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FÖRORD 
 

Förord 

Detta examensarbete har genomförts under våren 2015 i samarbete med Off 

Course AB. Denna rapport är på 15hp och är det slutgiltiga projektet i 

Maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Det har varit ett 

spännande projekt där författarna fått tillämpa de kunskaper som undervisats 

under utbildningstiden. 

Författarna vill börja med att tacka Off Course AB som har bidragit till ett bra 

samarbete och speciellt till handledarna på företaget, Magnus Wesslén och Martin 

Franzén, som stöttat och kommit med nya infallsvinklar på lösningar. Ett tack 

riktas även till handledaren från Högskolan i Halmstad, Håkan Pettersson, som 

varit tillgänglig för stöd under projektets gång. Ett tack går även till studenterna 

som arbetat i verkstaden på Högskolan i Halmstad som hjälpt författarna med 

maskininställningar vid framtagning av prototyp. Författarna vill även tacka 

företaget Lesjöfors som sponsrat detta projekt med fjädrar till prototypen.  
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SAMMANFATTNING 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts i samarbete med företaget Off Course AB, som är 

beläget i Halmstad, och har gått ut på att tillverka en trehjulig elcykel som är 

stabil nog att stanna utan att sätta ner fötterna.  

Det är framförallt medelålders och äldre personer som använder en elcykel och 

ersätter såväl bilresor som kollektivtrafiken. En cykel med tramp- eller 

vevanordning och elassistans, som inte ger krafttillskott vid hastigheter över 25 

km/h, räknas som en elcykel. Under projektets början undersöktes de lagar och 

restriktioner som finns samt hur andra trehjuliga cyklar är konstruerade. En viktig 

punkt för cykeln är att den ska vara stabil och kunna stå utan något sorts stöd. 

Författarna har även inspirerats av andra fordon som kan stå utan hjälp och 

fortfarande ha en bra körupplevelse. Exempel på produkter som undersökts är 

flakmopeder, trehjuliga motorcyklar samt gokarts.  

När idéförslagen sållats ner till två, valde författarna att tillverka prototyper av 

dessa för att testa körupplevelsen då det är en viktig faktor. Slutgiltiga lösningen 

var att använda sig av Ackermanns styrgeometri som även är integrerade på bilar 

och gokarts.  



ABSTRACT 

 

Abstract 

This thesis has been done in cooperation with Off Course AB, located in 

Halmstad, and the goal has been to produce a three-wheeled pedelec that is stable 

enough to stop without any kind of support using feets. 

It is mainly middle-aged and older people that use pedelecs and replaces both car 

and public transport. A bicycle that has an electric assistance and gives power up 

to 25 km/h counts as a pedelec. During the beginning of the project the laws and 

restrictions that exists was examined and the authors also checked how other 

tricycles are built. An important point of the pedelec is for it to be stable and able 

to stand without any kind of support. The authors has also checked other vehicles 

that is able to stand without help and still have a good driving experience, for 

example mopeds, trikes and go-karts. 

When the proposed ideas were winnowed down to two, the authors chose to build 

prototypes of these to test the driving experience because it's an important factor. 

The solution was to make use of Ackermann's steering geometry that is also 

integrated in cars and go-karts.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Cyklar i allmänhet är ett bra alternativ vid relativt korta sträckor men kan ofta inte 

konkurrera ut kollektivtrafiken eller personbilen. På senaste tiden har den 

elassisterade cykeln tagit en allt större roll då miljön har fått en större 

uppmärksamhet. Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, men får 

högst hjälpa till upp till 25km/h. Med en elassisterad cykel kan användaren 

bestämma hur mycket motorn ska hjälpa till vilket ger en behaglig resa även i 

backiga partier. Denna hjälp gör att fler överväger att ta cykeln till jobbet istället 

för att använda bilen. En elassisterad cykel bidrar till mindre utsläpp i jämförelse 

med att använda en bil eller åka kollektivtrafik. 

Enligt trafikverket.se [1], är hälften av alla bilresor kortare än fem kilometer och 

bensinförbrukningen under denna sträcka är 35% högre än vanligt. Genom att 

ersätta cykeln med bilen blir påfrestningarna på miljön mindre. Enligt 

elcykelkortet.se [2] bidrar en bil med ca 288% mer CO2/km än en elcykel. 

Enligt Ojala (2013) börjar människans rörelsebalans långsamt försämras efter 40 

års ålder och uppskattningsvis lider 30-40% någon gång under sitt liv utav 

balanssymtom eller yrsel. Det gör att cykeln inte alltid är ett självklart alternativ 

då personer med balanssvårigheter kan vara rädda för att använda en vanlig 

tvåhjulig cykel. I dessa lägen kan det vara bra med ett extra hjul som kan stödja 

och stabilisera cykeln. De flesta trehjuliga cyklar har två hjul på bakaxeln och kan 

anses ha en tråkig design.  

Elcykeln klassas som en cykel och ska användas på cykelbanorna. Elcyklister 

håller en högre medelhastighet än vanliga cyklar vilket medför en ökad risk för 

såväl cyklisterna som övriga trafikantgrupper. Elcykeln gör det möjligt för 

personer som har svårt att använda en vanlig cykel att cykla som också kan 

påverka skaderisken. Det krävs att användaren har en förståelse hur faktorer som 

ändrad medelhastighet och acceleration påverkar trafiksäkerheten. Enligt Clark & 

Nilsson (2014) finns ett trygghetsproblem, för framförallt äldre, då 

gångtrafikanter ska samsas på samma yta som snabbare trafikanter som cyklar, 

mopeder och nu även elcyklar. 

Off Course har fått frågan om de säljer en trehjulig variant av elcykeln så cykeln 

blir stabilare för personer med dålig balans eller funktionsnedsättelse. Detta 

gjorde att företaget började undersöka om de eventuellt kan köpa in färdiga cyklar 

för att sälja vidare. Off Course blev inte nöjda med vad de sett och började då 

fundera på hur en sådan produkt bäst kan tas fram. 

  



INTRODUKTION 

2 

 

1.1.1. Företagspresentation 

Off Course AB är ett helsvenskt varumärke som grundades i Halmstad 2006, 

ocoffcourse.com [5], där företaget har sitt huvudkontor, lager/ säljverksamhet och 

teknisk support. Företaget startade med att tillverka eldrivna arbetsfordon som 

golfbilar och servicebilar för hotell, camping, kommuner mm. Off Course styrka 

är deras höga kvalitet och noggrannhet med marknadens mest 

konkurrenskraftigaste priser samt flexibilitet och lyhördhet inom 

produktutveckling och kundanpassning. Företaget arbetar enbart med 

marknadsledande underleverantörer inom såväl elbils som elcykel segmentet för 

att kunna säkerställa kvalitet på deras produkter. 

Sedan 2011 har elcykeln tagit en större del av företaget då miljö, hälsa och 

ekonomi blivit mer eftertraktat. År 2012 såldes 300st elcyklar men har ökat 

successivt till år 2014 då företaget sålde ca 4000st i Sverige, Norge, Finland, 

England, Spanien och Förenade Arabemiraten. Off Course elcykel är en 3-växlad 

unisex cykel i fyra färger med ett 36V batteri och en 250W motor. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att ta fram en konstruktion av en trehjulig elcykel som 

är tilltalande för personer med balanssvårigheter då detta har efterfrågats av 

potentiella kunder. Off Course vill använda så många befintliga delar som möjligt 

för att behålla deras stil på cykeln. Trehjulingen har som krav att ha två hjul fram 

och ett bak samt att drivningen ska vara på framhjulen med en eller två elmotorer. 

Slutmålet är att ta fram en fungerande prototyp. 

1.2.1. Problemdefinition 

Författarna fick, vid första mötet med handledaren på Off Course, en lista på 

problem och frågor som företaget vill ha svar på. Dessa frågor och problem ska 

besvaras så gott som möjligt i rapporten. 

 Går det att använda Noomads konverteringskit och byta ut hjulen till 20” 

med elmotorer och skivbromsar i? 

 Vad säger svensk lagstiftning om att använda 2 x 250W motorer? 

 Hur är det att styra en cykel som driver på båda framhjulen - speciellt i 

kurvor? 

 Går detta att lösa med en elektrisk differential, alternativt använda en motor 

med drivaxlar ut till de två hjulen? 

 Hur kan man konstruera en stabil cykel men samtidigt få en bekväm 

körupplevelse? 

 Kan något extramoment läggas in för att stabilisera cykeln när den står still? 

 Ska den existerande framgaffeln vara kvar eller ska en ny tillverkas? 

 Vilka andra produkter finns som har löst problemet? 
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Den svåraste frågan av dessa är “Hur kan man konstruera en stabil cykel men 

samtidigt få en bekväm körupplevelse?”. Om en konstruktion enbart tillverkas i 

teorin går det inte att avgöra om körupplevelsen är bekväm eller ej. Detta gör att 

både författarna och handledarna vill få fram en prototyp som kan testas. 

1.2.2. Produktdefinition 

Cykeln är tänkt att få personer att komma ut och röra på sig, som annars inte haft 

möjlighet till detta. Därför måste cykeln vara stabil och säker nog för cyklisten att 

inte behöva oroa sig för att välta. Detta har gjort att handledaren vill att cykeln ska 

tillverkas med tre hjul varav två av dessa ska vara fram då detta ses som mer 

tilltalande. Då Off Course är måna om sitt varumärke vill de att cykeln ska följa 

deras tidigare cykels utseende. Därför kommer författarna att använda sig av en 

befintlig ram som utgångspunkt. 

1.2.3. Kravspecifikation 

Off Course har inte angivit särskilt många krav och de cyklar som finns på 

marknaden har inte uppfyllt dessa. De krav som är satta finns för att cykeln ska 

klara av de vardagliga problem som kan uppstå och för att hjälpa författarna 

utforma en cykel som följer företagets stil. De krav som blev tilldelade är 

följande: 

 Behålla ramen/stilen på cykeln 

 Cykeln ska vara stabil nog att kunna stanna utan att sätta ner fötterna 

 Bredden mellan hjulen får inte vara bredare än styret 

 Cykeln ska ha två hjul fram 

1.3. Avgränsningar 

Projektet är tänkt att ge Off Course så mycket information som möjligt om hur en 

trehjulig cykel kan konstrueras. Att enbart göra konstruktionen i teorin kommer 

inte att fungera då det inte går att jämföra körupplevelsen mellan olika cyklar på 

detta sätt. Därför kommer en eller flera prototyper tillverkas som kan testas och 

utvärderas. Författarna kommer ej att söka upp offerter om tillverkning utan 

enbart komma med ett förslag på hur cykeln kan tillverkas. Off Course har egna 

motorer och batterier till cykeln vilket gör att författarna ej kommer att lägga ner 

tid på att söka upp nya. 
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2. Metod 

2.1. Metoddiskussion 

Författarna har i tidigare projekt använt sig av Fredy Olssons (1995) böcker 

Principkonstruktion och Primärkonstruktion som grund för metoden. I detta 

projekt valde författarna även läsa David G. Ullmans (2009) bok The mechanical 

design process för att se vad som skiljer. Författarna såg att dessa metoder ej 

skilde sig mycket åt då de båda beskrev liknande moment under projekttiden.  

På grund av att detta projekt inte har många krav skapar detta förhinder för vissa 

steg i Olssons (1995) och Ullmans (2009) metoder. Det betyder att författarna 

kommer att använda sig av så många moment som möjligt men kan ej tillämpa 

alla metoder som är beskrivna i böckerna.  

Det är, som tidigare nämnts, svårt att göra detta projekt helt teoretiskt då 

körupplevelsen är en av de viktigaste faktorerna. Denna faktor är unik från person 

till person och kan ej ge ett värdetal som följd vilket gör att det inte går att se om 

de olika förslagen klarar kraven. Detta gör att författarna måste tillverka en eller 

flera prototyper för att sedan diskutera fram den mest lämpliga lösning med 

handledarna. Därför kommer författarna att använda sig av en sorts Trial and 

error metod vilket helt enkelt betyder att författarna kommer att testa sig fram till 

en bra lösning. 

2.2. Metodologi i detta examensarbete 

För att kunna besvara frågeställningarna som finns kommer författarna att först 

söka inspiration från andra produkter vilket inte enbart betyder cyklar utan även 

andra fordon. Detta moment kommer göras tidigt i projektet för att kunna 

kombinera olika lösningar. Denna sökning kommer att ske via Internet och då är 

det youtube.com samt google.com som kommer att vara de främsta sökmotorerna. 

För att få fram så många förslag på lösningar som möjligt kommer författarna att 

använda sig av metoder från kapitlet Framtagning av produktförslag som är 

beskrivna av Olsson (1995). När författarna har tillräckligt med förslag kommer 

prototyper att tillverkas för att kunna testas och utvärderas. Detta för att kunna 

besvara den svåraste frågeställningen “Hur kan man konstruera en stabil cykel 

men samtidigt få en bekväm körupplevelse?”. Efter att författarna har diskuterat 

sina resultat med handledarna kommer en slutgiltig lösning att tas fram som båda 

parter är nöjda med. 

Författarna har fått en budget på 15 000kr vilket kommer att gå helt och hållet till 

att framställa prototyper.  
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2.3. Förberedelser och insamling av data 

Off Course började med att beställa in ett konverteringskit från företaget Noomad 

som kan ligga till grund för författarnas lösning. Författarna kommer att montera 

på detta kit tidigt för att kunna besvara frågan “Går det att använda Noomads 

konverteringskit och byta ut hjulen till 20” med elmotorer och skivbromsar i?”. 

Frågan kommer att besvaras genom att testa cykeln och resultatet kommer att 

diskuteras med handledarna. 

Författarna kommer att undersöka vilka lagar som gäller för elcyklar i Sverige. 

Vid eventuella frågor kan intervjuer ske för att författarna ska vara säker på att få 

en korrekt lösning. 

Författarna kommer att söka efter befintliga patent så att lösningen inte inkräktar 

på något av dessa patent. Detta kommer göras genom olika databaser som 

biblioteket tillhandahåller för studenterna på Högskolan i Halmstad. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Lagar 

I projektets början startade författarna med att söka efter de lagar som finns för 

elassisterade cyklar i Sverige. I lagboken, notisum.se [6], finns Lag (2001:559) 

där följande står under beteckningen Cykel. 

2 § Cykel 

3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn 

a) endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, 

b) inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i 

timmen, och 

c) har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt. 

På Transportstyrelsens hemsida, transportstyrelsen.se [7], kan följande text hittas 

under Fordon > Fordonsregler > Moped > Cykel med elassistans. 

”En cykel med tramp- eller vevanordning och elassistans räknas som cykel om 

den är konstruerad på följande sätt: 

 Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra 

det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind. 

 Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något 

krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim. 

 Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt. 

Om en cykel med elassistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre 

anses vara cykel, utan kommer tillhöra något annat fordonsslag med andra krav 

och förutsättningar för att få brukas i trafik.” 

För att undersöka vad som sägs om att använda flera elmotorer på cykeln valde 

författarna att kontakta Transportstyrelsen och fick då tag i Johan Ramstedt som 

jobbar som utredare på väg- och järnvägsavdelningen. Svaret som gavs var att 

istället kontakta Polisen för att höra deras åsikter då Ramstedt inte var riktigt 

säker på svaret. Ramstedt berättade även att han har hört rykten om att det skulle 

komma fler lagar för elassisterade cyklar under år 2016. 

Hos Polisen fick författarna kontakt med Gudmund Elmquist som jobbar som 

trafikutredare i Varberg. Elmquist sade att så länge cykeln inte får assistans över 

25km/h skulle det inte vara några problem att använda flera motorer. 
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3.1.1. Kommande lagar 

Då författarna under intervjun med Ramstedt fick höra rykten om att lagarna för 

elassisterade cyklar skulle uppdateras fick författarna söka efter motioner som 

berör området. Författarna sökte då efter motioner på Sveriges Riksdags hemsida 

(2015-02-12) men kunde inte hitta några nya motioner som berörde detta område. 

3.2. Tiltning system  

För att kunna få inspiration på hur en cykel kan lutas i kurvor valde författarna att 

göra en förundersökning om vilka liknande produkter som finns ute på 

marknaden. Författarna sökte inte enbart efter cyklar utan även efter andra fordon 

som kan luta. Sökningen skedde främst med sökmotorerna youtube.com och 

google.com vilket ledde till både bilder och filmer om fordon som kan luta. I 

Bilaga 1 - Tilting system är de bilder och filmer som hjälpt författarna under 

projektet uppställda. 

3.3. Ackermanns styrgeometri 

Ackermanns styrgeometri är ett geometriskt arrangemang av kopplingar, vid 

styrningen av ett fordon med två hjul fram, vilket löser problemet med att hjul på 

insidan och utsidan av en sväng behöver följa cirklar med olika radier, se Bild 3.1 

– Ackermanns styrgeometri. Genom att använda Ackermanns styrgeometri 

undviks att däcket glider i sidled vid en kurva. Lösningen grundar sig i att alla 

hjulens axlar är riktade mot en gemensam mittpunkt. Eftersom de bakre hjulen är 

fast måste denna mittpunkt vara på en linje från bakaxeln. Framhjulet som är på 

insidan av kurvan måste därmed ha en större vinkel än hjulet på utsidan.  

Istället för att rotera framhjulen runt samma punkt roteras istället framhjulen var 

för sig, P.A. Simionescu (2002). Detta medför en lite mer komplicerad 

konstruktion men förbättrar styrbarheten och minskar avsevärt framhjulens rörelse 

fram och bak vid kurvtagningar.  

En koppling mellan hjulens axlar gör att hjulen svänger samtidigt och en 

noggrann placering av länkmåtten gör att Ackermanns styrgeometri kan 

genomföras. Genom att placera länksystemet som en parallelltrapets och göra 

styrstagen kortare än axeln kan innerhjulet vridas mer än ytterhjulet vid en kurva. 

När alla hjul pekar framåt ska styrsvängpunkterna ligga i en linje som möts vid 

centrum av bakaxeln. Vid perfekt Ackermann så kommer mittpunkten för 

cirklarna alltid följa varandra oberoende av vilken vinkel styrningen sker. 
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Bild 3.1 - Ackermanns styrgeometri beskrivet från mathworks.com 

3.4. Camber, Caster & Toe 

För att få en bra körupplevelse när Ackermanns styrgeometri används måste 

hjulens vinklar ställas in korrekt. Genom att ändra vinklarna förändras 

körupplevelsen. I detta delkapitel beskrivs de tre främsta inställningarna av hjulen, 

nämligen Camber, Caster och Toe. Samtlig fakta är hämtad från ozebiz.com.au 

[9]. 

3.4.1. Camber 

Camber är vinkeln av hjulet vertikalt, sett framifrån av fordonet. Om toppen av 

hjulen lutar in mot mitten har hjulen en negativ Camber och om hjulen lutar ut 

från fordonet har de en positiv Camber. Se Bild 3.2 Camber, Caster & Toe. 

Kurvtagningskraften som ett hjul kan skapa är beroende på hjulens vinkel mot 

marken vilket gör att Cambervinklarna har en stor effekt på väghållningen av ett 

fordon. 

3.4.2. Caster 

Caster är vinkeln av styrpunkterna på styrlederna, sedd från sidan av fordonet. Om 

den övre styrpunkten är framför den undre så har fordonet en negativ Caster och 

om den övre styrpunkten är bakom den undre så har den en positiv Caster. Se Bild 

3.2 Camber, Caster & Toe. En positiv Caster har en tendens att hålla hjulen i en 

rak linje när fordonet åker fram och används för att öka stabiliteten när fordonet 

kör i en rak linje. För att undvika att fordonet konstant svänger åt ett håll är det 

viktigt att ha samma Caster vinkel på båda hjulen.  
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3.4.3. Toe 

När två hjul är inställda så att främre delen av hjulen är vinklade mot varandra så 

har hjulen Toe-in. Om främre delen av hjulen är vinklade bort från varandra kallas 

det för Toe-out. Se Bild 3.2 Camber, Caster & Toe. Hur mycket Toe ett hjul har 

kan uttryckas i grader. Toe inställningen påverkar tre huvudområden: utslitningen 

av gummit på hjulen, stabilitet i rak linje och kurvtagningsförmågan.  

För att minimera utslitningen av däcken samt friktionen så ska hjulen vara 

parallella när fordonet åker i en rak linje. Överdriven Toe-in och Toe-out får 

hjulen att dras åt sidan vilket sliter på gummit då hjulen hela tiden åker i olika 

riktningar. Inställningarna har en stor påverkan på riktningsstabiliteten.  

Toe-in ger en bra stabilitet i en rak linje. Om ett av hjulen är parallellt med 

körbanan så vill det andra hjulet korsa den andras linje vilket gör att fordonet vill 

köra i en rak linje.  

Toe-out gör det enklare att svänga. Om ett av hjulen är parallellt med körbanan 

vill det andra hjulet svänga bort vilket ger fordonet en känsla av att hela tiden vilja 

svänga. Toe-out uppmuntrar fordonet att svänga medan Toe-in motverkar detta. 

 

Bild 3.2 Camber, Caster & Toe från accurateautoadvice.com 
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3.5. Sökning efter patent i kraft 

Författarna har sökt efter patent som fortfarande är i kraft för att inte konstruera en 

produkt som strider mot någon av dessa. Författarna sökte i tre olika databaser 

som är tillgängliga för studenter på Högskolan i Halmstad, Svensk patentdatabas 

(Swedish patent database), Patentscope samt Espacenet: patent search. 

Författarna kunde inte hitta några patent som skulle vara ett hot mot projektet. 

Sökningen innehöll sökord såsom: 

 Tilt 

 Tilting vehicles 

 Trike 

 Reverse trike 

 Tricycle 

 Leaning bike 

3.6. FEM-analys 

Finita elementmetoden (FEM) är en metod inom matematiken för att lösa 

differentialekvationer och har implementerats i olika datorprogram, Rosenqvist 

(2008). Det är en metod för att beräkna hållfastheten hos mekaniska 

konstruktioner. Namnet kommer av att konstruktionen delas upp i ett antal enkla 

delar, så kallade finita element, se Bild 3.3. Typiskt för metoden är att dessa 

element endast hålls samman med varandra i speciella punkter, så kallade noder. 

Noderna är placerade i elementens hörn och/ eller längs kanterna. Idén är att 

egenskaperna i varje element ska kunna beskrivas relativt enkelt utifrån 

förskjutningar, så kallade frihetsgrader, i elementets noder. Antalet frihetsgrader 

per nod är det antalet storheter som behövs för att beskriva systemet under 

godtycklig last och tidpunkt. Genom att sedan sätta samman elementen kan hela 

konstruktionens egenskaper beskrivas utifrån noderna. Därefter kan man räkna ut 

till exempel spänningar och töjningar i hela konstruktionen. Idag är det vanligt att 

man i moderna CAD-system direkt kan utföra FEM-analyser utgående från en 

CAD-modell.  

 

Bild 3.3 – Punkterna på hörnen av elementet kallas för noder
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4. Resultat 

4.1. Ny cykel framtagen 

I uppstarten av detta projekt var tanken att författarna skulle dela upp projektet i 

två delar. Första delen skulle handla om att ta fram en stabil framgaffel som kan 

stå själv utan något stöd. Andra delen skulle vara att få drivningen, som sitter i 

navet på hjulen, att fungera med den framgaffeln som skulle tas fram. När 

projektet startade riktade författarna in sig på första delen som var den viktigast i 

början. Efter ungefär halva projektet fick författarna information om att de nya 

cyklarna, som kommer att säljas, använder sig av en drivning som sitter vid 

tramporna istället för navet på framhjulet. Detta har gjort att vissa frågor i 

frågeställningen inte är relevanta, vilka är: 

“Vad säger svensk lagstiftning om att använda 2 x 250W motorer?” 

“Hur är det att styra en cykel som driver på båda framhjulen - speciellt i 

kurvor?” 

“Går detta att lösa med en elektrisk differential, alternativt använda en motor 

med drivaxlar ut till de två hjulen?” 

4.2. Test - Fungerar enbart Noomads konverteringskit? 

För att få en bra grund i projektet beställdes ett konverteringskit från företaget 

Noomad. Se Bild 4.1 – Noomads konverteringskit. Detta kit monterades på en av 

Off Course cyklar för att testas och besvara en av de viktigaste frågeställningarna 

nämligen: “Går det att använda Noomads konverteringskit och byta ut hjulen till 

20” med elmotorer och skivbromsar i?”. Svaret efter att testat kittet blev ett nej. 

Detta konverteringskit har ingen stabilitet när den är stillastående, då 

konstruktionen inte har något som håller cykeln uppe av sig självt. Cykeln 

fungerar därför som en vanlig cykel där cyklisten håller balansen som vanligt. 

Detta fungerar inte då Off Course vill att cyklisten inte ska behöva använda fötter 

för att hålla balansen när cykeln är stillastående. 
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Bild 4.1 – Noomads konverteringskit 

Konverteringskittet i allmänhet är bekvämt att cykla på och beter sig som en 

vanlig tvåhjulig cykel vid högre hastighet men vid låga hastigheter var det lite 

svårare att svänga.  

Då frågeställning “Går det att använda Noomads konverteringskit och byta ut 

hjulen till 20” med elmotorer och skivbromsar i?” inte fungerade fick författarna 

jobba vidare och försökte då komma fram med egna förslag på lösningar. 

4.3. Presentation av förslag 

4.3.1. Förslag - konverteringskit med stötdämpare 

Då författarna hade tillgång ett konverteringskit kom ett förslag fram att använda 

detta och montera på två stötdämpare på sidorna om framgaffeln, se Bild 4.2 - 

Konverteringskit med stötdämpare. Detta förslag har fördelen att inte många 

komponenter behöver beställas då konverteringskittet levereras i ett stycke. De 

komponenter som behöver beställas eller tillverkas utöver kittet är få och 

komponenter är relativt billiga.  

Kittet har en platta som sträcker sig längs med framgaffeln som kan användas för 

att montera ett fäste för stötdämparna. På bärarmarna ut till hjulen kan ett fäste 

monteras. Körupplevelsen i högre hastigheter kommer vara bra då hjulen inte 

behöver vridas lika mycket för att svänga. I låga hastigheter kommer det dock bli 

obehagligt då stötdämparna kommer att fungera som två stag. 

Att enbart montera på två stag som hela tiden håller uppe cykeln kommer inte 

fungera då det blir obehagligt och nästan omöjligt att svänga. Detta på grund av. 

att båda framhjulen vrider sig runt samma axel, vilket är vid mitten av 

framgaffeln. När cyklisten svänger kommer framhjulen vilja motverka varandra 
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vilket leder till att hela cykeln lutar utåt i svängar och kan leda till att cyklisten 

välter. Det betyder att svängradien är extremt liten och det går inte cykla särskilt 

bra.  

 
Bild 4.2 - Konverteringskit med stötdämpare 

4.3.2. Förslag - broms i mitten 

Genom att montera på en halv bromsskiva parallellt med bärarmarna samt 

montera på en broms som kan styras med händerna, likt en handbroms, kan 

cyklisten stabilisera cykeln vid behov. Ett problem med denna lösning är att det 

tillkommer ett extra moment för cyklisten att tänka på. Om cyklisten skulle 

glömma att släppa bromsen kommer personen i fråga inte kunna svänga av samma 

orsak som beskrevs i stycke 4.2.1. Förslag konverteringskit med stötdämpare.  

Konstruktionen av detta förslag är enkelt och få komponenter behövs. Även i 

detta förslag kan Noomads konverteringskit användas vilket förminskar antalet 

komponenter som behöver köpas in eller tillverkas.  Se Bild 4.3 - Broms i mitten. 

 
Bild 4.3 – Broms i mitten 
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4.3.3. Förslag - Ackermanns styrgeometri  

Författarna har försökt ta inspiration från andra fordon så som fyrhjulingar och 

trehjuliga motorcyklar. Gemensamt för de flesta fordon av denna sort är att 

använda sig av ett system som kallas för Ackermanns styrgeometri. Detta betyder 

att framhjulen vrids olika mycket vid en sväng och om en linje hade dragits från 

hjulens axlar skulle dessa tre mötas i samma punkt. Se Bild 3.1 – Ackermanns 

styrgeometri. Då alla tre hjulens träffyta med marken hela tiden är på samma 

punkt, sett ovanifrån, kommer cykeln alltid vara stabil om inte tyngdpunkten 

förflyttas allt för långt åt något håll. Med ett bredare avstånd mellan framhjulen 

blir det lättare för cyklisten att hålla balansen. Då Off Course har ett krav på att 

bredden mellan hjulen inte skall vara bredare än styret måste konstruktionen 

anpassas därefter. 

Detta förslag är mer komplext jämfört med de två tidigare förslagen men 

användaren behöver inte oroa sig över stabiliteten då inget extra moment används 

för att hålla cykeln upprätt. Genom att montera på två stötdämpare och dela upp 

bärarmarna kommer cyklisten i teorin att kunna luta cykeln vid svängar. Detta 

kommer ge en bekvämare åkning då cyklisten kan luta sig in i kurvorna och 

förflytta tyngdpunkten så det blir mindre risk att välta. Ett koncept på förslag kan 

ses i Bild 4.4 Ackermanns styrgeometri koncept. 

 
Bild 4.4 Ackermanns styrgeometri koncept  

4.3.4. Resultat/ utvärdering av förslag 

Då Off Course inte gett en lång eller specifik kravspecifikation är det svårt att 

jämföra dessa förslag mot kraven. Det viktigaste med en cykel är upplevelsen vid 

körning för användaren och då dessa förslag helt och hållet är teoretiska går det 



RESULTAT 

15 

 

inte att jämföra förslagen mot varandra på ett bra sätt. Därför krävs ett fortsatt 

jobb med att ta fram bevis i form av prototyper som stödjer författarnas tankar om 

vilket förslag som lämpar sig bäst för en stabil trehjulig elcykel. 

Fjädrarna som författarna köpte in till stötdämparna är för hårda för att kunna 

användas på Förslag - konverteringskit med stötdämpare. Om denna lösning hade 

tillverkats som en prototyp hade cykeln varit obehaglig att köra då stötdämparna 

hade fungerat som fasta stag och knappt gett med sig vid kurvor. Detta hade betytt 

att cykeln skulle vilja luta sig utåt i kurvorna. Av denna anledning kommer 

författarna inte att tillverka en prototyp från detta förslag som grund.  

Författarna tror mer på de andra två förslagen som skiljer i den mening att det är 

ett val mellan stabilitet, Ackermann, och körglädje, broms i mitten. Detta blir även 

en fortsättning på frågeställningen: “Hur kan man konstruera en stabil cykel men 

samtidigt få en bekväm körupplevelse?” 

En konversation med författarnas handledare på företaget samt högskolan hölls 

där det valdes att fortsätta med dessa förslag för att få fram en känsla över vilken 

lösning som lämpar sig bäst. För att få fram den mest lämpliga lösningen har 

författarna valt att ta fram prototyper på de två förslagen som är kvar. För att 

kunna ta fram prototyperna på förslagen måste ritningar göras och komponenter 

införskaffas.  

4.4. Fortsättning förslag 

4.4.1. Prototyp broms i mitten, se Bilaga 2 - Produktanalys 

Färdiga komponenter 

Noomads konverteringskit 

Noomads konverteringskit kan användas på denna prototyp för att underlätta 

tillverkningen. 

Broms 

För denna prototyp kan en vanlig handbroms för cykel användas. Detta ordnade 

Off Course då det fanns på deras lager. 

Rörklammer 

Två stycken rörklammer kommer att inhandlas. Dessa kommer att monteras på 

den övre bärarmen som sitter på konverteringskittet. Rörklammerna kommer att 

fungera som ett fäste åt vinkelbeslagen som kommer hålla uppe bromsskivan. 

Vinkelbeslag 

Två olika sorters vinkelbeslag kommer att köpas in. Den ena kommer att vara 

fästet åt bromsskivan och den andra kommer att monteras på den främre plattan 

av konverteringskittet och kommer fungera som ett fäste för bromsen. 
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Tillverkade komponenter 

Bromsskiva 

För att bromsen ska ha någon nytta krävs att det är något som är kopplat mellan 

bromsen och konverteringskittet. Denna skivbroms ska vara monterad i vertikal 

riktning mot bärarmarna. Se Bild 4.5 – Broms i mitten Det behövs enbart en 

halvcirkel då cykeln inte kan luta så pass mycket att en full cirkel behövs. Det är 

även tänkt att bromsen enbart ska användas när cykeln ska stanna samt står still. 

 
Bild 4.5 – Broms i mitten 

Materialval 

Då det enbart är bromsskivan som ska tillverkas valde författarna att använda 

konstruktionsstål då detta material finns tillgängligt via Högskolan i Halmstads 

verkstad. 

Test 

Handbromsen hade för lite bromsverkan vilket ledde till att cykeln inte kunde 

hållas i ett upprätt läge. Författarna tror att en riktig broms till en bromsskiva 

skulle fungera bättre då bromsverkan är större. På grund av tidsbrist kommer inte 

en sådan prototyp att tillverkas men författarna tror fortfarande att detta förslag 

fungerar. 

Felriskanalys 

Felriskanalysen för denna prototyp finns att läsa om i Bilaga 3 - Felriskanalys. 

Den största risken är att bromsen som används är utsliten. Det skulle leda till att 

cykeln inte blir stabil i sidled och användaren välter då hen förväntar sig att den 

står av sig själv. Denna risk är större för äldre då de generellt har långsammare 

reaktion. De flesta konsekvenser som uppstår är att cyklisten välter. 
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4.4.2. Prototyp Ackermann, se Bilaga 2 - Produktanalys 

Färdiga komponenter 

Komponenter som ska köpas in 

För att undersöka vilka komponenter som kunde beställas genomsöktes olika 

försäljare av bland annat cyklar, ATVs, snöskotrar och gokarts. Gokarts använder 

sig av ett liknande system men är mer stelt då bärarmarna inte är uppdelade i 

mitten. Det enda som skulle kunna beställas från gokarts är styrstagen men dessa 

var för långa vilket hade gjort att bredden mellan hjulen blivit bredare än styret 

vilket gjort att kravet, “Bredden mellan hjulen får inte vara bredare än styret”, 

inte hade blivit uppfyllt. Istället beställdes vantskruvar som är likt ett styrstag 

genom att det är en höger- och en vänster- gängad sida. Detta förenklar processen 

att ställa in hjulen i rätt vinkel då staget inte behöver demonteras för att ändra 

längd. 

Stötdämpare 

För att hitta en stötdämpare som fungerar på denna konstruktion valdes en 

bakdämpare som i vanliga fall sitter under sadeln på en mountainbike. Dessa har 

en storlek som passar bra in på framgaffeln, dock var fjäderkonstanten hög på 

fjädrarna vilket gjorde att nya fjädrar beställdes in. Hur författarna gick till väga 

för detta val kan läsas i Bilaga 4 - Fjäderval. 

Hjul 

Hjulen som kommer att monteras på cykeln är samma hjul som sitter monterade 

på konverteringskittet. Dessa 20” hjul passar bra till storleken då en större storlek 

hade gett cykeln en design som varken författarna eller handledarna vill ha. 

Länkhuvud 

För att kunna ändra vinkel mellan till exempel bärarm och styrled, samtidigt som 

styrleden ska kunna vridas behövs länkhuvuden. Sammanlagt behövs 8st 

länkhuvud där 4 kommer befinna sig mellan styrlederna och bärarmarna. 

Resterande kommer monteras på vantskruvarna så att det bildar ett styrstag. Då 

vantskruvarna har en höger- och en vänstergängad sida kommer två av 

länkhuvudena vara vänstergängade.  

Fästelement 

För att fästa samtliga komponenter behövs det skruvförband i olika längder och 

storlekar. De flesta storlekar finns i skolans verkstad för oss att använda men 

längre skruvar behöver inhandlas. 

Tillverkade komponenter, se Bilaga 10 - Ritningar 

Inre framgaffel 

Denna komponent kommer att bli den del som kopplar samman styret med 

styrningen. Detta kräver att framgaffeln kan monteras på styret och författarna har 

då använt toppen på en existerande framgaffel. Denna komponent kommer att 

styra styrstagen så att hjulen svänger.   
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Yttre framgaffel 

Den yttre framgaffeln kommer att monteras så att den ej kan förflyttas eller vridas 

gentemot ramen. Denna del måste vara byggd på detta sätt då det endast ska vara 

hjulen som vrids och mittendelen ska vara fast. Komponenten kommer även att ha 

två plattor där bärarmarna och stötdämparna kan monteras på. Denna komponent 

används även som ett skydd för den inre framgaffeln som kommer att rotera inne i 

den yttre framgaffeln. Delen behöver därför vara utformad som ett rör från ramen 

till plattorna som håller uppe bärarmarna och stötdämparna. 

Stötdämparfäste 

Denna komponent kommer att fästas på de undre bärarmarna och kommer att 

hålla stötdämparen på plats. Därför behövs det två stycken, en till vardera sida.  

Styrled 

Det är styrlederna som vrider hjulen och kommer därför att placeras mellan övre 

och undre bärarmen som även håller fast hjulen till cykeln. För att styrleden ska 

kunna vridas måste även styrstagen vara monterade till denna komponent. Enligt 

Ackermanns styrgeometri skall punkten där styrstagen är monterade vara i linje 

med den punkt som styrleden är fäst med bärarmarna mot bakaxelns mittpunkt. 

Denna faktor påverkar styrledens utseende mest och det betyder att styrlederna 

inte kommer vara identiska utan spegelvända. Vinkeln räknades ut genom 

ekvation (4-1) med hjälp av cykelns mått, se Bild 4.6 – Cykelns mått.  

𝜃 = tan−1
205

1100
= 10,55°   (4-1)  

 

Bild 4.6 – Cykelns mått 

Styrstag 

Styrstaget är den koppling mellan den inre framgaffeln och styrleden som i sin tur 

är den koppling som styr cykeln. Som tidigare nämnts valde författarna att 

inhandla vantskruvar och länkhuvuden. Dessa komponenter kunde sedan 

monteras ihop till ett styrstag där längden kan regleras utan att demontera 

styrstaget från framgaffeln. Med hjälp av länkhuvudena kan styrstagen vinklas när 

cykeln lutar.  
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Sammanställning 

Se Bild 4.7 - Sammanställningsbild för en sammanställning på modelleringen. 

 

Bild 4.7 - Sammanställningsbild 
 

Materialval 
För att få fram olika material som skulle passa konstruktionen tog författarna hjälp 

utav programvaran CES EduPack 2014. Först valdes vilken materialgrupp som är 

mest lämplig att tillverka konstruktionen med där författarna valde metaller. Efter 

det gjordes två sållningar och i slutet återstod endast två material, 

konstruktionsstål och aluminium. Detta materialval går att läsa mer om i Bilaga 5 

- Materialval. 

Författarna har valt att konstruera den slutgiltiga produkten främst i aluminium då 

det är ett billigt material med låg densitet och ramen som författarna haft tillgång 

till är tillverkat i detta material. Även om sträckgränsen inte är lika hög som 

konstruktionsstål så är det inga problem att använda tillräckligt med material för 

att konstruktionen ska kunna klara de påfrestningar som sker. Prototyperna 

tillverkades i konstruktionsstål då det är ett enkelt material att bearbeta och 

författarna hade tillgång till det i Högskolan i Halmstads metallverkstad. 

FEM-analys 

För att få fram den maximala kraft som konstruktionen kan belastas med gjordes 

beräkningar och analyser med hjälp av Catia V5s arbetsbänk Generative structual 

analysis. Att analysera framgaffeln i ett stycke tar lång tid därför delas 

konstruktionen upp för att analysera komponent för komponent. Framgaffeln är 

symmetrisk vilket betyder att enbart en av sidorna behöver analyseras. För att 

förenkla analysen gjordes vissa förenklingar i geometrin. 
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Resultatet av analysen blev att den komponent i konstruktionen som skulle gå 

sönder först är gängorna på länkhuvudet vid den övre bärarmen då en 

spänningskoncentration uppstår. En optimering gjordes för att undersöka vilken 

kraft denna komponent skulle klara vid sträckgränsen 270MPa, vilket är 316,4N. 

Se Bild 4.8 – FEM-analys av Övre bärarm. Till slut gjordes en analys på den 

Yttre framgaffeln där en sensor placerades där ramen möter framgaffeln för att få 

ut vilken kraft, rakt ovanför styret, konstruktionen klarar av. Resultatet blev 

1398,98N vilket är ca 142,5kg. Hur analysen gick till i detalj kan ses i Bilaga 6 – 

FEM-analys. 

 
Bild 4.8 – FEM-analys av Övre bärarm 

 

Prototyptillverkning 

När ritningar på samtliga komponenter var gjorda, materialet valts och 

beräkningar som säger att komponenterna inte går sönder, började en prototyp tas 

fram. 

Författarna använde sig av högskolans verkstad när prototypen skulle tillverkas. I 

denna verkstad fick författarna lov att använda de verktyg och material som fanns 

tillgängligt. Detta gjorde att författarna valde det material som passade bäst vilket 

ledde till ändringar i måtten på de ritningar som hade gjorts.  

Test 

När prototypen hade tillverkats krävdes ett test för att kunna utvärdera prototypen. 

Författarna märkte direkt att framgaffeln inte var tillräckligt starkt ihopmonterad 

med ramen vilket gjorde att hela cykeln blev ostabil och vinglig. Detta medförde 

även att vid svängar roterade den yttre framgaffeln vilket ökade svängradien 

något. Ett annat problem med prototypen var att styrstagen var för korta vilket 

gjorde att länkhuvudena gick emot plattan som är monterad på den yttre 

framgaffeln. Detta gjorde att svängradien blev för stor för att kunna cykla normalt.  
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Det positiva vid detta test var att cykeln kunde stå upprätt utan något stöd när en 

person satt på. Författarna valde att omkonstruera de delar som inte fungerade för 

att få en bättre uppfattning om denna lösning fungerar. 

Fortsatt prototyptillverkning 

Ett av problemen med den första prototypen var att den inte kunde svänga så bra. 

Detta gjorde att författarna valde att förlänga avståndet från inre framgaffeln till 

styrstagets montering med 30mm.  

På grund av att styrstagen ska monteras längre ifrån den inre framgaffeln så krävs 

det även en uppdatering på styrlederna. Detta är även positivt då de tidigare var 

klena och bidrog till ostabilitet. 

Två plastdelar som fungerar som glidlager mellan den inre och yttre framgaffeln 

tillverkades. Dessa minskade glappet som tidigare funnits och ger konstruktionen 

en mer direkt styrning. 

Den största förändringen som skedde var att ett nytt, stabilare fäste mellan ramen 

och framgaffeln tillverkades. Detta var ett av de största problemen på den första 

prototypen vilket gjorde att cykeln blev ostabil. Uppdateringen har skett från 

1,5mm plåtkonstruktion till en lösning där den svagaste delen är ett 20mm 

fyrkantsrör. 

Test 

När den andra prototypen blev klar gjordes tester och författarna hade även fått 

tillgång till en liknande cykel, Monark 523, att jämföra körkänslan med, se Bild 

4.9 – Monark 523 och prototyp. 

 

Bild 4.9 – Monark 523 och prototyp 
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Cykeln var nu mer stabil än föregående prototyp vilket beror på att framgaffeln 

sitter fast mot ramen och kan inte röra sig. Båda styrlederna fick ett nytt utseende 

och är kraftfullare än den tidigare som var alldeles för klen vilket gjorde att cykeln 

inte kändes tillräckligt ihopmonterad. Styrstagen var nu även längre ifrån 

framgaffeln som gjorde att hjulen kunde svänga mer. Då den inre framgaffeln är 

smalare än den yttre framgaffeln blev det ett glapp mellan dessa. Därför 

tillverkades två delar som monterades mellan inre och yttre framgaffel och 

fungerade som ett glidlager. Alla dessa förbättringar gjorde att cykeln nu var 

körbar. 

Vid första testet av den nya prototypen hade inga korrekta hjulinställningar gjorts. 

Författarna försökte sätta hjulen så parallella och raka som möjligt. Fjädrarna med 

den lägsta fjäderkonstanten var även monterade. Cykeln fungerade bra vid 

raksträckor och det fanns ingen oro över att välta vid stopp. Vid svängar så hade 

cykeln en tendens att luta åt fel håll, detta på grund av att tyngdpunkten är högt 

upp och centrifugalkraften trycker ut cykeln radiellt från mittpunkten av svängen. 

Detta beror även på de mjuka fjädrarna som ger cykeln en möjlighet att luta ännu 

mer. 

Författarna valde då att testa olika hjulinställningar och började med att ställa in 

hjulen så de var Toe-in vilket gör cykeln stabil i raksträckor och ändrade även 

Camber vinkeln till negativt vilket ger cykeln bättre väghållning vid kurvtagning. 

Dessa inställningar förbättrade körupplevelsen men cykeln kändes ändå 

oberäknelig då inställningarna inte var exakt samma på båda hjulen. Detta är svårt 

att ställa in med en måttsticka och ögonmått. Fjädrarna med den högsta 

fjäderkonstanten monterades på och cykeln lutade inte lika mycket i kurvor 

längre. Författarna fick delade meningar om detta förbättrade eller försämrade 

körupplevelsen. Författarna testade även att ha Toe-out vilket gjorde att cykeln 

följde kurvan bättre än att ha Toe-in.  

Det märktes tydligt att det var tyngdpunkten som var det största problemet med 

cykeln. Genom att stå upp och luta sig framåt kunde författarna få en känsla över 

att ha tyngdpunkten närmare framhjulen och den svängde bra och hade inte 

samma tendens att välta. 

Författarna testade även en Monark 523, som på onlinecykel.se [14] kostar 

12 795kr och har en liknande hjulupphängning. Vid svängar i högre hastigheter, 

med båda cyklarna, släppte ett av hjulen lätt från marken. Det gick fortfarande att 

hålla balansen då två av hjulen var kvar på marken men det blir obehagligt om 

cyklisten inte är förberedd på detta. Författarnas cykel var mjukare vilket ledde till 

att cykeln inte åkte upp på två hjul lika lätt men den lutade enklare åt fel håll då 

stötdämparna var såpass mjuka att detta tilläts. Monarken var bredare och hade 
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svårt att ta sig genom dörrar. Författarnas cykel var smalare och hade inga som 

helst problem med detta. Bredden på cyklarna medför även problem på 

cykelbanorna då Monarken tog upp ca halva cykelbanan.  

Båda cyklarna hade en behaglig resa vid låg fart men vid högre hastigheter blev 

det obehagligt. En motor som ger krafttillskott upp till 25 km/h är farligt på en 

sådan cykel då en ovan förare kan vara ouppmärksam på att ett av däcken släpper 

från marken. Detta kan resultera i olyckor eller att det inte går att svänga. 

Felriskanalys 

Felriskanalysen för denna prototyp finns att läsa om i Bilaga 3 - Felriskanalys. 

Den största risken är att användaren svänger för hårt och för snabbt så att cykeln 

välter. Denna risk är något som författarna jobbat på att förbättra och har delvis 

löst genom inställningarna av cambervinklar samt Toe-in och Toe-out. Dessa 

inställningar har gjort att cykeln blivit stabilare i både svängar som på raksträckor. 

De flesta konsekvenser som uppstår är att cyklisten välter. 

4.5. Resultat/ utvärdering prototyper 

Genom att montera ytterligare en broms på Noomads konverteringskit, som låser 

cykeln i lutning skulle körkänslan vara kvar och stabiliteten finns för att stanna 

utan att använda fötter. Denna lösning medför dock ett extramoment för 

användaren att lära sig. Detta var något som Off Course inte var glada över då 

lösningen riktar sig till en äldre målgrupp och det kan vara svårt med detta nya 

moment. 

Lösningen med att använda Ackermanns styrgeometri gör att inget extramoment 

tillförs men den begränsar hastigheten och styrförmågan till viss del. Detta var 

något författarna ständigt fick försöka förbättra för att körkänslan skulle bli bättre. 

När Off Course överlämnade cykeln, Monark 523, som tycktes ha både en bra 

stabilitet och svängradie använde författarna denna som en jämförelse mot 

prototypen och personer utanför projektet fick testa båda. Monarkcykeln var 

generellt stabilare när den kördes rakt fram men det var bekvämare att svänga 

med författarnas lösning. Författarna lade till en negativ camber-vinkel på hjulen 

vilket medförde att cykeln blev stabilare att svänga med. Det testades även med 

att ändra Toe-vinklarna för att stabilisera upp cykeln när den kördes rakt fram 

vilket höjde betyget på cykelkänslan något. 

Författarna valde att använda lösningen med Ackermanns styrgeometri och 

anledningen till detta är att det inte finns något extramoment för användaren att 

tänka på. Det går att bara hoppa av cykeln och den står stadigt och samtidigt har 

en bekväm körupplevelse för användare som vant sig vid cykeln. Det är skillnad 
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att använda en vanlig cykel i jämförelse med lösningen författarna valt att 

använda.  

4.6. Budget 

Off Course satte en budget på 15 000kr vilket skulle gå till komponenter och 

material för prototyperna.  Författarna använde endast 1 629,70kr inklusive moms 

och frakt. Denna låga siffra beror mesta dels på att delar från Off Course lager och 

material från Högskolan i Halmstad kunde användas. De komponenter som har 

inhandlats har utvärderats och diskuterats om de medför något positivt eller om de 

inte behövs. Detta har gjort att utgifterna kunde hållas nere. Se Bilaga 7 – Budget. 

När fjädrar skulle beställas in fick författarna dessa i gåva av företaget Lesjöfors 

AB.  
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5. Slutsatser 

5.1. Slutsatser 

Projektet har gått ut på att ta fram en trehjulig elcykel som är stabil och säker nog 

att stanna utan att använda något stöd. Frågeställningarna som uppstod i början av 

projektet har besvarats så gott som möjligt i rapporten. 

Projektet var uppdelat i två delar där en mekanisk lösning för att få cykeln stabil 

togs fram och en del att montera motorer på framhjulen. Efter halva projekttiden 

började Off Course använda en annan motor på sina produkter. Det medförde att 

den andra delen i projektet inte längre var relevant då motorerna nu är monterade 

vid tramporna och inte i hjulen därav kunde några av frågeställningarna strykas.  

Ett kit från företaget Noomad som konverterar en tvåhjulig cykel till en trehjulig 

testades för att undersöka om denna kunde användas. Detta kit hade en bra 

körkänsla men är för ostabil stillastående. Olika förbättringsförslag på hur kittet 

kunde förbättras tänktes ut, genom att bland annat montera på stötdämpare eller 

en broms som håller uppe cykeln. Om kittet kunde användas skulle en befintlig 

framgaffel kunna användas men istället valde författarna att använda en 

egentillverkad framgaffel.  

För att få cykeln stabil valdes att använda en annan hjulupphängning. Istället för 

att vrida båda hjulen runt samma axel valdes att hjulen vrids var för sig med hjälp 

av Ackermanns styrgeometri. Denna koppling medför även en förbättrad 

kurvtagning då hjulens körbana, i en kurva, har samma mittpunkt. För att besvara 

den svåraste frågeställningen “Hur kan man konstruera en stabil cykel men 

samtidigt få en bekväm körupplevelse?” monterades två stötdämpare på cykeln 

för att kunna luta den i kurvor. Det blev dock en liten moteffekt då det inte gick 

att luta cykeln in i kurvor tillräckligt och cykeln lutades enklare utåt vilket gav en 

ostabil känsla. Detta kan bero på att stötdämparna är korta vilket gör att cykeln 

inte kan luta mycket innan ytterhjulet lämnar marken. 

En trehjulig cykel med två hjul fram som kan lutas i kurvor är svårt att konstruera 

med en mekanisk lösning. Att använda en dator som bestämmer trycket i 

stötdämparna eller lutningen av cykeln är ett sätt att lösa problemet. Ett liknande 

system som finns i Segways skulle kunna fungera på en sådan cykel. Ett sådant 

projekt är dyrt och skulle ta lång tid att utveckla.  

5.1.1. Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 

Författarna började tillverka prototyperna i ett sent skede vilket gjorde att en 

prototyp av förslaget att montera på två stötdämpare på konverteringskittet inte 

kunde tillverkas. Genom att använda mjukare fjädrar i stötdämparna är det möjligt 

att detta förslag fungerar. Prototypen med en broms i mitten blev inte klar vilket 

gjorde att en riktig utvärdering av denna inte kunde göras. Det blev till slut en 



SLUTSATS 

26 

 

prototyp som utvärderades vilket är synd då det hade varit bättre att utvärdera tre 

stycken prototyper. 

När modeller och ritningar tas fram i datorn tänker en orutinerad konstruktör inte 

på hur lång tid det egentligen tar att tillverka komponenter i en verkstad. Varje 

liten radie medför extraarbete och det gäller att måttsättningen är satt på rätt plats 

så det enkelt går att mäta rätt. Detta är något författarna fått ta lärdom av och fått 

ändra ritningarna på prototypens delar under tillverkningens gång.  

Prototypen som gjordes med Ackermanns styrgeometri behöver utvecklas för att 

få den produkt som författarna och handledarna vill ha. Bland annat skulle 

bredden mellan däcken göras lite bredare. Kravet som detta berörde fanns för att 

kunna få cykeln genom en dörr. Författarna har lett cykeln igenom olika dörrar 

och den klarar det utan att vara nära att fastna. Monarken som även testades var 

bred och hade problem att ta sig genom dörrar. Monarken är ca 25-30cm bredare 

än författarnas prototyp. 

Under testerna mellan Monarken och prototypen kom författarna fram till att en 

motor som ger krafttillskott upp till 25 km/h kan vara farligt men vid en hastighet 

på ca 10-15 km/h är mer behagligt. 
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6. Kritisk granskning 

6.1. Kritisk granskning med avseende på etik 

Människans rörelsebalans försämras långsamt efter 40 års ålder och 

uppskattningsvis lider 30-40% någon gång utav balanssymtom eller yrsel vilket 

gör att en cykel inte alltid är det självklara valet. Med en stabil och säker cykel 

som även hjälper till i uppförsbackar och motvind kan dessa personer komma ut 

och motionera.  

Elcykeln klassas som en cykel och ska användas på cykelbanor. Elmotorn ger en 

högre medelhastighet än vanliga cyklar vilket kan medföra en ökad risk för såväl 

cyklisterna som övriga trafikanter. När elcykelförsäljningen tar fart kommer det 

vara en införandefas där fler olyckor kan förekomma men när trafikanterna lär sig 

att inte underskatta elcykeln kommer antalet olyckor att avta. 

Intresset att använda elassisterade cyklar har ökat kraftigt på sista tiden vilket har 

medfört att lagar och restriktioner är få. Det är därför svårt att göra en produkt 

innan lagarna har formats och införts. I detta projekt har cykeln inte brutit mot de 

lagar som finns då de lagar som finns endast påverkar motorn och hastigheten. 

Drivningen på cykeln kommer ske vid tramporna och det är företagets ansvar att 

se till att detta system följer lagarna. 

6.2. Kritisk granskning med avseende på miljö och arbetsmiljö 

Om författarnas konstruktion skulle hamna i tillverkning skulle denna tillverkas i 

aluminium då det är ett miljövänligt val och den existerande cykeln är mestadels 

tillverkad i materialet. Aluminium är ett lätt material att återvinna, förlorar inte 

några mekaniska egenskaper samt att återvunnet aluminium endast kräver 5% av 

den energi som hade behövts vid nytillverkning. Vid framtagning av prototypen i 

detta projekt användes konstruktionsstål då det fanns tillgängligt i högskolans 

verkstad. Hur cykeln blir tillverkad idag är inget som författarna har insikt i eller 

kan förändra därför överförs det ansvaret till företaget. 

När en bil kör korta sträckor förbrukar den 15% mer bränsle än den gör normalt. 

Om istället en elassisterad cykel används vid dessa tillfällen medför det till mindre 

utsläpp samt att användaren får frisk luft på färden. Det bidrar även till att 

användaren rör på sig mer än vad hen annars skulle göra. I helhet bidrar en bil 

med 288% mer CO2/km än vad en elassisterad cykel gör och det utsläppet som 

cykeln ger är vid laddningen av batteriet. 
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6.3. Kritisk granskning med avseende på ekonomi 

Genom att använda återvunnet aluminium till den slutgiltiga lösningen minskar 

påfrestningen på naturtillgångarna som finns på jorden, både före och efter 

produktens livscykel. 

När fler elfordon kommer ut på de svenska vägarna minskar användandet av 

förbränningsmotorer. Detta påverkar bränslekonsumtionen och det kommer inte 

behövas råolja i samma utsträckning som tidigare. Elmotorer behöver dock laddas 

och då är det upp till användaren och elbolagen om det är grön el eller ej.  

6.4. Förslag till fortsatt arbete 

Författarna har tagit fram en konstruktion som håller cykeln stabil vid låg fart. För 

att få en bra stabilitet i högre hastigheter måste tyngdpunkten kunna flyttas. Detta 

kan lösas genom att luta cykeln mer i kurvor.  

Ett förslag som diskuterats under projektets gång är att använda en dator för att 

styra balansen på cykeln. Detta är något som författarna har lite kunskap inom och 

utvecklingskostnaden för cykeln ökar. Inspirationen till denna idé kom ifrån 

Segways som har ökat i populäritet den senaste tiden. 

I detta projekt har endast en konstruktion på prototypen gjorts och för att få denna 

i tillverkning måste nya ritningar tas fram både på författarnas konstruktion men 

också på ramen. Författarnas tanke är att den yttre framgaffeln är integrerad med 

ramen då detta ger en bättre vridstyvhet på hela cykeln. 

För att cykeln ska få säljas måste cykeln gå igenom tester hos SP, Statens 

Provningsanstalt. Författarnas plan var att skicka prototypen till SP för att få den 

godkänd för de svenska vägarna. Då prototypen sent blev klar kunde detta inte 

genomföras. 
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Bilaga 4 - Fjäderval 

Författarna beställde två stötdämpare från bikester.se som använts på de 

prototyper och tester som gjorts. Stötdämparna hade en fjäderkonstant på 450 

lbs/inch vilket motsvarar ungefär 78,9 N/mm, se beräkning (B4-3). Dessa 

stötdämpare var för hårda för att få en bekväm åkning då de knappt gick att trycka 

ihop. Författarna valde då att leta upp nya fjädrar till stötdämparen och valde 

företaget Lesjöfors AB som leverantör. Detta pga. att författarna har stött på detta 

företag tidigare under utbildningen i kursen Maskinelement och de har ett stort 

utbud utav fjädrar av olika sorter.  

Då det inte går att veta teoretiskt vilken fjäderkonstant som är den mest lämpade 

valde författarna att ställa upp en lista på fjädrar som passar stötdämparna. Sedan 

inhandlades tre stycken av dessa fjädrar efter att en utvärdering om vilka som 

passar bäst hade gjorts. De tre fjädrar som valdes var Cat.no 1974, 2013 och 2020 

då dessa hade lägre fjäderkonstant än fjädern som författarna redan hade 

tillgänglig men ändå hade ett spann som kunde testas. Se beräkning (B4-2), (B4-

3) och Tabell B4.1. 

 

Tabell B4.1 – Vad beteckningarna betyder går att se på Bild B4.1 

450 ∗ 0,4536 = 204,12𝑘𝑔  (B4-2) 

 

𝑐 =
204,12

25,4
∗ 9,82 = 78,9   (B4-3) 
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Bild B4.1 – Lesjöfors fjäderkatalog, COMPRESSION SPRINGS (SF-TF, SF,TFR), S.12 
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Bilaga 5 – Materialval 

Val av materialgrupper 

Då författarna valde materialgrupper till cykelns delar togs keramer bort i ett tidigt 

skede då denna grupp inte är bra på att ta emot de dragande krafter som uppstår i 

konstruktionen. Keramer är spröda material vilket inte fungerar på en cykel då det 

innebär en stor fara om en av delarna i cykeln skulle spricka. 

Plaster är lätta material men har för dåliga mekaniska egenskaper för att ensamma 

kunna vara ett lämpligt material att tillverka cykelns delar i.  

Kompositmaterial är en materialgrupp som skulle fungera då de är lätta och klarar 

av de krafter som uppstår i cykeln men dessa material är dyra och även 

tillverkningen skulle bli för dyr för denna produkt. Författarna valde istället för att 

fortsätta med metaller då det finns ett antal lämpliga material att välja mellan. 

Grovsållning material 

För att få fram lämpliga material använde sig författarna av programvaran CES 

EduPack 2014 för att få fram de olika materialens egenskaper. En cykel utsätts 

inte för extremt stora påfrestningar vilket betyder att flera lämpliga material fanns 

att välja mellan. För att kunna göra ett bra materialval lades därför stor vikt på att 

hitta ett lätt material som är billigt att använda i tillverkning och som har en hög 

sträckgräns. De material som klarade grovsållningen går vidare till en finsållning. 

Materialen som klarade sig kan ses i Tabell B5.1 - Grovsållning. 

 

Tabell B5.1 - Grovsållning 
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Finsållning material 

Material som ej klarade grovsållningen 

Utav de sju material som klarade sig till grovsållningen så återstår det enbart två 

material. De material som ej klarade sig var antingen för dyra eller så hade de för 

hög densitet. I Tabell 5.2 - Finsållning kan man se vilka material som klarade sig 

vidare och vilka som inte gjorde det. De rader som är gröna är de som klarade sig 

och de röda klarade sig inte. För att förstå varför de inte klarade sig så har 

författarna markerat med en tjock ruta runt den delen som gjorde att materialet ej 

klarade sig. För att kunna utvärdera mellan konstruktionsstål och aluminium så 

går författarna in djupare i materialen genom en livscykelanalys. 

 

Tabell B5.2 – Finsållning 

Livscykelanalys 

Aluminium 

Utvinning 

Aluminium utgör omkring 8% av jordskorpan i form av olika mineraler vilket gör 

materialet till ett utav de vanligaste grundämnena. Bauxit är en rödartad bergart 

som innehåller 50-60% aluminiumoxid, aluminiumriket.se [10], och är därför den 

mineral som främst används för att framställa aluminium. Bauxit utvinns i 

tropiska och subtropiska områden såsom Australien, Afrika och Sydamerika, 

aluland.se [11], där tillgången kan betraktas som obegränsad. Vid brytning av 

aluminium blir regnskogen lidande då 10% av ytan är täckt av regnskog. Hela 

processen tar ca 10-15 år då förberedelse, brytning, avslutning, återfyllning, 

plantering samt växtstart ska genomgås. Detta gör att man använder sig av en 

teknik där brytningen sker i rutor där man lämnar orörda områden mellan rutorna 

för att underlätta för naturen att återhämta sig och minimera påverkan på 

regnskogen. Utvinningen av Bauxit är mycket energikrävande men fördelen är att 

det går att återvinna.  
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Tillverkning 

Vid tillverkning av aluminium måste ren aluminiumoxid tas fram ur Bauxit 

genom en kemisk reningsprocess som ofta förekommer nära Bauxitbrytningen. I 

en speciell ugn löses aluminiumoxiden upp samt elektrolyseras vid hög 

temperatur. När processen är klar ligger ren aluminium smälta på botten som 

sedan kan tas ut. Att ta fram aluminium är mycket energikrävande vilket ger en 

stor miljöpåverkan. Kostnaden för att tillverka med återvunnet aluminium är 5% 

av den energi som krävs vid nytillverkning vilket gör aluminium till ett bra 

material att återvinna samt att utsläppen av växthusgaser minskar med 95%. 

Återvinning 

Återvinningen fungerar som sagt mycket bra då aluminium ej förlorar några av 

sina unika egenskaper till skillnad från andra material. Detta ger fördelen vid 

tillverkning då det går att smälta spill vilket innebär maximal utnyttjning av 

materialet. Det aluminium som till slut lämnar kretsloppet bränns där 

aluminiumoxid bildas vilket är naturligt och därför inte skadar miljön. 

Transport 

Sverige kan inte bryta eget aluminium och måste därför importeras vilket leder till 

långa transporter samt ökad kostnad för inköp. Fördelen med aluminium är att det 

är ett lätt material vilket minskar transportkostnaderna jämfört med material med 

högre densitet. 

Konstruktionsstål 

Utvinning 

Utgångsmaterialet för järn är malm, där det järnhaltiga materialet är antingen 

hematit eller magnetit, som finns i berggrunden och kan därför brytas i en gruva. 

Malmen bryts loss i gruvan och krossas i mindre bitar för att sedan transporteras 

till ytan. Vid gruvdrift är vattenkonsumtionen väldigt hög, ofta återanvänds 

vattnet men om detta inte görs finns det risk att vattnet släpps ut i närliggande 

vattendrag och detta kan föra med sig partiklar som järn och andra metaller. Vid 

för höga halter kan det ha skadliga effekter på miljön. 

Malm innehåller ofta mer än 40% gråberg och måste därför anrikas, vilket betyder 

att den omkringliggande stenen måste rensas bort för att minska slagg i smältan. 

Malmen krossas och mals för att sedan urskiljas med hjälp av kraftiga magneter. 

Detta sker oftast direkt vid anknytning till gruvan i ett så kallat anrikningsverk. 

Slutprodukten vid anrikningen kallas slig och är en finkornig sand. Sligen är för 

finkornig för att kunna smältas i en masugn, därför tillsätts ett bindemedel och 

massan rullas till små kulor som värms upp till ca 1250°C under några minuter. 

Dessa kulor kallas för pellets. Denna del i processen har stor påverkan på miljön 

då utsläpp av koldioxid, kväveoxid, svaveloxid och stoft förekommer.  
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Tillverkningen av pellets är ändå en förhållandevis snål process då stora mängder 

energi redan finns bundet i järnmalmen. När pelletsen bränns oxiderar magnetit 

till hematit vilket frigör energi som direkt ersätter fossila bränslen. Hela 70% av 

den energi som processen kräver kommer från själva malmen. 

Tillverkning 

För att omvandla malmpellets till råjärn måste syret i malmen tas bort. Pelletsen 

läggs i en masugn där kol tillsätts. Det upphettas tillsammans med koks och 

kolmonoxidrik gas. Kolet och kolmonoxiden förenas med syret i malmen till en 

gas som strömmar ut ur ugnen. Pelletsen och koks tillförs ovantill i masugnen 

samtidigt som blästerluft och kolpulver tillförs nerifrån, Sandberg (2004). 

Malmpelletsen smälter långsamt till järn och droppar ner i ugnens botten där det 

tappas ut och transporteras i form av tackor till stålverket. Även i detta steg sker 

utsläpp i form av koldioxid, kväveoxid, svaveloxid. 

Råjärnet är sprött och skört vilket gör att materialet inte går att användas till att 

smida produkter, Lindeström, Löfblad G. & Löfblad E. (2008). Först måste det 

vidareförädlas vilket sker i ett stålverk. I en syrgaskonverter oxideras 

föroreningarna och försvinner i gasform eller som slagg. Kolhalten minskas till 

under 2% och nu kan materialet kallas för stål. I detta läge kan önskade 

legeringsämnen tillsättas för att få olika mekaniska egenskaper. 

Återvinning 

Stål är ett utmärkt material att återvinna då det går att återvinna oändligt antal 

gånger och använda till nya produkter. Tillverkning av återvunnet stål kräver 75% 

av energin jämfört med nyutvunnet stål. Ungefär hälften av allt stål som 

produceras i världen kommer från stål som återvunnits.  

Transport 

Det går att utvinna malm i Sverige och det finns många återvinningsstationer som 

tar emot stål vilket gör transporterna relativt korta. Dock har stål en hög densitet 

som leder till en hög vikt vilket gör att det inte går att transportera lika mycket 

stål, som t ex aluminium, samtidigt. 
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Bilaga 6 – FEM-analys 

För att undersöka hur stor kraft och tyngd konstruktionen klarar av valdes att göra 

FEM-analyser på samtliga komponenter. Då en konstruktion inte klarar av större 

påfrestningar än vad den svagaste komponenten gör, sökte författarna efter denna 

komponent. Då konstruktionen är symetrisk kan konstruktionen delas i mitten. 

Allt material är konstruktionsstål med sträckgränsen 250MPa om inget annat 

anges. 

Formler för handberäkningar, Björk (Sjunde upplagan), som kommer användas 

samt storheter och beteckningar är listade nedanför. 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐿 = 𝑁𝑚𝑚   (B6-4) 

𝑊𝑣 =
𝜋∗𝑑3

16
= 𝑚𝑚4   (B6-5) 

𝑊𝑣 = 0,208 ∗ 𝑎3 = 𝑚𝑚4   (B6-6) 

𝜎 =
𝐹

𝐴
= 𝑀𝑃𝑎   (B6-7) 

𝜎 =
𝑀

𝑊𝑣
= 𝑀𝑃𝑎   (B6-8) 

𝑝 =
𝐹

𝑑∗𝑡
= 𝑀𝑃𝑎   (B6-9) 

𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐹 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝐿 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 

𝑊𝑣 = 𝑉𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 

𝑑 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑎 = 𝐻ö𝑗𝑑 𝑝å 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 

𝜎 = 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠 

𝑝 = 𝐻å𝑙𝑘𝑎𝑛𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝑡 = 𝑇𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 
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Hjulaxel 

Hjulaxeln består av en M10 skruv som är monterad i ett hål på styrleden. Detta 

gör att spänningen hamnar en bit in på skruven. Skruven har en hålfasthetsklass på 

8.8 som enligt Björk (2010) ger en sträckgräns på 640MPa. För att undersöka hur 

stor kraft den komponent klarar av optimerades kraften mot sträckgränsen. I 

optimeringen sattes sträckgränsen på 640MPa som Target Value och kraften på 

stången som en fri parameter. Detta genererade resultatet som kan utläsas i bild 

B6.1 – FEM-analys hjulaxel. Kraften som överförs till styrleden har mäts med 

hjälp av en Reaction sensor och ligger på -699,24N i z-led. 

 

Bild B6.1 – FEM-analys hjulaxel (z-led upp i bilden) 

För att kontrollera att analysen är korrekt gjordes även handberäkningar, mha. 

formel (B6-4). Momentet i x-led, enligt Reaction sensor är -30 925Nmm. 

𝑀 = −699,24 ∗ 45 = −31 465,8𝑁𝑚𝑚 (B6-10) 

Enligt beräkning (B6-10) så blir momentet -31 465,8Nmm vilket är en skillnad på 

ca 540Nmm och är en godkänd felmarginal. 
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Styrled 

Kraften som överförs från hjulaxeln ger styrleden en spänning på 6,6MPa vid 

hålet där hjulaxeln är monterad.  

 

Bild B6.2 – FEM-analys styrled 

För att bekräfta analysen gjordes handberäkningar på hålkanttryck med formel 

(B6-9). 

𝑝 =
699,24

10∗20
= 3,5𝑀𝑃𝑎   (B6-11) 

Detta visar att denna del inte kommer att deformeras även om värdena från 

analysen och beräkningarna skiljer sig åt. 

Genom att sätta ut Reaction Sensor går det att se hur stor kraft som styrleden 

överför till respektive bärarm. Dessa visade att styrleden överför 393,47 N, i z-led 

(upp i bilden), till den övre bärarmen och 305,77 N till den undre bärarmen. 
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Undre bärarm 

Stötdämparfästet är monterat på den undre bärarmen därför har geometrin 

förenklats genom att montera stötdämparfästet i CAD-modellen. För att veta hur 

stor kraft som går via stötdämparen samt till plattorna på den yttre framgaffeln har 

författarna låst fast dessa delar och satt Reaction sensors. Den största spänningen 

som uppstår i komponenten sker vid gängorna på länkhuvudet. Länkhuvudet har 

en sträckgräns på 270MPa enligt Wibergers tekniska data, där länkhuvudena har 

beställts. 

 

Bild B6.3 – FEM-analys – Undre bärarm 

𝑀 = 305,77 ∗ 40 = 12 230,8𝑁𝑚𝑚  (B6-12) 

𝑊𝑣 =
𝜋∗6,83

16
= 61,7𝑚𝑚4   (B6-13) 

𝜎 =
12 230,8

61,7
= 198,23𝑀𝑃𝑎  (B6-14) 

Dessa beräkningar, mha. formlerna (B6-4), (B6-5) och (B6-8), visar att 

spänningen i länkhuvudet blir 198MPa och analysen har en 

spänningskoncentration. Analysen visar även effektivspänning i alla riktningar, 

vilket handberäkningarna inte räknar på.  

Enligt sensorerna som är utsatta så överför stötdämparen 273,99N i y-led och  

-331,49N i z-led.  
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Sensorerna mäter 137N i y-led vid båda sidorna, som överförs till den yttre 

framgaffeln. Krafterna i x-, och y-led är små och kommer ta ut varandra därför tas 

dessa inte med. 

Övre bärarm 

Styrleden visade kraften som överförs till den övre bärarmen. Vid analysen blev 

det likt den undre bärarmen då det blev en spänningskoncentration vid gängorna i 

länkhuvudet. Denna spänning var på 336MPa vilket är över sträckgränsen för 

länkhuvudet som är på 270MPa. 

 

Bild 6.4 – FEM-analys – Övre bärarm 

𝑀 = 393,47 ∗ 40 = 15 738,8𝑁𝑚𝑚  (B6-15) 

𝑊𝑣 =
𝜋∗6,83

16
= 61,7𝑚𝑚4   (B6-16) 

𝜎 =
15 738,8

61,7
= 255,1𝑀𝑃𝑎  (B6-17) 

Handberäkningarna, som gjort med formlerna (B6-4), (B6-5) och (B6-8), stämmer 

inte riktigt överens här heller, men analysen visar effektivspänningen i alla 

riktningar. För att vara på den säkra sidan väljer författarna att den undre 

bärarmen är den svagaste komponenten. Därför görs en optimering likt den första 

där sträckgränsen (270MPa) är satt som Target value och kraften är en fri 

parameter. Resultatet kan ses i Bild 6.5 – FEM-analys. 
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Bild 6.5 – FEM-analys Övre bärarm optimering 

Kraften i länkhuvudet som krävs för att komma upp till sträckgränsen blev 

316,4N. Krafterna som överförs till den yttre framgaffeln blev enligt sensorerna 

158N på var sida.  

För att få reda på hur stor kraft som kommer överföras vid den nedre bärarmen till 

den yttre framgaffeln måste författarna gå tillbaka till styrleden med den kraft som 

optimeringen visade. Denna kraft kommer användas som Target value vid en ny 

optimering i styrleden där kraften från hjulaxeln är den fria parametern. Se Bild 

6.6 – FEM-analys Styrled optimering. 
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Bild 6.6 – FEM-analys Styrled optimering 

Sensoren som visar den överförda kraften till den undre bärarmen är -245,9MPa i 

z-led. En ny analys av den undre bärarmen gjordes med denna kraft för att få fram 

vilka krafter som överförs till den yttre framgaffeln. 
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Bild 6.7 – FEM-analys Undre bärarm 

Yttre framgaffel 

De krafterna som överfördes från bärarmarna och stötdämparna lades på den yttre 

framgaffeln med en sensor längst upp där framgaffeln möter ramen. En analys 

gjordes som kan ses på Bild 6.8 – FEM-analys Yttre framgaffel. För att kontrollera 

analysen gjordes en handberäkning, (B6-18), på ett hålkanttryck där stötdämparen 

är monterad och den hopslagna kraften blir 432MPa. 

𝑝 =
432

10∗10
= 4,32𝑀𝑃𝑎   (B6-18) 

Spänningen på 4,32MPa stämmer bra överens med vad som sågs i analysen runt 

hålet. 

Sensorn som satt längst upp visade en resultatkraft på -1398,98N i z-led vilket 

betyder att en tyngd på 142,46kg, enligt beräkning (B6-19), kan placeras rakt 

ovanpå styret. Gravitationen kan anses vara 9,82. 

1398,98 ∗ 9,82 = 142,46𝑘𝑔  (B6-19) 
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Bild 6.8 – FEM-analys Yttre framgaffel 
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Bilaga 7 - Budget 

 

B7.1 – Budget för prototyperna 
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Bilaga 8 – GANTT-schema 

 

B8.1 – GANTT-schema innan projektstart 
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B8.2 – GANTT-schema efter projekt 
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Bilaga 9 – Bilder på färdig produkt 
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BILAGA 10 - RITNINGAR 

 

Bilaga 10 – Ritningar 

1 – Yttre framgaffel 

2 – Inre framgaffel 

3 – Bärarm 

4 – Styrled Höger 

5 – Styrled Vänster 

6 – Undre Stötdämparfäste 

7 – Övre Stötdämparfäste 

8 – Fäste Framgaffel 

9 – Stångfäste Framgaffel 

10 – Sammanställningsritning 
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Bill of Material: Färdig_Produkt
Number Part Number Quantity Comment
1 Framgaffel_Y 1 Tillverkas
2 Framgaffel_I 1 Tillverkas
3 Bärarm 4 Tillverkas
4 Styrled_H 1 Tillverkas
5 Styrled_V 1 Tillverkas
6 Styrstag_Vantskruv 2 Beställas
7 Stötdämparfäste_U 2 Tillverkas
8 Stötdämparfäste_O 2 Tillverkas
9 Stötdämpare 2 Beställas
10 Skruv_M10x80 4 Beställas
11 Skruv_M8x80 2 Beställas
12 Skruv_M8x50 2 Beställas
13 Skruv_M6x25 4 Beställas
14 Skruv_M8x20 4 Beställas
15 Mutter_M10 4 Beställas
16 Mutter_M8 12 Beställas
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