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och rådgivning. 

 

Halmstad 2015-05-20 

_____________________   

Johannes Söderlind  



Sammanfattning 

 

 

Sammanfattning    

Projektet utfördes tillsammans med OC Off Course som tillverkar och säljer 

främst elcyklar. 

 

I dagens samhälle så blir alternativa transportmedel för bilar allt större och flera 

cykeldelningsprogram uppkommer i större städer över hela världen varje år. 

 

Något som inte finns mycket av än är cykeldelningsprogram i kombination med 

elcyklar. En elcykel är ett attraktivt färdmedel för att slippa köer. Med en elcykel 

slipper man även att behöva svettas i backar eller när man behöver åka längre 

sträckor. 

 

Målet med projektet är att ta fram en prototyp till cykeldelningsstationens utifrån 

de funktioner som behöver uppfyllas. 

 

Arbetet utgick ifrån Fredy Olssons metoder gällande principkonstruktion och även 

ett antal konceptgenereringsmetoder från Kenneth Österlin. Från detta gjordes ett 

antal skisser som sedan utvärderades i flera steg utefter en kravspecifikation som 

sammanställdes. En 3D modell av det valda konceptet ritades sedan upp i CatiaV5 

för sammanställning. 

 

Projektet ledde fram till ett färdigt koncept som väl uppfyller ställda krav som kan 

vidareutvecklas för tillverkning samt implementering av elektronik.  



Abstract 

 

 

Abstract                      

The project was carried out together with OC Off Course who manufacture 
and distribute mainly electric bikes. 

In today’s society, alternative sources of transportation becomes more and 
more present and several bicycle sharing programs arises in major cities 
across the world every year. 

Something that doesn’t exist too much as of yet is bike sharing programs 

that uses electric bikes. An electric bike is a convenient way of 

transportation as well as a good way of avoiding traffic. With an electric 

bike you avoid having to sweat when biking over hills or when you need to 

travel over longer distances. 

The goal of this project is to develop a bike sharing station according to 

the functions need to be met. 

This thesis Is based on Fredy Olsson´s methods principkonstruktion as 

well as a couple of concept generating methods from Kenneth Österlin. 

From this, a number of sketches were made that later was evaluated in 

several steps in conjunction to a set of specifications. A 3D model of the 

selected concept was later made in CatiaV5 for a complete product.
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1 Introduktion  
 

1.1 Bakgrund  

Pucher, Buehler, (2012) pratar i sin bok city cykling om hur cyklandet historiskt 

sett varit en väldigt stor del av transporten. Det håller nu på att komma tillbaka 

mer och mer och p.g.a. detta så har ett allt större behov växt. De senaste åren har 

antalet cykeldelningsprogram ökat, 2010 var det uppskattningsvis ungefär 135 

program i 160 städer med över 235,000 cyklar. 

 

Principen för cykeldelning är enkel, det handlar om att få tillgång till en cykel 

under en kortare stund, dvs. att en cykel hyrs vid behov. Cykeldelning är en helt 

obemannad uthyrningsstation som medför mobilitet som att hyra en cykel vid en 

station nära ditt hem och lämna cykeln vid en annan station nära jobbet. 

 

På senare tid har det börjat komma fram varianter med elcyklar istället för vanliga 

cyklar, detta medför ett antal fördelar för användaren. Generellt med 

cykeldelningsprogram så bör undvika områden med stora backar eller områden 

med större höjdvariationer. Med en elcykel behöver man inte tänka på det då man 

slipper bli svettig när man cyklar upp för större backar eller längre sträckor. 

 

1.1.1 Företagspresentation  

OC Off Course startade som tillverkare av eldrivna arbetsfordon såsom golfbilar 

och servicebilar men 2011 har elcyklar tagit en större del av tillverkningen.  

OC Off Course grundades 2006 i Halmstad som ett helsvenskt varumärke. De 

startade som en tillverkare av eldrivna arbetsfordon som servicebilar och golfbilar 

till diverse områden.  

På senare tid har deras fokus ökat allt mer på elcykelfronten och utgör nu större 

delen av deras tillverkning då miljö, hälsa och ekonomi blivit en tydlig trend i 

samhället.  

Enligt Off Course är deras styrka deras höga kvalitet och noggrannhet i 

kombination med konkurrenskraftiga priser samt deras flexibilitet och lyhördhet 

inom produktutveckling och kundanpassning. 

Idag finns Off Course i Sverige, Finland, Danmark, Portugal och Spanien. 
 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att designa en dockningsstation/cykelställ för ett 

cykeldelningsprogram specifikt inriktat på Off Course elcyklar. 

 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att designa och konstruera dockningsstationen så att 

befintlig elektronik senare ska kunna monteras dit. 
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1.4 Problemdefinition 

 Projektets största fokus ligger på att främst designa och konstruera en 

dockningsstation till en elcykel där befintlig elektronik från föregående år 

(Måbrink och Ovenmark) senare ska integreras.  

Följande punkter ska även lösas: 

 Dockningsstationen ska följa företagets image.  

 Lämpligt material ska väljas.  

 Konstruktionen ska vara utformad så att det finns utrymme till eventuell 

reklam på utsidan. 

 Dockningsstationen ska vara semantiskt utformad vilket betyder att den 

ska vara utformad så att det blir lätt att förstå hur den ska användas. Detta 

är viktigt eftersom den ska användas av en stor målgrupp. 

 Det ska utformas så att det ska vara lätt att komma åt att utföra eventuella 

reparationer eller serva elektroniken. 

 Varje dockningsstation ska vara utformade i moduler så att antalet cyklar 

vid varje station ska kunna varieras. Detta ger en större flexibilitet och kan 

anpassas efter behovet som finns just på denna plats. 

 

1.5 Avgränsningar 

Då den största delen av elektroniken till dockningsstationen är redan framtagen så 

valdes det att avstå all elektronik. 

Då den elektronik som finns är i prototyp stadiet kommer inte dockningsstationen 

göras klar för tillverkning då eventuella fästen och dimensioner behöver ändras. 

 

1.6 Kravspecifikation 

En kravspecifikation gjordes ihop med Martin Franzén (personlig kommunikation 

jan-april 2014) på Off Course AB. Kriterierna togs fram för att produkten ska 

uppfylla företagets krav och önskemål för produkten. 

 
M=Minimikrav, I=Idealkrav, Ö=önskvärt 

Tabell 1.1: Kravspecifikation

Krav-
nr. 

M/I/Ö 
 

Kravspecifikation 
 

K1 M Produkten ska agera som en dockningsstation. 

K2 Ö 

Dockningsstationen ska vara förberedd till att utrustas med 
befintlig elektronik. 

K3 M Med hjälp av befintlig elektronik ska elcykeln kunna laddas. 
K4 I Det ska finnas funktionell servicelucka till elektroniken. 

K5 I 

Dockningsstationen ska medföra ett skydd mot väder för el-
cykelns batteri 

K6 I En cykelhjälm ska förvaras i dockningsstationen. 

K7 M 

Dockningsstationen ska förhindra att cykelnyckeln kan tas ut 
från cykeln när den står i stationen 
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2 Metod  
 

2.1 Metoddiskussion 

2.1.1 Val av konstruktionsprocess 

Vid projektets start så granskades två olika arbetsmetoder för konstruktion. The 
mechanical design process av David G. Ullman 2006 och principkonstruktion som 
är skriven av Fredy Olsson 1995. 
 
Båda böckerna förklarar hur arbetet bör läggas upp med tydliga illustrationer och 
figurer. Olssons (1995) principkonstruktion har sex enkla steg som följs vid 
framtagning av en prototyp. Ullman 2006 använder sig av bredare analyser av 
problem som kan uppstå i konstruktionsprocessen. Det valdes att använda endast 
Olssons (1995) metod då den använts i tidigare projekt samt att det är lätt att följa 
dess metodik.  
 
 

2.2 Metodologi 

2.2.1 Principkonstruktion 

Principkonstruktionen börjar med ett inledande arbete var det tas fram en 
principiell produktlösning utefter ett eller flera behov eller produkttyper. 
Se kapitel 3.3.1 för vad som använts som grund för produktdefinitionen. 

 

Produktdefinition 

Produkten 

Produkten är en laddningsstation/dockningsstation till elcyklar som även kommer 
att fungera som en uthyrningsstation. Produkten är huvudsakligen ett skyddande 
skal som också ska skydda elcykeln från att kunna bli stulen. Den ska även 
innehålla den elektronik som kan behövas för att låsa och ladda elcykeln. Den ska 
vara konstruerad som moduler så att antalet cyklar kan varieras i varje station. 
 

Process 

Produktens huvuduppgift är att skydda elcykeln och dess batteri från att bli stulna. 
Dockningsstationen ska även skydda cykeln batteri från bl.a. väta, smuts och is. 
För att cyklisterna som hyr cyklarna ska kunna låsa cyklarna under uthyrningen så 
måste nyckeln till elcykeln förvaras oåtkomligt under tiden som cykeln laddas. 

 

Omgivning 

Produkten kommer att stå utomhus, i olika miljöer och utsättas för regn, sol och 
snö. Detta medför att det kommer att ställas relativt höga krav på material som 
väljs för produkten. 
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Produkten kommer eventuellt att säljas inom Europa och Dubai vilket medför att 
produkten måste stå emot flera olika klimat. 
 

Människa 

Produkten kommer att vara utomhus och kommer troligtvis vara i kontakt med 
människor dagligen, detta medför att produkten behöver vara relativt tydlig av vad 
syftet med produkten är så att inga missförstånd sker, dvs. att cykelstället ska vara 
semantiskt utformad. 
 

Ekonomi 

Några ekonomiska riktlinjer för tillverkning av produkten har inte uttryckts.  

 

2.2.2 Produktundersökning 

Cykeldelningsprogram har funnits under en längre tid, men det är under de sista 

sju, åtta åren som populariteten av det har ökat. I samband med detta så har såklart 

även efterfrågan ökat. År 2007 så var det totala antalet cyklar till 

cykeldelningsprogram ca 50,000 i världen, år 2012 så har antalet cyklar 

överskridit fyra miljoner (Fishman, Washington, Haworth 2013). Kina har i 

nuläget världens största cykeldelningsprogram med över 70,000 cyklar. 
 

Granskning av konkurrenter 

Vid framtagning av en produkt så undersöks befintliga och konkurrerande 
produkter som finns på marknaden. Genom detta går det också få reda på vilka 
olika tekniker som konkurrenter använder sig av, på grund av detta så gjordes en 
konkurrentundersökning. 
För att hitta liknande produkter så användes främst internet men även Göteborgs 
Styr & Ställ cykeldelning granskades vilket är det som är mest likt det som finns i 
Sverige. Utifrån all information som samlades ihop om konkurrerade produkter, 
kunde inte någon konkurrensanalys utföras, på grund av att det inte finns någon 
liknande produkt som är anpassad för allmän användning ute på marknaden i 
nuläget. Några befintliga produkter plockades ändå fram som finns på marknaden 
som inte är anpassade till arbetets kravspecifikation för att de kan ge inspiration & 
idéer till arbetet. 
Nedan visas de elcykel program som valts att ta inspiration ifrån. 
 

Styr & Ställ 

Styr & Ställ är ett system som är inriktat på att ge ett alternativt transportmedel 

var folk inte behöver anpassa sig till tidtabeller. Då Styr & Ställ inte är ett 

cykeldelningsprogram som använder elcyklar så är det främst en låsning och 

uthyrning som stationen består av. Något som är värt att nämna är att vid 

återlämning av cykeln så sker dubbla notifikationer för att notifiera att cykeln har 

lämnats in ordentligt. När cykeln lämnats in så hörs dels ett dubbelpip samt att en 

lampa ger en ljusindikation att den har dockats korrekt.  

(http://www.goteborgbikes.se/) 
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Mobility parc 

Mobility parc’s koncept är att laddningsstationen möjliggör gruppering av flera 
cyklar på ett ställe, stationen säkrar dem och tillåter en konstant användning utan 
att behöva oroa sig för att ladda batterierna.  
En stor nackdel med dessa är dock att dom inte har några integrerade lås på sina 
cyklar vilket kan göra det svårt att lämna cykeln obevakad. 
(http://www.wattworld.ch/mobility) 
 

University of Tennessee 

Miles Cary (2011) skriver om Matthew Grace som introducerade ett 
elcykeldelningsprogram på ett universitet i Tennessee. 125 Studerade var med på 
en testkörning av ett elcykeldelningsprogram. Här har dom dock frånskilt batteriet 
från cykeln till en egen behållare. Batteriet läggs sedan dit efter användning. 
 

Ve´lib 

Ve´lib är Europas största cykeldelningsprogram som ligger i paris, de har en 

arsenal på 20,000 cyklar utdelat på 1,450 olika stationer. Enligt Nair, Miller-

Hooks, Hampshire och Bušić (2012) så används systemet över 120,000 gången 

dagligen och ses som väldigt framgångsrik. Ett medlemskap kostar 225kr för ett 

år som ger oändligt många turer som varar under 30 minuter. Den stora 

utmaningen med systemet är att reglera flödet av cyklar då de sällan fördelas 

jämnt med var folk cyklar. 
 
Webster och Cunningham (2010) I deras vetenskapliga artikel ”Preparing for 
Bike-Sharing” resonerar de om att det finns ett flertal olika nivåer av inflytanden 
hos de cyklandes beteende. Ett ekologiskt perspektiv för feedback från varje 
individ, interpersonell, organisatoriska och offentliga politiska influenser. Från 
deras undersökning visades det att det kan behöva stödjas av företag till att 
uppmuntra användandet. Många använder hellre bilen till jobbet än att cyklar 
längre sträckor, de företag som uppmuntrar fysisk aktivitet visade sig ha en 
mindre andel personal som åkte bil till jobbet. 
 

2.2.3 Framtagning av produktförslag 

I början av framtagningen av produktförslag diskuterades det mycket ihop med 
företaget om olika lösningar med hur många cyklar som skulle tillhöra varje 
station. Diskussionen ledde fram till att det skulle bli smidigast att hantera det som 
moduler, det vill säga att antalet cyklar kan varieras som behövs ha tillhands vid 
varje station. Genom brainstorming kom vi fram till att dockningsstationen ska 
vara utformad så att den täcker den bakre delen av cykeln, för att på så vis skydda 
cykelns batteri från naturens påverkan. Detta medför också en möjlighet att 
montera in värmeelement på insidan av dockningsstationen, vilket skulle 
möjliggöra laddning av batteriet även när det är minusgrader vilket inte funkar bra 
annars. 
Martin Franzén (personlig kommunikation 29 januari 2014) på Off Course ville 
att dockningsstationen skulle följa samma tema som företaget, som är bland annat 
hälsa, miljö och säkerhet. Detta medförde att de ville inkludera en cykelhjälm till 
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varje modul för att framföra tanken om säkerhet från hela 
cykeldelningsprogrammet. I Colombia så utfördes en undersökning på hur många 
som använder en hjälm vid användning av en cykel från ett cykeldelningsprogram 
eller om en privat cykel användes. Resultatet från denna undersökning visade att 
bara en femtedel av människor som använde sig av ett cykeldelningsprogram 
använde cykelhjälmar jämfört med människor på egna cyklar. (Kraemer, 
Roffenbender and Anderko 2012) 
Denna undersökning visar hur viktigt det är att uppmuntra användande av 
cykelhjälm. 
 

Konceptframtagning 

I början av skissnings arbetet så användes ett antal olika metoder för att snabbt 

och effektivt få fram en relativt stor kvantitet av skisser. 
 

Brainstorming  

Brainstorming (Österlin, 2010) användes ofta var mellan två och tre personer först 

började med att definiera problemet som vi hade. När detta var gjort så började vi 

med att ”brainstorma” fram så många lösningar som möjligt för att senare kunna 

sålla bort de idéerna som inte skulle fungera i praktiken. Brainstorming användes 

för flertalet saker dels skissning, problemlösning och även för utformning av 

konstruktionen. Se kapitel 3.9 om hur brainstorming användes i detta projekt. 

 

Scamper 

Scamper (Michalko 2006) är även detta en idégenereringsmetod. Scamper är 
utformad så att den har ett antal frågeställningar som bör tänkas på för att bredda 
insikten på uppgiften. Ofta med scamper metoden så kommer nya idéer och 
koncept fram som inte kommit fram annars. Denna metod användes när idéerna 
började ta slut och det behövdes nya. Se kapitel 3.10 hur metoden utförts i 
projektet. 
 

2.2.4 Produktförslag  

Efter ett inledande möte med Off Course AB så började skissningsarbetet med att 
flertalet förslag togs fram. Efter att ha skissat en längre stund utvärderades dom 
efter kriterierna samt diskuterades ihop med företaget. Från detta kom vi fram till 
fyra principförslag som möjligt kunde fungera för konstruktionen. 
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Förslag 1 

Den hålls uppe från varsinsida av en stång samt har plats för en cykelhjälm i 

överdelen av konstruktionen. Den har dockningen för laddningen mot bakdelen av 

konstruktionen, samt täcker över den bakre delen av pakethållaren och batteriet. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 2 

Förslag nummer två är utformad på ett liknande vis var det finns plats för hjälmen 

på överdelen av konstruktionen samt att den hålls uppe med en stång. Denna är 

lite mindre och skyddar inte cykelns batteri. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.2.4.2 Förslag 2 

  

Figur 2.2.4.1 Förslag 1 
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Förslag 3 

Förslag tre står på marken med de två benen men har utrymme mellan benen för 

cykelns däck så att den kan föras in i stället och dockas på ett liknande sätt som 

förslag 1. Detta koncept har även utrustas med ett indikationsljus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 4 

Förslag 4 är som en kombination av förslag 1 och 3, den står på ben, dockas in lätt 

med möjlighet för att lägga till utrymme för förvaring av cykelhjälm. Fördelen 

med denna är att benen ligger framför dockningen vilken kan täcka cykelns lås.  

 

Figur 2.2.4.3 Förslag 3 

Figur 2.2.4.4 Förslag 4 
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2.2.5 Utvärdering av koncept 

Mellanliggande utvärdering 

De fyra lösningsförslagen gjordes en utvärdering med hjälp av 

kravspecifikationen (tabell 1.1) som bestämdes tidigare.   

Tabell 2.1 Utvärderingstabell 

3= uppfyller säkert kravet 

2= uppfyller troligen kravet 

1= uppfyller knappt kravet 

0= uppfyller inte kravet 

 

Resultatet från detta visar att alla fyra koncepten är relativt lika men att koncept 

två halkar efter lite då den inte uppfyller krav fem och sju.  

 

Efter utvärdering så hades ett möte med Off Course AB var en kombination av 

förslag fyra och förslag två togs fram som ses nedan. 

 

Kombinationen av förslag fyra och förslag två gav följande resultats (figur 2.1, 

figur 2.2). Anledningen till detta resultat är att mycket material kan sparas in när 

ben undviks för varje individuell modul samt att det blir lättare vid montering av 

stationen. 

 

 
Figur 2.1 Produktförslag från sidan 

Lösningsförslag Förslag K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Summa 

1 Förslag 1 3 2 3 1 2 3 1 15 

2 Förslag 2 3 2 3 2 0 3 0 13 

3 Förslag 3  3 3 3 2 3 1 0 15 

4 Förslag 4 3 2 3 3 1 2 2 16 
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Figur 2.2 Produktförslag framifrån 

Den har plats för cykelhjälmen så som finns i förslag ett och förslag två. Cykeln 

backas in i dockningsstationen så att cykelns batteri skyddas från väder. Den 

främre delen av konstruktionen täcker över cykelns lås som förhindrar att nyckeln 

tas ut under tiden den står och laddas. 

 

2.2.7 FMEA analys 

En FMEA analys gjordes efter den slutliga modellen fastställts för att få bort 

eventuella brister som finns på produkten.  

 Tabell 2.2 FMEA analys 



2. Metod 

 

11 

 

FMEA analysen hänvisade till att det kunde finnas en brist på konstruktionens 

hållbarhet. Detta medförde att en konstruktionsanalys utfördes på konstruktionen. 

Se kapitel 2.2.10 för att se utförandet och resultatet från detta. 

Det andra problemet som FMEA analysen medförde var att vatten kunde samlas i 

förvaringsområdet till cykelhjälmen. En lösning för att få vattnet att rinna undan 

behövdes. Se kapitel 4.1 för lösningen. 

2.2.8 Materialval 

För att lättare kunna välja ett lämpligt material så ställdes ett antal kriterier upp 

som materialet behöver uppfyllas. 

 

 Återvinningsbart 

 Ska vara tåligt mot väta 

 Behöver tåla visst våld 

 Ska gå att måla  

 Ska vara ekonomiskt att använda 

 Materialet ses och upplevas kvalitativt 

 

Efter en grovsållning utifrån dessa kriterier så var det kvar tre olika material, 

förzinkat stål, rostfritt stål och aluminium. Rostfritt stål valdes bort då det är 

betydligt dyrare än aluminium och förzinkad plåt.  

 

Materialet som slutligen valdes var varmförzinkat stål, då materialet är billigast.  

 

Det finns tre olika sätt att zink belägga stål, varmdoppa, elektrolytiskt och 

sprutning. Det som ger finast yta är genom elektrolytiska zinkbeläggningar men 

att det är mycket dyrare än varmförzinkning. Sprutade zinkbeläggningar ger en 

ganska tjock yta av zink och ger en god yta men är det dyraste alternativet. 

(Ullman 2010) 

 

Det som slutligen valdes var varmförzinkning då det är det lättaste och billigaste 

alternativet, att det inte ger den bästa ytan gör inte så mycket då 

dockningsstationen troligtvis kommer att målas. 
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2.2.9 Kostnadskalkyl 

En kostnadskalkyl utfördes för att få en ungefärlig tillverkningskostnad. Detta 
gjordes för att utesluta om det skulle vara lönsamt att tillverka produkten. 

 
 
 

 

 

 

 

En cykelstation rymmer fem cyklar som har ett värde på cirka 9.000kr st. Detta 

medför att själva stationen kostar mindre än 10 % av totalvärdet och därmed 

borde den vara lönsamt att tillverka.  

För att starta ett cykeldelningsprogram medför detta att startuppgiften ligger runt 

50.000kr per station exklusive elektroniken. 

Då Cykelstationen är gjord utav galvat stål så beräknas underhållskostnaderna och 

reparationskostnaderna vara försumbara. 

2.2.10 Konstruktionsanalys 

En konstruktionsanalys gjordes för att kunna anpassa konstruktionen till de 
tänkbara belastningsfall som kan uppkomma.  
 
Det material som använts under konstruktionsanalysen var ett konstruktionsstål 
med en sträckgräns på 355 MPa. 
Efter att ha gjort en konstruktionsanalys där dockningsstationen hölls uppe av två 

ben så kunde det konstateras att konstruktionen inte skulle hålla ifall det skulle 

utsättas för krafter över 3000N, dvs. ca 300kg. Detta motsvarar fyra personer på 

75kg vilket medför en bra säkerhetsgräns. Det visade sig att konstruktionen inte 

skulle hålla för den vikten då sträckgränsen är på 355 MPa och konstruktionen 

skull utsättas för spänningar på cirka 600 MPa vilket överskrider sträckgränsen. 

 

Efter att ha gjort en korrigering av konstruktionen med två extra ben för att 

fördela vikten bättre så sänktes spänningen betydligt till en acceptabel nivå på 

cirka 250 MPa.  

Detta medför då att en dockningsstation med fem moduler behöver fyra ben för att 

klara av lite större påfrestningar som kan uppstå om några skulle sätta sig på 

dockningsstationen.  

Tabell 2.3 Kostnadskalkyl 
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3 Teoretisk referensram  

 

3.1 Sammanfattning av relevant litteratur 

Cykeldelning har blivit allt större och har nu funnits i några år. På senare tid som 

ihop med dagens miljötrend har det börjat introduceras elcyklar i 

cykeldelningsprogrammen. 

(Pucher & Buehler, 2012) 

 

3.1.1 Val av litteratur  

Inledande så gjordes en litteraturundersökning för att få en tillräcklig överblick av 

området. Enligt Lundequist (1995) bör sökningarna uppfylla vissa mål: 

 

 Att visa var forskningsfronten inom problemområdet står i nuläget. 

 Att anvisa området som kan vara forskningsmässigt intressanta. 

 Att inverka på bestämningen av projektets problematik 

 Att anvisa intressanta metoder, tester, experiment mm. 

 Att ge en översikt av forskningsområdets centrala begrepp och teorier. 

 

Under förstudien som genomfördes i starten av projektet har det valts att arbeta 

med Österlin (2010) designmetodik vilket består av fem delar: 

 

1. Uppstart 

2. Informationssamling och analys 

3. Koncept- eller idéskissning 

4. Bearbetning av principerna 

5. Uppföljning av tillverkningsdetaljerna 

 

Anledningen till att denna metodik valts är att den ger en bra grund till hur 

projektet ska gå till väga. Den innehåller diverse konceptgenereringsmetoder som 

är bra för att få arbetet att fortskrida i en bra fart. 

Olssons (1995) metod inom principkonstruktion användes bland annat för att göra 

en processbeskrivning och produktutformning. 

En annan kurslitteratur som använts är Lundequist (1995) vilket innehåller 

flertalet metoder och begrepp inom design och produktutveckling vilket 

underlättar vissa benämningar och begrepp samt upplägget för arbetet. 

 

För att få en bra bas till materialval för konstruktionen så valdes det att använda 

boken ”Materiallära” Ullman (2010) som ett stöd till CES Edu pack vid val av 

lämpligt material. 
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3.2 Viktig kriterier för ett lyckat cykeldelningsprogram 

I Kahns (2012) artikel så pratar han om ett antal punkter som gör att 

cykeldelningsprogram blir bättre. Alla program ser olika ut och ligger inte alltid 

vid likvärdiga områden men att dessa punkter generellt sätt fungerar till alla 

potentiella delningsprogram: 

 

 Ett nyckelelement för att ett cykeldelningsprogram ska fungera är att en 

erfaren person hanterar programmet med stöd från en bra investerare. 

 Systemet för cykeldelningsprogrammet måste vara enkelt att förstå och 

använda. Det kan inte vara en alltför hög kostnad att använda systemet. 

 Cykeldelningsprogrammet måste vara väl hanterat och se till att cyklar 

finns tillgängliga inom det aktuella geografiska området. Om cyklar gör 

sönder så kommer även systemet drabbas. 

 Cyklar kan behövas transporteras runt då det blir brist på cyklar vid vissa 

stationer under rusningstimmarna. 

 Det krävs ofta en större utsträckning av stationer i området, större 

bostadsområden och arbetsplatser är ofta de viktigaste platserna för 

stationer. 

 
 

3.3 Principkonstruktion 

När ett konstruktionsarbete inleds så utgås det ifrån en behovslösning eller 

produkttyp för att försöka få fram en principiell produktlösning. 

I de fall där ingen tidigare produkt existerar eller där produktlösningen helt 

ifrågasätts måste även en produktstudie göras. Ifall en speciell produkts principer 

gällande dess verkningssätt, uppbyggnadssätt eller utformning bör ifrågasättas 

utförs enbart principkonstruktionsetappen. 

 

Utgångspunkten för principkonstruktion utgörs antingen av en behovslösning som 

antingen kan lösas materiellt eller genom en huvudfunktion för en produkt. 

Målet för verksamheten är att med hjälp av alternativa lösningsförslag komma 

fram till ett ändamålsenlig, konkurrenskraftig och efterfrågad principlösning. 

Denna skall presenteras i form av ett principutkast och/eller en produktmodell 

(Olsson, 1995). 

 

3.3.1 Produktdefinition 

Under produktdefinition så behandlas följande steg: 

 

Produkt 

Freddy Olsson (1995) resonerar nedan att det är väldigt viktigt att göra klart vilka 

enheter som ingår i en produkt och vad dess användningsområden och/eller 

användningssammanhang är. 
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Produkten betraktas alltid som föremålet för det aktuella 

principkonstruktionsarbetet. De flesta produkter består av flera delar och i större 

produkter kan ett antal produktdelar föras ihop till en eller flera produktenheter. 

Av dessa är det produktens benämning, användningssamanhang, 

användningsområde och omfattning som är enheter i produkten. 

 

Process 

Vid konstruktion av en ny eller en modifierad konstruktion av en befintlig produkt 

så kan det vara svårt att bestämma ingående produktenheter. Om man inte är 

försiktig kan detta verka kreativt hämnande eller ge en felaktig inriktning på 

lösningsarbetet. 

 

Vid principkonstruktion är det allmänt lämpligt att göra klart för sig vilken 

procedur produkten ska utföra, medverka eller tillåta. D.v.s. att bestämma 

produktens användningsprocess, huvudprocess eller huvuduppgift. Om processen 

är sammansatt är det viktigt att delprocesser eller deluppgifter fastläggas och även 

sambanden mellan uppgifterna. 

 

Omgivning 

Produktens omgivning vid användning ska fastställas gällande geografiskt 

område, lokalitet, position och miljö. 

 

Människa 

Vilka personer som kommer att bruka eller de som är berörda av produktens 

användning ska också undersökas. Vid användning kan människans relation till 

produkten vara operatören, det direkta objektet och negativt eller positiv 

dativobjekt. 

 
Ekonomi 

Ekonomiska mått så som produktens nypris, installationskostnad, 

användningskostnad och underhållskostnad är exempel som bör utredas och anges 

av produktens bruksekonomi. 

 

3.4 Produktundersökning 

Om ett nytt principiellt produktförslag ska tas fram är det ofta mycket lämpligt att 

ta reda på nuläget och vad som tidigare gjorts inom det aktuella produktområdet. 

Även eventuella svagheter och styrkor är bra att undersöka. 

Enligt Olsson (1995) så är några av de sakerna som bör tänkas på  

 

 Teknisk utveckling och tekniska brister. 

 Historik, beträffande förändringar och bakomliggande behov. 

 Erfarenhet och brister så som bristande kriterieuppfyllelser, statistik, 

reklamationer och haverier. 
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 Upplysningar om produktframställningen, gällande svårigheter, 

olämpligheter tidigare produktutformande. 

 Upplysningar om marknadsföring, försäljning och distribution, hur mycket 

har produkten tagit åt sig av marknaden. 

 Ekonomisk bakgrund, pris och kostnadsutveckling samt lönsamhetsläget 

och eventuell försäljning. 

 

3.4.3 Kravspecifikation 

I (Österlins 2010) bok Design i Fokus förklarar han att vid design av en produkt 

så undersöks först och främst kundbehoven. Produktens funktioner, formspråk 

och ergonomi undersöks även för att se vad som ska göras för att skilja sig ifrån 

konkurrenterna. 

Det bör även gå igenom de olika faser av en produkts livscykel så som 

konstruktion, tillverkning, marknadsföring, distribution, montage, användning, 

service, kassering och till sist återanvändning. 

Dessa synpunkter måste struktureras för att få en bra överblick på produkten. 

 

3.5 Framtagning av produktförslag 

Ett fullständigt principiellt produktförslag ska tydligt visa produktens 

verkningssätt, uppbyggnadsätt och totalutformning. Förslagen som framställs 

vidareutvecklas sedan i flera stadier i efterhand. Den ursprungliga idén är ofta 

simpel och inte speciellt utvecklad eller fullständig. De bästa förslagen tas sedan 

vidare och vidareutvecklas mer ingående. 

 

Loewy (2010) Pratar om hur viktigt det är med research. Research är viktigt då 

det kan vara grunden till varför ett visst val vidareutvecklas. Detta gör också att 

ett argument finns till varför en viss sak valdes. Även att gå iväg på irrationella 

tangenter kan vara ett sätt att göra oväntade upptäckter. 

 

3.5.1 Produktens verkningssätt 

Verkningssätt beskriver hur produkten fungerar och utgör även en lösning för 

produktens huvud och deluppgifter. 

 

3.5.2 Produktens uppbyggnadssätt 

Uppbyggnadssättet påvisar flertalet delar, arrangemang sant placeringen hos en 

produkt. För varje individuellt verkningssätt kan flera principiella 

uppbyggnadssätt tänkas. 
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3.5.3 Produkten utformning 

Med utformning så syftar det på dimensionering, proportionering, formgivning 

samt färgsättning. Vid principiell utformning så bestäms grunddragen, ungefärlig 

dimensionering, hur olika delars proportioner mellan enheter varierar, dess 

helhetsform och hurdan färgkomposition produkten ska ha. 

 

3.6 Primära produktförslag 

Det primära produktförslaget ska beskrivas enkelt med en talande benämning, en 

kortfattad beskrivning med lämpligtvis en primitiv skiss. 

 

Efter varje utvärderingssteg så arbetas det vidare och vidareutvecklas ett mindre 

antal produkter med bättre produktförslag för varje del.  

 

3.7 Utvärdering av produktförslag 

När utvärderingen på produktförslaget ska göras så ska det ske i flera omgångar 

för att på så vis sålla bort de dåliga förslagen och bevara de bästa förslagen. Detta 

görs med ett utvärderingssystem. Viss försiktighet måste ske vid sållningen för att 

inte sålla bort bra produktförslag felaktigt då det medför extra arbete. 

 

Primär utvärdering 

En primär utvärdering är det första skedet var flera produktförslag vill fås fram. 

Ofta är många av dessa relativt ointressanta men att på grund av antalet förslag 

framstår ett antal rimliga förslag. 

Från denna sållning kan göras relativt lätt även med primitiva metoder då till 

största delar har bara huvudfunktionen betraktas. 

 

Mellanliggande utvärdering 

I den mellanliggande utvärderingen så går man igenom de vidareutvecklade 

förslagen från den primära utvärderingen. Här tas det hänsyn till fler av de 

undergående kriterierna och hur väl dom uppfyller kriterierna. 

I detta stadie så börjar ofta enkla prototyper och modeller göras som utvärderas. 

Efter denna bör två till fyra förslag tagits fram till den slutliga utvärderingen. 

 

Slutlig utvärdering och val av produktförslag 

De bästa förslagen genomgår sen ett sista steg av utveckling samt utvärdering var 

ett eller möjligtvis två förslag går vidare för utarbetning och presentation. 

 

3.7.1 Presentation av valt produktförslag 

I denna sista fas av principkonstruktionen så utförs ekonomiska beräkningar, 

beskrivningsskisser, produktutkast och sammanställningar av olika slag. 



3. Teoretisk referensram 

 

18 

 

Kommentarer om hur väl förslaget uppfyller de tidigare ställda kraven för 

produkten. 

 

3.8 Materialval 

Österlin (2010) pratar om att vid val av material till produkten är det främst tre 

faktorer som behöver ses över.  

 

Det första är materialegenskaper och detta kan ha flera olika materialegenskaper 

som behövs ta hänsyn till: 

 

 Tålighet mot UV strålning, temperaturskillnader, korrosion och 

kemikalier. 

 Ledningsförmåga gällande varme och elektricitet, elektrostatisk störning 

på elektronik. 

 Hållfasthet mot böjning, drag, slag, tryck osv. 

 

Nästa del som behöver tas hänsyn till är tillverkningen. Går det till exempel få de 

önskvärda formerna med det materialet man vill använda sig av, vilka 

tillverkningsmetoder som fungerar på materialet. Går det gjuta eller vilken 

tillverkningsmetod kan användas? Hur lätt är det att sammanfoga de olika delarna 

och hur fin yta går det få på materialet, ev. vilka ytbehandlingar som kan 

användas. Vad blir tillverkningskostnaden och hur mycket av materialet används? 

 

Den tredje delen är ifall det går att få fram materialet inom ens budget och 

tidsplan. Finns det standarddimensioner och kvaliteter, är beställningen tillräckligt 

stor att det kan bli lönt att beställa i specialdimensioner. 

 

3.9 Brainstorming 

Österlin (2010) Brainstorming är en välkänd och troligtvis en av de mest använda 

idégenereringsmetoderna. Ofta så fås flera unika förslag om alla som är med har 

olika intressen och kunskaper, men det viktigaste är att stämningen under mötet 

ska vara avkopplat och positiv. Det är också väldigt viktigt att alla får en chans att 

komma till tal för att göra det lönt att göra det i en grupp. Gärna en dag eller två 

innan mötet ska problemet definieras lite lätt så att alla redan har bearbetat 

problemet i huvudet dagen innan. För att mötet ska gå rätt till gäller det att alla 

kan och följer reglerna som är: 

 

 All sort av kritik och bedömning är förbjudet. 

 Stort antal idéer eftersträvas. 

 Idéer som är utanför det vanliga eftersträvas. 

 Att kombinera och komplettera framkomna idéer görs gärna. 
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3.10 Scamper  

 

Detta är en ganska vanlig övning, kan du se något annat än en 

kanin på bilden jämte? Om man misslyckas med detta vänd på 

pappret så kommer en anka ta form. Detta fungerar också på 

existerande idéer och produkter. 

Denna nya idé kan sen igen bli ändrad till nya idéer. Om 

begränsar sätts till sin första idé så kan det vara förödande för 

sin fantasi. Ett av de bästa sätten att få en bra idé är att komma 

fram till så många olika idéer som möjligt. Hur det än ses så är 

det bara en av många möjliga sätt. 

 

Scamper är begynnelsebokstäverna på inspirationsorden: Substitute, Combine, 

Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse. Scamper får en att tänka 

på ovanliga sätt som ofta får en att komma ifrån sitt vanliga tänkande och öppnar 

fantasin till nya nivåer. 

Michalko (2006) säger att ett antal saker sker när alternativa idéer söks: 

 

1. En av de alternativa idéerna kan lösa ett av problemen. 

2. En alternativ idé kan hjälpa dig att flytta om komponenterna av ditt problem, 

därmed lösa det indirekt. 

3. Ett alternativ kan visa sig vara en bättre startpunkt än sin orginala idé. 

4. Att ett antal alternativa idéer genereras och att sedan återgå till sin 

ursprungliga idé. Men istället för att gått med det första bästa finns det något 

att gå tillbaka till och kunna bevisa att detta var den bästa idén. 

 

Att ha flera olika alternativa idéer är provocerande, de tvingar en att övervinna 

sina stereotypiska tankemönster. Ofta kan man finna sig på de mest osannolika 

vägar som i sin tur kan ge en överraskande insikter och idéer som aldrig annars 

framkommit. 

När scamper användes ska det tänkas på att formulera frågorna på många sätt och 

inte bara ett. Några exempel på frågeställningar kan vara: vad kan ersättas? vem 

kan ersättas? vilket material kan ersättas? (michalko 2006) 
  

Figur 3.1 
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4 Resultat  

4.1 Presentation av modeller och resultat av projekt 

Resultatet från principkonstruktionen och designandet av dockningsstationen har 

gett ett färdigt koncept som kan anpassas till den elektronik som kommer behövas 

för att få en fullt funktionell dockningsstation. 

 

Produkten blev uppdelad i sex olika delar för att lättare identifiera de olika 

komponenter som dockningsstationen kommer att bestå av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detta är den största delen av konstruktionen och även den som uppfyller den 
största funktionen. Den agerar som basen för alla andra komponenter. Den har 
som funktion att skydda elcykelns batteri genom att pakethållaren förs in i delen 
så att pakethållaren kommer att täckas. Elektroniken kommer även att dras genom 
ovandelen från rören och sedan ledas vidare genom fyrkantsprofilen till 
produktens bakre del (figur 4.3). Den sista funktionen som huvud delen uppfyller 
är att skydda nyckel till cykelns lås. Skenorna som sticker ut framåt täcker över 
cykellåset vilket gör att det inte ska gå att ta ut nyckeln när den står och laddas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denna plåt har några funktioner. Anledningen till att plåten har skåror i sig är för 
att låta vatten rinna genom ifall det skulle regna så att inget vatten ligger kvar och 
skapar problem. Det är även på denna plåt som en cykelhjälm ska förvaras. 

Figur 4.1 ovandelen 

Figur 4.2 Mellanliggande platta 
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Cykelns sadel förhindrar att det ska gå att ta ut cykelhjälmen medan cykeln 
laddas. Plåten har även sex stycken fästpunkter där plattan skruvas ner i figur 4.1, 
och figur 4.3, detta går se mer noggrant på bilaga 4. Detta visar även hur man 
kommer åt elektroniken ifall något behöver lagas eller servas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är den innersta delen av produkten som gör plats för den nödvändiga 

elektroniken för laddning och låsning av elcykeln, eftersom elektroniken inte är 

klar har inte delen utrustats med några fästen för elektroniken. För att se den 

elektronik och låsningsmekanism som är utvecklad i nuläget till 

dockningsstationen se Övenmark och Måbrinks (2013) examensrapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4.4 Mellanliggande bärande ben 

Figur 4.3 Bakre del 

Figur 4.5 Ben för sidor 
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Den sista delen av konstruktionen är vad som kommer att hålla uppe modulen och 

består av tre stycken rörprofiler. Två av dom har ben för att ge tillräckligt med 

stabilitet. Produkten behöver ha en bra bärande förmåga då det antas att 

människor kommer att sätta sig på rörprofilen då den har en höjd på ca 80 cm. 

Den viktigaste funktionen som rörprofilerna har förutom att hålla uppe 

konstruktionen på rätt höjd är att alla kablar kommer att dras igenom rören för att 

ge ström till hela dockningsstationen. 

 

3D-modellen visar hur en färdigmonterad dockningsstation ser ut utan någon 

cykel parkerad. Konstruktionen kommer troligtvis att gjutas fast i marken för att 

hållas stadigt. En dockningsstation för fem cyklar tar totalt upp en yta på 77x384 

cm det vill säga cirka tre kvadratmeter.  

 

Ritningar finns i bilaga 5.  

Figur 4.6 Dockningsstationen för fem cyklar 

Figur 4.5 Mellanliggande ben 
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Figur 4.7 Illustrerande bild på hur en dockningsstation kan se ut i verkligheten med cyklar parkerade 

Här är en slutlig simulerad bild på hur dockningsstationen ser ut. Bilden visar hur 

cykeln ska föras in i stationen för att låsas och laddas.  

Slutligen utvärderades hur bra produkten uppfyller de krav och önskemål som 

ställdes i början av arbetet (tabell 1.1).  

Kriterier K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Grad av uppfyllnad 3 2 2 3 3 3 3 

tabell 4.1 

3= uppfyller säkert kravet 

2= uppfyller troligen kravet 

1= uppfyller knappt kravet 

0= uppfyller inte kravet 
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5 Slutsatser  
 

5.1 Slutsatser 

Projektet ledde fram till ett färdigt koncept som väl uppfyller ställda krav som kan 

vidareutvecklas för tillverkning samt implementering av elektronik.  

 

Varje individuell modul är ca 80 cm lång och 25cm bred. Detta gjorde att 

materialvalet blev en viktig aspekt så att konstruktionen skulle hålla dels för sin 

egenvikt och att hålla om någon satte sig på dockningsstationen. Med en tjocklek 

på 2mm varmvalsad plåt blev totalvikten 74,5kg. Denna vikt är ändå acceptabel 

då två personer borde kunna montera dockningsstationen utan några större 

problem. 

 

Ursprungligen så var det tänkt att det bara skulle vara två stycken ben på hela 

stationen men efter en konstruktionsanalys i Catia V5 så var det uppenbart att det 

behövdes minst ett till med det material som valts. Anledningen till detta var för 

att försäkra sig om att inte konstruktionen skulle kollapsa ifall två till tre personer 

skulle sätta sig på dockningsstationens bärande stång. 

 

Ett krav som ställdes vid starten av projektet var att det skulle finnas en 

servicelucka eller att det skulle vara lätt att komma åt elektroniken ifall något går 

sönder eller om det behöver servas. Det går enkelt att demontera den mellersta 

plattan och den bakre delen som ska förvara den största delen av elektroniken 

genom att lossa på sex stycken skruvar.  

 

När projektet startade så togs ett Gantt-schema (bilaga 1) fram för att kunna 
planera och anpassa upplägget på projektet. Gantt-schemat följdes relativt bra 
genom projektets gång. Det som inte gjordes var en slutlig verklig modell av 
produkten då det inte fanns tid att skicka en order och få tillbaka produkten inom 
projektets tidsram. Det finns även delar som inte kan göras färdig innan 
elektroniken är i ett färdigt stadie. Ett exempel på detta är ett väggfäste var 
elektroniken ska monteras på och att vissa delar eventuellt kan behöva ändra sina 
dimensioner beroende på hur stor plats låsningsmekanismen och elektroniken tar, 
se Ovenmark och Måbrinks examensrapport. 
 

5.2 Diskussion 

Mycket av tiden till projektet gick till att skissa fram något som passade företagets 

image samtidigt som det behövde uppfylla kraven och önskemålen som sattes upp 

för projektet. Då dockningsstationen behövde skydda elcykelns nyckel och batteri 

samt att en förvaring för en cykelhjälm helst skulle vara med så blev varje modul 

stor. Ett problem som är kvar att lösa är att det finns inget sätt att göra så att folk 

att ta med sig cykelhjälmen när cykeln hyrs. Detta är något som behöver en 

lösning till då cykelhjälmen annars blir lämnad oskyddad kvar i stationen.  
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6 Kritisk granskning  
 

6.1 Kritisk granskning med avseende på människors förutsättningar 

och behov 

 

Nedan visar på några punkter som beskriver hur samhället och människor kan 

påverkas av produkten: 

 

 Produkten är avsedd att uppmuntra användandet av alternativa 

transportmedel. 

 Denna produkt är tänkt att öka människors fysiska aktiviteter genom att 

göra det enkelt att använda cyklar för att ta sig fram även om man inte 

äger en egen cykel. 

 En idé med cykeldelning är att kunna röra sig på ett resurssnålt sätt då det 

går att undvika mycket av biltrafiken och köer, speciellt i städer som är 

anpassade för cyklister. Detta ger en mycket större flexibilitet jämfört med 

kollektivtrafiken. 

 Tanken med cykeldelningssystemet är att generellt öka människors 

välmående då produkten uppmuntrar fysisk aktivitet. 

 Stöd för transportförbindelser, bl. a genom att agera som en anslutning till 

kollektivtrafiken 

 En lösning för barn kan behövas då cyklarna inte är anpassade för yngre 

barn. En lösning kan vara att utrusta vissa cyklar en barnstolar. 

 För städer som redan är anpassade för många cyklister krävs inte mycket 

resurser av kommunen då det enda som behövs är utrymme för 

cykelstationerna. För städer som inte är utvecklade för cykling krävs en 

relativt stor satsning av kommunen. Det innebär bl. a att ge utrymme åt 

cykelprogrammet och dess stationer vid t ex busstationer, tågstationer och 

inne i centrum. 

 Cykeldelningsprogrammet hjälper även dem som inte orkar cykla upp för 

en backe eller en längre sträcka själv då cykeln hjälper en att trampa. 

 Cykeldelningen kan även ge några arbetstillfällen då cyklar behöver flyttas 

runt då vissa stationer får överskott på cyklar. 

 Människor är vana i dagens samhälle av att se cykelställ på flera ställen, 

därför behöver en cykelstation för cykeldelning inte sticka ut från 

omgivningen utan smälta in i omgivningen. 

 Då cykelstället är tillverkat i galvaniserat stål så kommer underhållen av 

stationerna vara väldigt låga och hållbarheten god i ett livscykelperspektiv. 

 Konstruktionen består inte av några lösa delar vilket reducerar chanserna 

för vandalism. 

 Ökad fysisk aktivitet är bevisat att minska antalet sjukdagar en person tar 

ut i snitt, vilket är attraktivt för arbetsmarknaden, därmed kan man hitta 

företag att uppmuntra användandes av cyklarna. 
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6.2 Kritisk granskning av projektets genomförande  
 

Slutresultatet av projektet blev riktigt bra. Det var dock några saker som kunde ha 

gjorts bättre om ett liknande projekt kommer göras i framtiden. När projektet 

började så var själva produktbeskrivningen och riktlinjerna relativt obestämda 

vilket gjorde att projektet började onödigt brett. Detta kunde nog undvikas ifall 

det hade ställt lite mer frågor och satt ordentliga riktlinjer i början av projektet.  

Företaget gav mig helt öppna händer för projektet vilket har haft både positiva och 

negativa effekter på projektet. Det finns vissa fördelar med att ha i princip fria 

händer gällande projektet då det finns utrymme för att få tolka uppgiften lite mer 

fritt och fokusera mer på vad som intresserar än.  

 

Om projektet skulle vara utfört med två personer istället för en person så skulle 

slutprodukten troligtvis se väldigt annorlunda ut. En anledning till detta är att de 

flesta diskussioner endast var med företaget som även agerade som bollplank. 

Med två personer så borde det funnits tid att ta fram en skalenlig 

verkstadsprototyp.  
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7 Förslag till fortsatt arbete 
Då projektet huvudsakligen omfattade principkonstruktion så behöver 

primärkonstruktion samt tillverkningskonstruktion utföras innan produkten är 

färdig för produktion. Nedan så är några förslag på punkter som bör göras om 

arbetet ska arbetas vidare på: 

 

 Effektivisera lösningen för att förhindra att någon kan ta ut nyckeln till 

cykeln medan den laddas. 

 Fastställa tillverkningsmetoder inför eventuell tillverkning av modell. 

 Göra en optimering av materialtjocklek och om det går att skala ner vissa 

delar för att minska vikten. 

 Göra en fullständig primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion  

 Tillverknings av verkstadsprototyp med elektronik. 

 Göra infästningar för låsning och elektronik 

 Komma fram till en bra lösning som får folk att ta med sig cykelhjälmen 

vid hyrning av cykel
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Bilaga 2 Konstruktionsanalys två ben 
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Genom denna konstruktionsanalys går det lätt se att konstruktionen inte skulle 

hålla för böjspänningen på 607MPa och gå sönder.



Bilaga 3 Konstruktionsanalys fyra ben 

 

 

 

Bilaga 3 Konstruktionsanalys fyra ben 

 

 

Nu går det se att belastningen har sjunkit betydligt till 250MPa vilket är en 

acceptabel nivå, detta medför även att en bra säkerhetsmarginal har uppnåtts. 



Bilaga 4 Infästning 
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Infästning mot bakre del som även kommer att användas för att komma åt 

elektroniken om något behöver servas eller lagas. 

Infästning som håller mittenplattan och den bakre delen på plats. 



Bilaga 5.1 Sammanställningsritning 
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Bilaga 5.2 Ben för sidor 
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Bilaga 5.4 Mellanliggande bärande ben 
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Bilaga 5.5 Mellanliggande platta 
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