Automatic Loading går även att välja till som kan underlätta det dagliga arbetet. 

De komponenter som ingår i lastvagnen och i dockningsprocessen i dagsläget är.  

 Handtag 

 Hjul 

 Ramkonstruktions 

 Lastyta 

 Låsningsmekanism - Säkra dockningen via att låsa fast vagnen i rälsen, 

som ligger i autoklaven. 

 Instyrningshjul - Hjälper användaren att få vagnen i rätt position vid 

dockning. 

 Powerdrive- Hjälper användaren att förra vagnen framåt och bakåt. 

(Tillval) 

 Semi-Automatic Loading- Hjälper användaren lasta in och ut godset. 

(Tillval.) 

 Mekanism för att höja och sänka arbetshöjden på vagnen(endast höj- och 

sänkbara vagnar.) 

 Räls- Ligger inne i autoklaven där korgen eller hyllställningen med gods 

glider på. 

På grund av att utvecklingskostnaden och förändringen inte ska blir för stor på 

den befintliga lastvagnen. Kommer en avgränsning sker mellan visa enheter. De 

huvudsakliga enheterna som kommer studeras och eventuellt utvecklas under 

detta projekt är i första anblick lastytan, instyrningshjul och rälsen.    

Process 

Lastvagnarnas huvuduppgift att hjälpa steriliseringspersonal att transportera gods 

mellan packningsbord och autoklav som befinner sig i en steriliseringsstation. 

Instyrningshjulen ska hjälpa användare att får lastvagnen i rätt position i 

förhållande till rälsen, som ligger inne i autoklaven. För att vagnen inte ska glida 

ifrån autoklaven, vid in och ut lastning, säkras detta genomen en 

låsningsmekanism.   
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Omgivning 

Lastvagnen används i sterilcentraler och kräver då en hygieniskdesign. 

Sterilcentralerna delas in i två områden där man på ena sidan packa och lasta in 

använt gods i autoklaven och på andra sidan lasta ut de steriliserade godset ur 

autoklaven (se bilaga 2). Lastvagnen ska kunna användas på båda av dessa 

områden. Detta innebär att lastvagnens skall har en hygieniskdesign och ytorna 

ska vara lätt avtorkningsbara och inte har några gömda luftfickor.  

Människa  

Användaren av den produkten är personalen på sterilcentralerna. Huvuduppgiften 

är att hjälpa transportera gods mellan packningsbord och autoklav. Beroende på 

vilka tillvals funktioner som användarens lastvagn har kan dessa funktioner även 

hjälpa användaren i andra arbetsmoment. Att förbättra dockningsprocessen för 

användaren skulle göra arbetet effektivare och minska risken för eventuella skador 

på autoklav, vagn eller godset på vagnen.   

Ekonomi 

Den ekonomiska ram som getts ifrån Getinge är att den nyutveckling, som skulle 

göra dockningsprocessen enklare. Inte skall överstiga kostanden 500kr om man 

jämför med dagens tillverkningskostnad av vagnen.  

4.2.2 Produktundersökning och Kravspecifikation 

Produktundersökning 

I teoretiska referensramar beskrivs att en produktundersökning bland annat ska 

innehålla tidigare lösningar och fördelar, nackdelar, svagheter på dessa lösningar. 

Det ska även undersökas hur konkurrent kraftig produkten är.  

För att se hur problemet har löst tidigare har ett äldre examensarbete [14] studeras 

som också innehåller förbättringsarbete av dockningsprocessen. Det har även 

utförts en konkurrentundersökning för att kontrollera hur konkurrenskraftig 

Getinges lastvagn är i dagsläget och hur konkurrenterna har löst 

dockningsprocessen. Denna konkurrentundersökning har skett på två av Getinges 

konkurrenter Remeda och Deconstainless. Ett studibesök på sterilcentralen på 

Hallands sjukhus har även genomförts, för att får personalens synpunkter på 

lastvagnen i dagsläget.   
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Figur 5.4. Bild på Remedast lastvagn [18]. 

Tidigare lösningar 

David Ahl [5] har löst problemet genom att applicera styrkanaler under lastytan 

och instyrningsaxlar på autoklavens frontpanel. När användaren kör lastvagnen 

mot autoklaven åker instyrningsaxlarna in i styrkanalerna och styr vagnen i rätt 

position.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrenter 

Remeda - Remadast lastvagnar har 

samma princip när det gäller dockningen 

fast med en enklare design på själva 

vagnen. Lastvagnen också av två stycken 

instyrningshjul för att får vagnen i rätt 

position och även liknade 

låsningsmekanism för att säkra 

dockningen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3. Bild på David Ahls lösning [14]. 
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Deconstainless - Deconstainless lastvagnar 

har stora och lättavtorkningsbara ytor. 

Deras låsningsmekanism för att säkra 

dockningen fungera på ett liknade sätt som 

Getinges. Instyrningen som ska hjälpa till 

vid dockning är integrerad med själva 

lastytan.   

 

 

Studiebesök på steriliseringsstation 

Under detta arbete genomfördes ett besök på steriliseringsstationen på Halmstad 

sjukhus. Där jag fick ta del av personalens synpunkter på lastvagnen, se hur en 

sterilcentral kan se ut samt se hur se hur samspelet mellan lastvagn och autoklav 

fungera (se bilaga 3). 

Personalens upplevelse - Personalen upplevade att lastvagnen var svår att 

manövrera och att själva dockningsprocessen är svår och omständlig att 

genomföra.  De berättade att de ofta kommer fel i position, båda i sidled och 

höjdled, vid dockning så att de får gå fram och titta på instyrningshjulen för att se 

hur vagnen ska korrigeras.  Personalen önskan var att vagnen skulle har en sådan 

konstruktion så att det bara var att köra in vagnen utan att behöva bry sig över 

vilken position vagnen har.  

Min upplevelse - Det jag upplevde under studiebesöket var att det var ont om 

utrymme på sterilcentralen och kan förstå att det kan medför problem, ifall vagnen 

är svår manövrerbar. Även såg dockningsprocessen rätt omständlig ut då de fick 

göra många positions korrigeringar.  

Kommentar produktundersökning 

Lösningen som David Ahl kom fram till 2010 är en intressant lösning på 

problemet. Att använda sig av styrkanaler och instyrningsaxlar skulle förenkla 

dockning processen. Men detta alternativ går inte använda för detta projekt då 

instyrningsaxlarna är applicerade på autoklavfronten, enligt den nya 

kravspecifikationen får inget appliceras på autoklavfronten.  

Konkurrentundersökningen visa att Remeda har löst dockning processen på 

liknade sätt som Getinge med två stycken instyrningshjul. Deconstainless lösning 

med dockningsstyrningen integrerad med last ytan har en fördel i hygienisk 

synpunkt. Då det blir lättare att torka av och hålla rent men precisionstoleransen 

öka inte.    

 Figur 5.5. Bild på Deconstainless 

instyrning [19]. 



4 Genomförande 

14 

 

Studiebesöket gav en större förståelse över hur lastvagnen fungera i verkligheten, 

jag fick se hur en sterilcentral kan se ut samt fick en bekräftelse på att de problem, 

som Getinge hade förklarat, verkligen fanns.  

Kravspecifikation 

För att tillfredsställa Getinge, deras kunder och kring gående produkters krav och 

önskemål. Togs det fram olika krav samt önskemål som produktförlaget ska 

uppfylla.   

Krav 

 Klara en lastvikt på 250kg (K1) 

 Klara en kollision med 250kg last i 3km/h (K2) 

 Ingen applikation på autoklavens frontpanel (K3) 

 Ingen applikation på golv (K4)  

 Last yta i Stainless Steel (EN 1.4301/ASTM 304) (K5) 

 Räls i Stainless Steel (EN 1.4301/ASTM 304) (K6) 

 Lastyta 820mm i höjdled (K7) 

 Hygienisk design = Inga luftfickor eller trånga ytutrymmen (>5mm) (K8) 

 Vidbehållen konstruktion på hyllställning (K9)  

 Docknings hjul = Plastdetalj (K10) 

 Följer SMART-konceptet (samma ramverk & följer övrig design.) (K11) 

 Dockningshöjd 790mm+12mm (K12) 

 Ingen ny konstruktion inuti autoklavkammaren (K13) 

Önskemål 

 Mekanisk lösning (Ö1) 

 Nyutveckling applicerbar på tidigare vagnar (Ö2) 

 Kostnad max 500kr mer än tidigare vagn (Ö3) 

 Öka precisionstoleransen med 30mm (Ö4) 

 Ingen ändring på räls (Ö5) 

 Ändring sker endast på lastytan (Ö6) 

4.2.3 Framtagning av produktförslags 

Brainstorming  

För att fram olika idéer över hur dockningsprocessen skulle kunna förbättras 

genomfördes först en brainstorming, som är ett utmärkt verktyg för att ta fram 

idéer.  Brainstormingen används som underlag vid framtagning av olika 

lösningsförslag (se bilaga 4).  
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Skissning  

Med brainstormingen, produktundersökningen och kravspecifikationen till hjälp 

skissades det fram olika lösningsförslag (se bilaga 5). 

4.2.4 Utvärdering av produktförslag 

Som beskrivs i teoretiska referenser bör utvärdering sker i tre omgångar primär 

utvärdering, mellanliggande utvärdering och slutlig utvärdering. 

Primärutvärdering 

För att sålla bort det de mest ointressanta förslagen skedde en primärutvärdering. 

Först användes Stuart Pugh metod där man jämför de nya förslagen med den 

nuvarande. Det redovisas genom att man sätter +, - eller s beroende hur det nya 

produktförslaget uppfyller kravet jämfört med den nuvarande produkten.  

På grund av att Stuarts metod inte visade tydligt vilka produktförslag som skulle 

sållas bort. Skedde detta istället genom att alla produktförslagen jämfördes med 

en 5 punkts skala som beskriver hur väl produktförslaget uppfyller kravet.  

5 punkts skala [6] 

 4 – Execellent 

 3 – Good 

 2 – Satisfatory 

 1 – Weak 

 0 – Inadequate 

Resultat för primärutvärderingen kan se i bilaga 5.  

Mellanliggande utvärdering 

I mellanliggande utvärderingen gjordes ytligare utvärdering på de produktförslag 

som fick 50 poäng eller mer på primärutvärderingen. Dessa fick genomgå en 

utvärdering hur de uppfyller de önskemålen som är satt produkten. 

Produktförslagen poäng sätts med hjälp av [6] 5 punkts skala, beroende på hur väl 

de uppfyller önskemålen (se bilaga 6).  

Slutlig utvärdering 

Efter att mellanliggande utvärderingen återstod 3 stycken produktförslag som 

hamnade på samma poäng. Dessa var produktförslag 4, produktförslag 10 och 

produktförslag 13. För att får fram ett slutgiltigt produktförslag togs det fram 

enklare prototyper samt cad-modeller av dessa tre produktförslag. Dessa 

prototyper och cad-modeller användes till testning och analysering för att får fram 

de slutgiltiga produktförslaget (se Bilaga 7).  
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4.2.5 Presentation av valt produktförslag 

Valt produktförslag 

Det produktförslag som blev kvar efter noga studerande och testningar i slutliga 

utvärderingen var produktförslag 10 (se bilaga 8). I bilaga 8 kan anledning för valt 

produktförslag läsas samt se bilder på det valda produktförslaget. 

4.3 Primärkonstruktion 

Som beskrivs i teoretiska referensramarna ska man primärkonstruktionen arbeta 

fram en primär användningsriktig produkt.  

Detta är en omvandlingsprocess som kan kallas hardware design, shape design 

eller embodiment design. Med målet att ger kött till det ide skelett uppkom i 

principkonstruktionen [4].   

4.3.1 Produktutkast 

I bilaga 9 kan ett produktutkast ses av förslaget som togs fram i 

principkonstruktionen. Här vissas vilka komponenter som ingår samt 

huvudsakligadimensioner.  

4.3.2 Komponentval 

I komponentsval avsnittet ska de komponenter som ska ingår i produkten väljas. 

Man delar upp komponenter i två olika produkttyper [2].  

 Konstruktionskomponent: ” Färdiga, generellt användbar produktdel med 

känd verkningssätt och egenskap” 

 Konstruktionsdetalj: ” Unik produktdel som specialkonstrueras för varje 

enskild produkt” 

I detta projekt kommer dessa två produkttyper delas in i Färdiga delar och Unika 

delar. Då det är kostsamt och tid krävande att ta fram nya komponenter kommer 

det i så stor mån som är möjligt att användas färdiga delar (se bilaga 10). 

Färdiga delar 

Lastytan standard 

 Instyrningshjul - Artikel från Getinge 

 Lager till instyrningshjul - Artikel från Getinge 

 Skruv (M8) till instyrningshjul - Artikel från Getinge 

 Fäste på lastytan - Artikel från Getinge 

 Låsnings mekanism - Artikel från Getinge 

 Dockblock – Artikel från Getinge 
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Lastytan med SAL 

 Instyrningshjul - Artikel från Getinge 

 Lager till instyrningshjul - Artikel från Getinge 

 Fäste på lastytan - Artikel från Getinge 

 Låsnings mekanism - Artikel från Getinge 

 Dockblock – Artikel från Getinge 

 Topplatta mitten över del – Artikel från Getinge 

 Topplatta mitten under del – Artikel från Getinge 

Unika delar  

Lastytan standard 

 Topplatta   

Lastytan med SAL 

 Topplatta vänster 

 Topplatta höger 

4.3.3 Detaljkonstruktion 

De detaljer som klassades som Unika delar var topplattan för standard lastytan 

samt topplatta vänster och topplatta höger, för lastytan med SAL. Dessa har 

konstruerats upp och tagits fram ritningar på, i Catia V5 (se bilaga 11). Det har 

även skett hållfastighetsberäkningar, i Catia V5, på de två lastytorna, för att 

kontroller om de uppfyller kravet K2 (se bilaga 12). 

4.3.4 Produktsammanställning 

Se bilaga 13 för en komplett produktsammanställning över de två lastytorna.  

4.3.5 Primärkonstruktionens tillverkning och utprovning 

För att får en bättre förståelse hur den nya lastytan kommer se ut och fungera. 

Tillverkades en enklare prototyp som endast visade själva dockningsförbättringen. 

Denna prototyp tillverkades i verkstan på Högskolan i Halmstad och då detta 

endast var en första prototyp tillverkades topplattan i vanlig plåt (se bilaga 14).  
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5 Resultat 

5.1 Presentation av resultat 

Detta arbete har resulterat i en primärlösning hur dockningsprocessen mellan 

Getinges lastvagnar och autoklaver kan förbättras. Arbetet har genomförts med 

kravspecifikation som underlag, för att tillfredsställa uppdragsgivarens och deras 

kunders behov.  

Produkten har tagit fram genom produktundersökning, idégenerering, studiebesök 

och konstruktion. För att fram en fungerande och användsriktig lösning har det 

genomförts testning och studiering av den befintliga lastvagnen, Cad-modeller 

och prototyper som har tagits fram.          

För att säkerställa produktens kvalité har FEM-beräkning utförts (se bilaga 12). 

Dessa beräkningar visa att produkten klara de krav som har satts i 

kravspecifikationen.    

Resultatet ska göra att det vardagliga arbetet förbättras hos personalen på 

sterilcentraler runt om i världen.  

5.2 Ny lastytan 

Den primärlösning som har tagits fram resulterar att lastytan byts ut på de 

befintliga lastvagnarna mot en ny som ska öka precisionstoleransen för 

användarna. För att implicera denna lösning behövs nya topplattor tillverkas.  

5.2.1 Lastytan standard  

För att lösningen ska impliceras på lastvagnarna med standard lastytan behövs en 

nya topplatta tillverkas. I figur 6.1 och figur 6.2 kan standard lastytan ses med den 

nya topplattan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Standard lastytan med den nya topplattan. 
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5.2.2 Lastytan med SAL 

För att implicera lösningen på lastvagnar som är utrustade med funktion SAL 

behövs en ny topplatta höger och ny topplatta vänster tillverkas. Mitten topplattan 

är samma modell som på den befintliga lastytan. I figur 6.3 och 6.4 kan lastytan, 

med SAL, ses med de två nya topplattorna.  

 

 

 

 

  

  

Figur 5.2 Smart-vagnen med den nya lastytan. 

Figur 5.3 Lastytan, med SAL, med de två nya topplattorna. 
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Figur 5.3 Smart-vagnen med den nya lastytan för SAL 

 

 

 

 

 

6 Slutsats 

6.1 Slutlig utvärdering 

För att får ett värde på det slutresultat detta arbete har kommit fram till genomförs 

en slutlig utvärdering på primärlösningen. Denna utvärdering genomför genom att 

kontrollera hur väl lösningen uppfyller de krav och önskemål som sattes upp i 

avsnitt 5.2.2 och samma 5-punktiga skala som i avsnitt 5.2.4 används (se tabell 

6.1 & 6.2). 

 

 

 

 

Tabell 6.1 Slutlig utvärdering av lösning till standard lastytan. 

Tabell 6.2 Slutlig utvärdering av lösning till lastytan med SAL. 

6 Slutsats 
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K1 - Då det inte har skett några större förändringar på själva vagnen, förutom på 

lastytan. Så kontrolleras endast denna i FEM-beräkning. Och resultat visade att de 

nya lastytorna uppfyller detta krav.  

K2 - Under detaljkonstruktion kontrollerades hur de nya topplattorna uppfyllde 

detta krav. Resultatet visade att standard lastytan uppfyllda detta krav.  Men 

topplattorna, till lastytan med SAL, hade en maxspänning lite för nära materialets 

sträckgräns (se resonemang och slutsats i bilaga 12).    

K3 - Då förändring endast har skett på lastvagnen uppfylls detta krav. 

K4 - Då förändring endast har skett på lastvagnen uppfylls detta krav. 

K5 - De nya topplattorna tillverkas i materialet EN 1.4301/ASTM 304. Kravet 

uppfylls.    

K6 - Ingen ändring på rälsen har skett. Kravet uppfylls. 

K7 – Inga ändringar på lastvagnens ramverk har skett. Kravet uppfylls. 

K8 - Det trånga utrymme som uppkommer med denna lösning är mellan 

instyrningshjulen. Detta utrymme är på 2.7mm. Men det är inga svårigheter att 

komma åt med trasa, vid avtorkning.  

K9 - Behövs inte göras några ändringar på hyllställningarnas konstruktion för att 

det ska kunna användas till denna lösning. Kravet uppfylls.  

K10 - I denna lösning används samma instyrningshjul som på den befintliga 

lastvagnen. Kravet uppfylls.  

K11 - Inga ändringar på ramverket samt inga andra större design ändringar har 

skett. Kravet uppfylls.  

K12 - Inga ändringar på ramverket har skett. Kravet uppfylls.  

K13 - Denna lösning medföljer inte några konstruktioner inne i autoklaven. 

Kravet uppfylls.   

Ö1 - Är en mekanisk lösning. Önskemålet uppfylls.  

Ö2 - Lösningen är applicerbar på de befintliga lastvagnarna genom utbyte av 

lastytan. Önskemålet uppfylls.  

Ö3 - Då jag endast ska räkna på vad kostnadsökningen blir i material, förhållande 

till den gamla lösningen, togs det fram pris uppgifter på vad instyrningshjulen 

kostar per styck och vad EN 1.4301/ASTM 304, som topplattan tillverkas av,  

kostar per kg (se bilaga 15). Kostnadsökningen blir 42,9 SEK. Önskemålet 

uppfylls.   
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Ö4 - I avsnitt 5.2.5 kom jag fram till att de främre instyrningshjulens origo var 

tvungna att flyttas ut 5mm. Detta medföljer att precisionstoleransen öka med 

25mm.  

Ö5 - Inga ändring på rälsen har skett. Önskemålet uppfylls.  

Ö6 - Lösningen medföljer endast ändringar på lastytan. Önskemålet uppfylls.  

6.2 Diskussion och förslag till fortsatt arbete 

Den primärlösning som har tagits fram ger användaren ytligare 25mm i 

precisionstolerans, i sidled. Precisionstoleransen har ökat från 30mm till 55mm 

och detta är en fullt tillfredsställande ökning. En större ökning ses inte 

nödvändigt, då en precisionstolerans på 55mm är den maximala toleransen 

användaren behöver om man använder kammaröppningen som referens vid 

dockning.   

Det förslag som kan ges till fortsatt arbete är hitta en lösning som hjälper 

användaren att har lastvagnen rätt inställd i höjled. Detta är problem är svårlöst på 

grund av att golven på sterilcentraler ofta är ojämna och höjd avståndet mellan 

golv och kammaröppning, på autoklaven, ofta skiljer något. I detta arbete har 

problemet löst genom dockblock, som har applicerats på lastytan. Dessa 

dockblock förhindra lastytan att åka in i autoklaven. 

7 Kritisk granskning  

Under arbetets början koncentrerades det mest på standard lastytan och detta 

medföljde att lastytan med SAL glömdes bort i produktförslag framtagningen.  

Lastytan med SAL tillkom inte i arbetet förrän i detaljkonstruktionen och blev 

framtagen under en viss tidspress. 

Här kunde beslutet, att endast ta med standard lastytan i arbetet, tagits. Istället 

utvecklades arbetet till att det blev två stycken produkter som togs fram. 

På grund av denna tidspress fick lastytan med SAL inte en helt tillfredsställd 

konstruktion och klara kravet K2 precis. I efter hand skulle arbetet bara 

koncentrats på standard lastytan. Då arbetets syfte egentligen var att ta fram ett 

koncept hur dockningen skulle kunna förbättras, hade det inte behövts läggas så 

mycket tid på detaljkonstruktionen.  

Den ändring som har utförts i detta arbete är på lastytan. Denna ändring medföljer 

en större material åtgång till topplattan samt två stycken extra instyrningshjul, 

som kan har en negativ påverkan på miljön. Men då topplattan är tillverkad i stål 

och instyrningshjulen i plast, är dessa återvinningsvänliga. Detta extra material 

åtgång anses tjänas in i snar framtid. Då en förbättring av dockningsprocessen ger 

en mindre skadepåverkan på autoklaven och där med minska åtgången av 

reservdelar.   
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Hela syftet med detta arbete var att förbättra arbetsmiljön för 

steriliseringspersonalen på sterilcentraler, runt om i världen. Denna förbättring av 

dockningsprocessen medföljer en minskning av antalet positions korrigeringar av 

lastvagnen och där med minskar påfrestningar på användaren.  

För kunder som vill införa denna förbättring på sin befintliga lastvagn behöver de 

byta ut hela lastytan och detta medföljer en extra kostnad för kunden. Även inköp 

av en ny lastvagn kommer bli dyrare då tillverknings kostnaden har ökat något. 

Men förbättring av dockningsprocessen innebär att det vardagliga arbetet 

underlättas, vilket kan minskar risken för arbetsrelaterade arbetsskador. 
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Bilaga 1 

Dockningsprocessen 

Vagnen körs emot autoklaven. 

 

 

 

 

 

 

 

Instyrningshjulen 

placera vagnen i rätt 

position mellan 

rälsspåren. 

Låsningsmekanismen 

dras ned och låser fast 

vagnen i rälsens 

framkant. 

 

 

Bild ovanför. 

 

 

 

 

 

 

Instyrningshjul Låsningsmekanism låst fast 

i rälsen 



 

 

 

Bilaga 2 

Sterilcentral 

Uppbyggnad av en sterilcentral och godsflödet.  

 



 

 

 

Bilaga 3 

Studiebesök på Sterilcentralen Hallands Sjukhus Halmstad  
2013-03-27 

Allmänt 

 Hur används vagnen? Till vad? Hur ofta? 

Svar: Dagligen, in-/urlastning av autoklaver. 

 Hur ofta rengörs vagnarna? 

Svar: Varje morgon. 

 Hur rengörs dem? Rengöringsmedel? Torkas av? 

Svar: Torkas av med trasa och sprit. 

 Är det samma personal som sköter rengöring som sköter 

steriliseringen? 

Svar: Ja. 

 Hur är de att rengöra? Lätta/svåra? 

Svar: Lätta. 

 Vad vill användaren förbättra på vagnen? Vad ser han/hon för 

brister? 

Svara: Dockningen, blir lätt fel i sid- och höjdled. Svår att manövrera, 

måste bli lättare. Den automatiskt inställda höjden fungerar inte bra, blir 

sällan rätt. 

 Vad anser användaren är bra med vagnen? 

PD fungerar bra vid tunga laster. Dock kräver det mycket utrymme. 

 Har användaren någon idé på hur vagnen kan förbättras? 

Svar: Något som styr in vagnen i autoklaven så att det blir rätt på första 

försöket. 

 Fördelar och nackdelar med den nya vagnen i jämförelse med den 

gamla? 

Svar: Gamla vagnen bättre. Lättare att manövrera. 

 Hur ofta används riktningslåset? 

Svar: Olika från person till person. 

 Hur nöjd är användaren med vagnen i sin helhet på skala 1-5? 

Svar: 3, fungerar men vill ha något bättre. 

 Hur mycket lastas vagnen med? 

Svar: ca 100kg som max. 

 Vart tar godset vägen efter sterilisering? 

Svar: En del körs ut till lager, andra stannar kvar i lokalen tills det behövs 

på sin avdelning. Dåligt med lagerutrymme. 

 Vem är användaren? 

Svar: Kvinnor i övre medelåldern. 



 

 

 

Dockning 

 Ser ni några problem med dockningen? Om ja, vilka är de tre största 

svårigheterna? 

Svar: Svårt att hitta rätt i sidled samt höjdled och dålig sikt. 

 Svårigheter dockning: Träffar fel i sidled eller höjd? 

Svar: (se föregående svar). 

Övriga kommentarer: 

Har fått sätta upp plåtar ut med väggarna för att dem inte skall bli skadade när de 

kör runt med vagnarna på grund av det dåliga utrymmet.  



 

 

 

Bilaga 4  

Brainstorming  



 

 

 

Figur B5.1 Produktförslag 1: Styrarmar 

 

Bilaga 5  

Produktförslag 

Produktförslag 1 

Applicera styr armar, som är lätt 

sviktande, på sidan av last ytan. När 

man användaren går mot autoklaven 

träffar dessa styrarmar autoklavens 

front, vid öppningen, och styr last 

vagnen i rätt position i förhållande 

med rälsen i autoklaven.  

 

Produktförslag 2  

Applicera en triangelformad 

styrkloss framför styrhjul. Styr 

klossar skulle öka 

dockningstoleransen genom att 

klossens främre spets sitter längre 

in mot mitten, av last ytan, 

förhållande med styrhjulens origo.   

 

 

Produktförslag 3  

Använda sig av någon form av laser 

som ger ifrån sig två stycken 

laserstrålar. Dessa strålar skulle bilda 

två stycken lasersträck på 

autoklavens front som vissa om 

vagnen är i rätt position, båda i 

höjdled och sidled.  

 

 

  

Figur B5.2 Produktförslag 2: Triangelkloss framför styrhjul. 

Figur B5.3 Produktförslag 3: Laser styrning 



 

 

 

Produktförslag 4 

Applicera två extra styrhjul på vardera 

sida av lastytans mitt. Extra styr hjulen 

yttre kant skulle sitta gems med det 

bakre styrhjulets origo. Det skulle öka 

precisionstoleransen. Detta skulle 

medfölja att man blir tvungen att ändar 

på topplattan.   

 

Produktförslag 5 

Applicera två stycken triangelformade 

styrklossar istället för styrhjul. Klossarna 

skulle vara avfasade sista biten av vinkeln, 

för att den ska ligger parallellt med rälsen.  

 

 

 

Produktförslag 6 

Styrhjul på sidan av lastytan som hjälper 

till att får lastvagn i rätt position. Dessa 

träffa fronten på autoklaven, vid 

kammaröppningen.  

 

 

Produktförslag 7  

Förflyttningshandtag på sidan av lastvagnen. 

Detta skulle medfölja att man lättare visuellt 

skulle kunna utföra dockningsprocessen. 

Lasten skulle inte skymma sikten och man 

skulle se var instyrningshjulen befinner sig i 

förhållande till rälsen.    

Figur B5.4 Produktförslag 4: Sex stycken instyrningshjul 

Figur B5.5 Produktförslag 5: Triangel formad 

styrkloss. 

Figur B5.6 Produktförslag 6: Styrhjul på 

sidorna. 

Figur B5.7 Produktförslag 7: 

Förflyttningshandtag på sidan.  



 

 

 

Produktförslag 8 

Utveckla lastvagnen så att de går att justera 

lastytan i sidled. Det skulle kunna sker manuellt 

eller med hjälp av tillexempel hydraulik. Detta 

skulle medfölja att man enklare skulle kunna 

justera instyrningshjulens position ifall man 

kommer i fel position med lastvagnen, i sidled.   

 

 

Produktförslag 9 

Triangelformad styrkloss, med fasadkant, 

och instyrningshjul framför. Armen som 

instyrningshjulen sitter fast på kan vara 

fjädrade så att man öka precisionstoleransen 

ytligare.    

 

 

Lösningsförslag 10 

Applicera ett extra instyrningshjul på 

vardera sida av lastytans mitt. Extra 

instyrningshjulen yttre kant skulle 

sitta gems med det bakre styrhjulets 

origo. Det skulle öka 

precisionstoleransen. Detta skulle 

medfölja att man blir tvungen att 

ändra på topplattans plåt.   

 

 

 

 

 

  

Figur B5.10 Produktförslag 10: Fyra stycken  

instyrningshjul 

Figur B5.8 Produktförslag 8: Last yta 

justerbar i sidled. 

Figur B5.9 Produktförslag 9: Styrklossar 

med instyrningshjul. 



 

 

 

Lösningsförslag 11 

Göra om lastvagnen så att man kan sänka 

lasten så att den visuella sikten blir helt fri. 

Instyrningshjulen skulle sitta på två armar 

som skulle vara i samma höjdnivå som 

rälsen i autoklaven.  

 

 

 

Lösningsförslag 12 

Göra om rälsen så att man får en av 

rundning på vardera sidan av rälsen. Detta 

skulle med följa att precisionstoleransen 

skulle ökas och instyrningshjulen skulle 

enklare komma i rätt position.   

 

 

 

 

Lösningförslag 13 

Byta ut instyrningshjulen med en modell  

med större diameter. Detta skulle medfölja 

en större precisionstolerans. 

 

Lösningsförslag 14 

Har markeringar i golvet så användaren kan 

se om de ligger någorlunda rätt i position. 

Dessa markeringar skulle kunna var målade 

eller använda sig av tejp. 

Figur B5.11 Produktförslag 11: Armar med 

instyrningshjul. 

Figur B5.12 Produktförslag 12: Rundningar  

på räls. 

Figur B5.13 Produktförslag 13: Större diameter 

på instyrningshjul. 

Figur B5.14 Produktförslag 14: 

Maskeringar i golv. 



 

 

 

Bilaga 6 

Primärutvärdering & Mellanliggande utvärdering 

  



 

 

 

Bilaga 7 

Slutlig utvärdering 

Produktförslag 4 

Beskrivning: 

Detta produktförslag 

kommer att innebär att man 

öka antalet instyrningshjul 

från två stycken till sex 

stycken. Det skulle 

medfölja att men öka 

precisionstoleransen i 

sidled med ungefär 60mm. 

De ändringar som skulle 

blir tvungna att göras för att 

implicera detta förlag är att 

ändra topplattans form i 

framkant. De fyra extra 

instyrningshjulen skulle 

vara av samma modell som 

de två befintliga.  

 

 

 

 

Figur B7.1. Produktförslag 4 underifrån & ovanför. 

Figur B7.2 Produktförslag 4 med sex stycken instyrningshjul. 



 

 

 

Testning med prototyp 

Det byggdes en enklare prototyp för att får en uppfattning hur dockningen skulle 

förbättras med sex stycken instyrningshjul. Denna testning genomfördes genom 

att prototypen skruvades fast på vagnen och rälsen lades på ett bord i lämplig 

höjd.  

 

 

 

 

Utvärdering: 

Efter att studerat cad-modellerna samt genomfört tester, med den framtagna 

prototypen, togs följande slutsats. Att en ökning från två stycken till sex stycken 

instyrningshjul skulle medfölja en över dimensioneringen av precisionstoleransen 

(se figur B7.5 & B7.6 ). Bilderna vissa hur vagnens yttersta kant kommer ungefär 

16 mm utanför kammaröppningen vid maximal precisionstolerans. Dessa 16 mm 

är bara onödiga att har som tolerans då användaren oftast kontrollera vagnens 

position i sidled i förhållande till kammaröppningen, vid dockningsprocessen.  

Vid dockning i verkligheten har användaren även en lastkorg eller hyllställning på 

vagnen som går ut ytligare ungefär 40 mm på vardera sida (se figur B7.7).  

Figur B7.4 Prototyp av produktförslag 4. 

Figur B7. 5 Produktförslag 4 ovanför, vid dockning. 

Figur B7.3 Prototyp av produktförslag 4 



 

 

 

  

Figur B7.6 Produktförslag 4 framifrån, vid dockning. 

Figur B7.7 Produktförslag 4 med hyllställning, vid dockning. 



 

 

 

Produktförslag 10 

Detta produktförslag utgår 

efter samma princip som 

produktförslag 4. Fast istället 

öka antalet instyrningshjul till 

fyra stycken. Detta 

produktförslag skulle 

medfölja att 

dockningstoleransen skulle 

öka med ungefär 30mm.   

De ändringar som skulle blir 

som skulle blir tvungna att 

göras för att implicera detta 

produktförslag är en ändring 

på topplattans form i 

framkant. De två extra 

instyrningshjul skulle vara av 

samma modell som på den 

befintliga vagnen.  

 

 

 

 

 

Figur B7.8 Produktförslag 10 uppifrån & underifrån. 

Figur B7.9 Produktförslag 10 med fyra stycken instyrningshjul. 



 

 

 

Testning med prototyp 

Detta test utfördes på liknade sätt som för produktförslag 4 med den ändringen att 

den genomfördes med två stycken instyrningshjul istället för tre stycken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering 

Efter att studerat detta produktförslags cad-modeller och prototyp togs följande 

slutsats. Att ökning till fyra stycken instyrningshjul skulle ger en lagom ökning av 

precisionstoleransen. Vagnens yttersta kant ligger ungefär 9mm ifrån 

kammaröppningens sida (se figur B7.12). Som nämndes i utvärderingen av 

produktförslag 10 så används i verklighetens även en lastkorg eller hyllställning 

som sticker ut ytligare ungefär 40mm på vardera sida.  

 

 

Figur B7.10 Prototyp av produktförslag 10. 

Figur B7.11 Produktförslag 10 uppifrån, vid dockning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B7.12 Produktförslag 10 framifrån, vid dockning. 

Figur B7.13 Produktförslag 10 med hyllställning, vid dockning. 



 

 

 

Produktförslag 13 

Beskrivning: 

Detta produktförslag innebär att 

man öka diametermåttet på 

instyrningshjulet. En ökning av 

diametermåttet skulle medfölja att 

dockningstoleransen skulle öka 

med hälften så mycket man öka 

diametermåttet med.   

De ändringar som skulle blir 

tvungna att göras för att implicera 

detta produktförslag är att 

skruvarna som håller fast 

instyrningshjulen skulle blir 

tvungna att flyttas in, för att 

instyrningshjulen ska får plats i 

mellan rälsen i autoklaven. Även 

nya instyrningshjul med större 

diameter måste tas fram.     

 

Testning med prototyp 

Detta test genomfördes genom att ett hjul med diameter på 100mm skruvades fast 

på prototypen. Detta för att får en känsla hur dockningsprocessen känns med ett 

större instyrningshjul och hur vagnen beter sig med ett större instyrningshjul. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur B7.14 Produktförslag 13 uppifrån & underifrån. 

Figur B7.15 Prototyp av produktförslag 13. 



 

 

 

Utvärdering: 

Efter att testat och studerat produktförslagen 13, med hjälp av cad-modeller och 

prototyp, togs följande slutsats. För att öka precisionstoleransen med 30mm, som 

är satt som önskemål i kravspecifikationen, måste diametermåttet på 

instyrningshjulen öka från 60mm till 120mm. Detta medföljer att det att det 

behövs mer kraft för att vrida om instyrningshjulen, ifall man kommer i fel 

position, så att vagnen kommer in rätt i förhållande till rälsen.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 8 

Valt produktförslag 

Det produktförslag som blev kvar, efter tester med prototyp och studering av cad-

modeller, var produktförslag 10. Detta förslag kommer nu tars vidare in 

primärkonstruktionen där förslaget kommer att utarbetas ytligare. Testning med 

prototyp visade att det främre instyrningshjulets ytterkant inte kan ligga jämsmed 

det bakre instyrningshjulets origo. Detta på grund av att man upplevde en ryckig 

känsla när rälsen gled över från det främre hjulet till det bakre. Därför behöver de 

främre instyrningshjulens origa flyttas ungefär 5mm ut mot sidorna av lastytan. 

Att lösa problemet att komma rätt i höjdled med lastytan kommer det att användas 

dockblock. Detta är en befintlig komponent hos Getinge men är i dagsläget inte 

applicerad på alla lastvagnar. Dockblocket gör att lastytan stoppas och inte glider 

in autoklav kammaren, ifall men har ställt in höjden för högt på lastvagnen. 

  

Figur B8.1 Produktförslag 10 underifrån. Figur B8.2 Produktförslag 10 uppifrån. 



 

 

 

 Valt produktförslag med Semi-Automatic Loading 

Getinge erbjuder sina kunder vissa extra utrustning på lastvagnarna. Ett av dessa 

är Semi-Automatic loading(SAL) vars syfte är att hjälpa användaren att lasta in 

och ut gods mellan lastvagn och autoklaven. En lastvagn utrustad med SAL 

medföljer att lasytan måste har en annan utformning (se figur B8.3 & figur B8.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anledning till bortsållning  

Produktförslag 4 

Anledningen att produktförslag 4 sållades bort var att vid användning av sex 

stycken instyrningshjul ger en över dimensionerad precisionstolerans. Om 

användaren använder toleransen maximalt hamnar vagnen ungefär 15mm utanför 

kammaröppningen.  

Figur B8.3 Produktförslag 10 för SAL 

underifrån. 

Figur B8.4 Produktförslag 10 för 

SAL ovanifrån. 



 

 

 

Produktförslag 13 

Anledning att produktförslag 13 sållades bort var att vid användning av större 

instyrningshjul skulle man bli tvungna att använda sig av instyrningshjul med en 

diameter på 120mm, för att tillfredstela önskemålet att öka precisionstoleransen 

med 30mm. Vid användning av instyrningshjul på 120mm behövs det med kraft 

av användare för att får vagnen i rätt position, i fall man kommer ut i det 

maximala precisionstolerans fältet.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 9 

Produktutkast 

Lastyta 

 

 

  



 

 

 

Lastyta med SAL 

 

 



Bilaga 10 

Komponentval- Färdiga och unika delar 

!







Bilaga 11 

Detaljkonstruktion 

Topplatta  

Här nedanför följer ritningarna på hur den nya topplattan ska konstrueras samt hur 
skruvarna till instyrningshjulen ska placeras och svetsas (Ritningsnummer 10001-
10007) .  

 

















Topplatta för lastyta med SAL 

Här nedanför följer ritningar för att konstruera topplattan vänster och topplattan höger 
som ingår i lastytan med SAL. Samt ritningar hur skruvarna till instyrningshjulen ska 
placeras och svetsas (Ritningsnummer 20001-20016). 

 



































Bilaga 12 

Konstruktionsanalys 

För att se hur den nya lastytan klara påfrestningarna vid en kollision utfördes det 
konstruktionsanalyser på topplattan till den vanliga lastytan och på topplattan som 
ingår i lastytan med SAL. De två topplaterna gjordes om till ytor på grund av att 
topplatterna räknas tunnväggiga konstruktioner, som beskrivs i teoretiska 
referensramarna.  

I kravspecifikationen finns ett krav(K2) att lastytan ska klara en kollision i 3km/h, 
med en last på 250kg, utan deformation. För att få fram var detta blir för kraft(F) i 
Newton(N) har följande beräkning ut förts.  

Ta fram kraft F vid en kollision 

Sökt: Kraften(F) vid en kollision med hastigheten(v) 3km/h med en last på 250kg. 
(Räkna med att väggen är ej deformations bar) 

Givet:  

Last = 250kg 

Lastvagnens vikt = 150kg 

v = 3km/h 

Formler:  

Rörelsemängd  

p = mv        [20] 

p (Rörelsemängd) 
m (massa) 
v (hastighet) 

 

 Kraftekvation  

F = ma = Δp / Δt      [20] 

F (kraft) 
a (acceleration) 
t (tid) 

 
Lösning: 

 v = 3km/h = 0,835m/s  



 m = 250kg + 150kg = 400kg 

 p = 400kg * 0,835m/s = 334kgm/s 

   Antag att kollisionen tar 0,1s. 

 F = 334kgm/s / 0,1s = 3340N 

 

Analys i Catia V5 

När kraften F hade tagits fram skedde konstruktionsanalys i Catia V5 där topplatterna 
utsattes för en kraft på 3340N och en last vikt på 250kg.  

Lastyta 

Resultatet visade att topplattan till den vanliga lastytan utsätts för en max spänning på 
87.5 MPA och en förskjutning på 0,113mm. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lastyta med SAL 

Resultatet visade att toppplatten till lastytan med SAL utsätts för en max spänning på 
185MPa och en förskjutning på 0,0635mm.  
 



 

 

Utvärdering av konstruktionsanalys resultat 

Materialet EN 1.4301/ASTM 304 som topplattorna är tillverkade av har en 
sträckgräns på 210 MPa och en brottgräns på 520-700 MPa.  

Lastyta 

Topplattan till den standard lastytan som fick en max spänning på 87.5 MPa ska inte 
har några problem att uppleva kravet K2. 

Lastyta med SAL 

Topplattan till lastytan med SAL ligger lite för nära sträckgräns på 210MPa. Men då 
analysen räkna med att vägen ej är deformations bar och sannolikheten att användaren 
kommer upp i en hastighet på 3km/h med 250kg last är låg. Ses inte detta som ett 
problem för vidare arbete 



Bilaga 13 

Produktsammanställning 

Lastyta 

Se ritning nr. 11000 för komplett produktsammanställning av ingående komponenter 
till lastytan samt ritning nr. 30000 och nr. 30001 för att se hur fästena ska placeras 
och svetsas.  

Lastyta med SAL  

Se ritning nr. 21000 för komplett produktsammanställning av ingående komponenter 
till lastytan samt ritning nr. 40000 och nr. 40001 för att se hur fästena ska placeras 
och svetsas.  
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Prototyp 
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Kostnadsberäkning 

Prisuppgifter 

Instyrningshjul – 2,1 EURO/st 

EN 1.4301/ASTM 304 (2.0x1500x3000) – 2,6 EURO/kg 

Beräkning 

Denne nya lösningen medföljer att antalet instyrningshjul öka med 2 stycken. 

2 * 2,1 EURO = 4,2 EURO 

Det extra material som behövs till topplattan har en volym(V) på ca 36,668  𝑐𝑚!. 
Materialet EN 1.4301/ASTM 304 har en densitet(𝜌) på 8,00 𝑔/𝑐𝑚!. 

𝜌 = !
!

                         [20] 

                𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉   

𝑚 = 36.668  𝑐𝑚! ∗ 8,00  𝑔/𝑐𝑚! =   293.344𝑔 

Vikten för extra materialet är 0.2933kg. Materialet kostar 2.6 EURO/kg. 

0,2933 * 2.6 EURO = 0,76258 EURO 

Resultat 

4,2 EURO + 0,76258 EURO = 4,96258 EURO 

(1 EURO = 8,65 SEK) 

4,96258 EURO * 8,65 = 42.9 SEK. 
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