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Abstract 
Currently circulating cars in inner city areas lead to congestion and increased pollution. 

Municipalities are facing ever increasing challenges concerning city planning and 

environmental issues. ShowPark is a company that offers a sustainable parking solution for 

the Swedish market by using parking sensors that are installed into the parking space. There is 

room for extensive improvement when it comes to the instalment of these sensors, especially 

due to the fact that the Swedish climate offers specific challenges compared to other parts of 

the world. SenseHold is a new type of holding device designed for ShowParks parking 

sensors. The product offers a more time effective installation and makes the system more 

environmental friendly. ShowParks system together with SenseHold holding device and 

installation process offers an overall sustainable parking solution for sustainable cities. 
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Sammanfattning 
I dagsläget så utgör kringkörande bilar som letar efter parkeringsplats en stor del av trafiken i 

innerstadsmiljö. Denna kringkörande trafik bidrar till stor miljöpåverkan och kommunerna får 

allt fler faktorer att tänka på för att uppnå en hållbar stadsplanering, samtidigt som 

beläggningsgraden på parkeringsplatser baseras på observationer. ShowPark arbetar med att 

utveckla en hållbar parkeringslösning för den svenska marknaden genom att använda 

parkeringssensorer som sänks ner i parkeringsplatserna. Det finns en stor förbättrings 

potential gällande installationen av dessa sensorer speciellt då det svenska klimatet ställer 

stora krav på hållfasthet och infästning. SenseHold är en ny typ av infästningslösning som ger 

en mer miljövänlig, snabbare och billigare installation vilket leder till att systemet i helhet blir 

enklare och mer lönsamt att installera och underhålla. ShowParks system tillsammans med 

SenseHold infästningslösning ger en hållbar helhetsprodukt som underlättar parkering i 

stadsmiljö. 
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Förord 
Vi som genomfört detta produktutvecklingsprojekt är två studenter som läser sista året på 

utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet är vårt examensarbete 

och under projektets gång har vi fått använda mycket av de kunskaper vi samlat på oss under 

våra tre år på högskolan. 

Produktutvecklingsprojektet är gjort i samarbete med företaget ShowPark AB som i höstas 

sökte studenter som ville hjälpa dem att utveckla en helt ny typ av lösning för infästning av 

sina parkeringssensorer. Projektet har varit mycket utvecklande för oss, både som grupp och 

individuellt då det uppstått flera utmaningar under resans gång, dock har vi med positiv 

inställning och en gnutta envishet lyckats få fram vad vi anser är en produkt som löser 

företagets svårigheter kring infästning. 

Vi vill tacka vår uppdragsgivare ShowPark för ett gott samarbete, och framför allt Stefan 

Thräff och Dick Ström som varit våra primära kontaktpersoner under projektet.  

Vi vill även tacka Tomas Johansson på Krinner och Karl Ivanovic på Halmstad gummifabrik 

då de har bidragit med konsultation och råd under utvecklingen av konceptet.  

Harry Sjögren AB och Teknik och fritidsförvaltningen har låtit oss prova lyckan med att 

installera en markskruv i en av skolans parkeringsplatser vilket vi är mycket tacksamma för 

då det underlättat tester under projektet.  

Sedan vill vi givetvis även tacka vår handledare Leif Nordin som har bidragit med stöd och 

råd under arbetets gång.  
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1. Inledning 
Företaget ShowPark AB startades med målet att utveckla system för att visa lediga 

parkeringsplatser i stadsmiljö. Projektet inleddes i Stockholm med mål att minska 

kringkörande trafik samt underlätta för trafikanter att finna ledig parkeringsplats.  

Systemet består av en sensor som indikerar då ett fordon parkerar på en parkering. Detta 

system kommunicerar sedan med en kollektorstation som sedan skickar informationen vidare 

till trafikantens mobiltelefon och på så vis kan lediga parkeringar samt vägen till dem visas.  

Likande system finns i andra delar av världen men själva nedsänkningen av sensorn i asfalten 

upplevs som tidskrävande och osmidig. Ett hål borras i asfalten och sensorn täcks sedan över 

med metall/ny asfalt. Det finns stora möjligheter till förbättring inom installations samt 

underhålls området. En typ av sensorhållare som är special anpassad för Show Parks sensorer 

hade underlättat installation och service och dessutom skyddat sensorn för att maximera dess 

hållbarhet.  
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2. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att lösa de problem som finns när man installerar ShowParks 

parkeringssensorer i asfalt. Projektgruppen ämnar utveckla en sensorhållare som är 

specialanpassad till ShowParks parkeringssensor. Denna hållare samt infästningssystemet för 

denna skall underlätta service och underhåll och bidra till en mer kostnads och tidseffektiv 

installation. Målet är att ha en funktionell prototyp vid projektets slut i maj 2015. 

Projektgruppen ämnar dessutom att uppfylla de krav som finns i projektbeskrivningen som är 

given av företaget (bilaga 19.1). 

Produkten kommer ingå i ett system tillsammans med ShowParks sensor och mjukvara. 

Systemet säljs sedan i sin helhet till framförallt kommuner runt om i landet. Produkten 

kommer bidra till ett mer kostnadseffektivt system då den bidrar till en kortare och mer 

miljövänlig installationstid och dessutom underlättar underhåll. Förutom att underlätta 

tidskrävande installation och service samt skydda tekniken från externa faktorer så som vind 

och vatten så säkrar dessutom en specialanpassad sensorhållare marknaden för ShowPark.  
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3. Metoder 

3.1 Swot 

En modell som använts under projektet är SWOT-analysen. Denna ämnar hitta ett sätt att 

förbättra bland annat företagsplaneringen
1
. Denna modell har inledingsvis använts i 

projektplanen för att identifiera interna svagheter och styrkor inom gruppen och sedan även 

på den slutgiltiga prototypen för att få en överblick av produktens starka och svaga sidor, 

detta ansågs passande eftersom en SWOT analys ger en relativt övergripande bild av 

produkten både funktions och konkurrensmässigt sätt. 

3.2 Urvalsmatris 

Pughs urvalsmatris har använts för att utvärdera de olika lösningarna. Denna metod används 

genom att olika potentiella lösningar vägs mot varandra i en matris som jämför de olika 

lösningarnas prestation inom en serie identifierade kriterier av komparativt intresse. Då 

många beslutsprocesser består av en serie sammanvävda faktorer vars komplexitet kan göra 

det svårt för människor att fatta beslut, så kan Pughs urvalsmatris utgöra ett verktyg för att 

synliggöra skillnaderna då människan har lättare för parvisa jämförelser än breda subjektiva 

jämförelser
2
.  Man väljer en lösning som man kallar ”baseline” sedan jämför man parvis de 

andra lösningarnas egenskaper och ger dem ett värde på följande skala. 

 ++  mycket bättre än baseline  

 + (bättre än baseline) 

 0  Likvärdigt med baseline  

 - sämre än baseline  

 -- mycket sämre än baseline 

Under utvärdering har ej (++) eller (--) använts då det skulle vara för subjektivt med tanke på 

att det initialt fanns lite kunskap kring lösningarnas konkreta egenskaper. Istället har 1 valts 

för lösningar bättre än den lösning som valts som baseline, 0 för lösning likvärdig med 

baseline och -1 för lösningar som anses vara sämre än baseline utifrån de olika aspekterna.  

3.3 Aktionsforskning 

I syfte att uppleva hur det var att montera en markskruv i en parkeringsplats så köptes det in 

ett större handverktyg och ett slagspett for provistallation av en markskruv. Detta ansågs 

relevant eftersom gruppen då saknade praktiskt kunskap kring hur installationen av dessa 

produkter fungerar. Genom installationen fick projektgruppen en känsla för produkten samt 

installationen. Vid montage i större antal så används maskinella verktyg och således är 

gruppens upplevelser inte helt applicerbara på den verklighet som står inför en faktisk 

lansering av produkten. Man kan emellertid utgå ifrån att en relativt felfri montering med 

handverktyget bådar gott inför montering med mer avancerade verktyg.   

                                                 
1
 Humphrey, 2005 

2
 Burge, 2009 
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3.4 WBS 

Work breakdown structure (WBS) har använts då denna metod är användbar för att bryta ner 

projektet i olika delar
3
. Genom att identifiera de olika områden som behövdes utvärderas 

skapar man ett träddiagram där man identifierar de olika arbetsuppgifterna oberoende av vem 

som skall utföra dem eller när. Denna typ av nedbrytningsmetod (WBS) består traditionellt 

sett av sju steg
3
. 

 Nedbrytning av projektet i hanterbara delar 

 Identifikation av arbetsuppgifter 

 Identifikation av beroenden 

 Tidsuppskattning 

 Identifikation av kritisk linje  

 Fördelning av resurser 

 Applicera i Gant schema 

Den kritiska linjen, vilken är den längta kedjan av beroende aktiviteter
3
, var minde relevant att 

applicera i projektet då flera olika delar utvärderades och utvecklandes delvis oberoende av 

varandra (lås, infästningsmetod osv.) Anledningen till att de olika delarna har utvecklats 

delvis oberoende av varandra är att det inte finns befintliga lösningar för denna specifika 

produkt.  

3.5  Riskanalys 

För att uppskatta och hantera risker inom projektet har olika riskhanteringsanalyser 

applicerats. Minimiriskmetoden består av följande arbetsflöde
3
:   

 

 

 

Figur 3.1. Arbetsflöde för minimiriskmetoden. 

För att identifiera och förebygga vissa risker som kan hindra projektets framgång är det 

effektivt att utforma en riskanalys Genom riskidentifieringen försöker man finna eventuella 

riskhändelser
4
. En riskhändelse är en händelse som inträffar som kan komma att ha en 

påverkan på projektet. För varje riskhändelse är det lämpligt att utforma en specifik 

riskhantering.  

För att utvärdera risken uppskattar man sannolikheten att riskhändelsen inträffar. 

Riskanalysen gjord för detta projekt klassar sannolikheten mellan 1-5 där 5 är hög sannolikhet 
4
. I en riskanalys är det även vanligt att klassificera konsekvensen, alltså hur allvarliga 

konsekvenser kan uppstå om riskhändelsen inträffar. Sannolikheten multiplicerat med 

konsekvensen ger sedan ett riskvärde som indikerar hur allvarliga effekter en eventuellt 

inträffad risk kan ge. Både minimiriskmetoden och maximiriskmetoden har använts under 

                                                 
 
3
 Mikael Eriksson, Joakim Lillesköld, 2004 

4
 Tonnquist, 2012 
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projektet. Skillnaden mellan dessa två riskanalysmetoder är att maximiriskmetoden även ger 

en bild över vilka av projektets styrparametrar som innefattar en hög risknivå
4
. 

3.6 FMEA 

En FMEA på installationsprocessen kommer att genomföras. FMEA (Failure Mode Effect 

Analysis) är en metod för att identifiera och proaktivt förhindra, upptäcka och minska 

konsekvenserna av problem i produktion och process
5
. FMEA används generellt sett för 

produkter och processer under utveckling. I projektet kommer en process-FMEA genomföras 

syfte att få en överblick av risktalen under installationsprocessen. Den process-FMEA som 

genomförs kommer att följa praxis vad gäller framtagning av en process-FMEA. 

Inledningsvis kommer produktionsprocessen ses över genom auktionsforskning, Sedan 

kommer olika feltillstånd brainstormas fram varpå värden för ”Severity”, ”Possibility of 

occurance” och ”Possibility of detection” tas fram i styfte att kunna räkna ut ett riskvärde för 

varje feltillstånd. Utifrån detta kommer sedan lämpliga åtgärder att utformas, varpå riskvärdet 

på nytt uppskattas
5
.  

3.7  Livscykelanalys 

En livscykelanalys är en metod som används för att bedöma en produkts miljöpåverkan. 

Genom att göra en livscykelanalys kan man sedan identifiera hur man möjligen kan minska 

produktens miljöpåverkan. En komplett LCA är ett mycket effektivt hjälpmedel för att i 

identifiera en produkts miljöpåverkan och man analyserar hela livscykeln från råvara till 

restprodukter. Eftersom projektgruppen haft begränsad tillgång till information kring 

produktionsprocess från Krinner som tillverkar själva hållaren beslutades det att andra 

metoder skulle användas för att studera produktens miljöpåverkan trots att en LCA var önskad 

av uppdragsgivaren. En LCA utan korrekta fakta och värden är inte komplett och därför valde 

gruppen istället att utvärdera livscykeln med hjälp av en MET matris. I MET matrisen valde 

gruppen att analysera de båda gummi-sorterna som använts som en komponent då MET 

matrisen är så pass övergripande att det inte hade visat någon skillnad mellan de två olika 

blandningarna av gummi.  

En MET matris är en livscykelanalysmetod som används för att ge en helhetsbild av 

produktens miljöpåverkan och denna kan med fördel sedan användas som grund för 

diskussioner 
6
 

  

                                                 
5
 McDermott, Robin, 2009 

6
Claesson, Martin; Forsgren, Johanna, 2005 
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4. Projektmodell 
I detta projekt har projektgruppen utformat en projektmodell baserad på den kravspecifikation 

som företaget tagit fram gällande den önskade produkten (bilaga 19.1). Eftersom det rör sig 

om ett ny produkt-utvecklingsprojekt anses en dynamisk produktveckling vara passande att 

arbeta efter framför en statisk dito. Den dynamiska modellen möjliggör kontinuerlig 

utvärdering och möjlighet att gå tillbaka i utvecklingsprocessen för att göra eventuella 

ändringar. Som väntat fanns det vissa delar i projektplanen som tillämpades genom hela 

projektet, dessa inkluderar kontinuerliga utvärderingar och idégenerering. Som 

kravspecifikationen (bilaga 19.1), visar delades projektet in i tre faser enligt företagets 

anvisningar. 

 

 

Figur 4.2. Projektets tre faser 

 

 Dessa faser anpassades sedan till projektgruppens projektmodell. Dynamiken i projektet har 

representerats av att de olika delarna kontinuerligt har utvecklats beroende av varandra, detta 

innebär att man under projektets utveckling har fått omvärdera vissa val av koncept allt 

eftersom ny kunskap tillkommit. 

 

Fas 1 

•Riskanalyser på valt koncept 

•Mer utförliga skisser och CAD ritningar för valda koncept 

•Intervjuer och marknadsundersökning 

Fas 2  
•Materialval och krav på material  

•3D- Printing 

Fas 3 

•Livscykelanalys av det valda konceptet 

•Framtagning av leverantörsalternativ 

•Undersökning av olika miljökrav som kan påverka produkten 

•Fältstudier 
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Figur 4.3. Projektmodell 
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5. Användarstudier 
Det har tidigare gjorts en användarstudie avseende ShowParks system för lastbilschaufförer. 

Denna studie är inte relaterad till infästningen men anses ändå intressant eftersom den ger en 

bild av systemet i helhet ur användarsynpunkt. Se bilaga 12. I övrigt så har projektgruppen 

själva använt markskruv för provborrning, se kap 8.  
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6. Teori och referensram 
Under arbetet har gruppen behövt ta ställning till huruvida man ska borra direkt i asfalten eller 

förborra ett hål i asfalten för att sedan borra ner den inkapslade sensorn. Efter kontakt med 

Sydsverige Entreprenad beslutades det att man skulle förborra ett hål då asfalten annars kan 

spricka, sprickorna är i sin tur väldigt problematiska då de kan vattenfyllas och sedan gå 

sönder när vattnet fryser. Dessutom så skulle det vara svårt att garantera att alla sensorer 

hamnar i linje med vägbanan om förborrning inte sker. Om en sensor är lite sned så är risken 

stor att den går sönder om den utsätts för externa krafter. 

6.1 Vägkonstruktion 

För att erhålla utökad kunskap kring det underlag som den kommande produkten skall fästas i 

har projektgruppen även sökt information kring hur vägar är konstruerade. Ett problem här är 

att det är svårt att dra några helt generella slutsatser då centrala parkeringsplatser emellanåt 

ligger på vägbanor som är mycket gamla eller som inte har någon tydlig standard för 

utformning
7
. Dessutom varierar vägverkets krav på vägbanor mellan de fyra klimatzoner som 

finns i Sverige. Nedan visas en generell vägkonstruktion i genomskärning, både slitlagret och 

bärlagret består av asfalt och kommer således att borras igenom i ett första steg vid 

monteringen, sedan skruvas den inkapslade sensorn ner i förstärkningslagret som består av 

grus
7
 Det finns olika finhetsgrad på grus, samtliga dessa bedöms emellertid vara 

oproblematiska att skruva ner infästningen i.  

 

 

Figur 7.1. Vägens uppbyggnad  

6.2  Markskruv 

Idén till detta koncept kom från principer hos en markskruv. En markskruv används 

traditionellt sätt för att fästa objekt så som tillexempel skyltar i olika typer av underlag. Det 

har blivit en mycket populär metod att använda vid infästning av flera olika produkter då det 

bidrar till en tidsbesparande och effektiv installation
7
 Det finns flera olika typer av markskruv 

som används för att fästa allt från vägskyltar till solpaneler eller växthus
7
. Krinner 

skruvfundament är ett företag som arbetar med markskruvar och har god kompetens på 

området. Krinner har även innehaft en viktig roll i projektet och det är deras skruvar på vilka 

                                                 
7
 Krinner skruvfundamente, GmBH , 2015-02-12 
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prototypen är baserad. Gruppen valde därför att utvärdera deras maskiner för installation av 

sensorhållarenheten.  

Krinner erbjuder flera maskiner/verktyg för installation av markskruvar. Beroende på 

underlag och infästnings objekt varierar installationsprocessen. Det underlag som är aktuellt 

att studera i detta projekt klassas som klass IV-IVV ,detta är en internationell klassificering 

för material så som asfalt och hänvisas till i Krinners faktablad för installationsmaskiner
8
. Då 

detta klassificeringssystem används internationellt är det även aktuellt att närmare beskriva 

hur asfalt och andra grundmaterial klassificeras i systemet.  

6.3  Asfalt som material 

Asfalt är namnet på den blandning av bitumen, små sten och sand 
8 

som används vid 

beläggning av vägar. Bitumen är en olje- baserad substans som produceras genom att man 

reducerar de lättare komponenterna från rå-olja
9
. Asfalt produceras i flera olika typer 

beroende på de materialegenskaper man vill uppnå
10

. Den asfalt som används till 

vägkonstruktion refereras till som asfaltscement. Några typer av asfalt samt grundläggande 

egenskaper illustreras i bilaga 13. Det material som sensorhållaren ämnas att fästas i är av 

klass V-VII vilket hos beskrivningen av Krinners installations redskap beskrivs som ”difficult 

rock”.  

6.4  Krinner installationsverktyg 

Krinner erbjuder flera verktyg för installation av markskruv i underlag av klass V-VII vilket 

är de klasser som är intressanta för projektet. Efter konsultation med kontaktperson Tomas 

Johansson på Krinner anses installationsverktyg ”KR E 20 installationsmaskin Z1” vara 

passande för installation av sensorhållaren. Projektgruppen valde tillsammans med Krinner ut 

två potentiella skruvar att utgå från under test och modifieringsstadiet. KSF 34 x 500 samt 

KSF E 89 x 550-E60. Den förstnämnda är en skruv i plast vilket skulle visa sig olämpligt i 

förhållande till underlaget eftersom det krävs ett extra moment vid installation för att 

installera en plastskruv i asfalt. 

I bilaga 18 visas produktinformation för aktuella produkter ur Krinners sortiment. KSF E 89 x 

550-E60. Av intresse är även hållfasthet för KSF E 89 x 550-E60. Sensorhållaren till störst 

del kommer utsättas för tryck ovanifrån (compression), KSF E 89 x 550-E60 bär 18Kn 

kompression rakt ovanifrån vilket överskrider kravet på 1Kn givet i uppdragsbeskrivningen.  

6.5 Shore-skalan 

Gummi är ett material som använts under prototyputvecklingen. Vid framtagning av rätt typ 

av gummi studerades passande skala för att mäta hårdhet hos materialet. Hårdhet hos ett 

material refererar till materialets förmåga att motstå deformation
11

 Den skala som använts är 

Shore-skalan. Shorehårdhet är tillsammans med bland annat IRHR en vanlig metod för att 

mäta hårdhet hos polymerer
12

. Vid användning av Shore-skalan mäts materialets resistans mot 

                                                 
8
 Krinner skruvfundamente, GmBH 2015-02-12 

9
  Eurobitume, 2014-11-22 

10
Asphalt paving design guide, 2014-11-22 

11
 Nationalenceklopedin, 2015-04-20 

12
 Samband mellan hårdhetstal och materialparametrar för polymermaterial, 2005 
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inbuktning
13

., detta resulterar i ett empiriskt värde som inte nödvändigtvis relaterar till 

materialets övriga egenskaper. Shore-skalan mäts med hjälp av en durometer. Det finns olika 

shore-skalor, eftersom projektet har fått stöd av Halmstad gummifabrik används samma 

shore-skala som företaget använder sig av, Shore-A. Hårhet enligt shore a skalan mäts mellan 

0˚ och 100˚ där 0˚ är mjukast och 100˚ är hårdast. Anledningen till att gruppen valde att söka 

uttökad kunskap inom detta är för att få en bättre uppfattning kring materialval för de 

gummidetaljer som ingår i produkten.   

  

                                                 
13

 MathWeb LCC, 2015 
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7. Utvecklingsprocessen 
Nedan beskrivs vägen till de lösningar som varit aktuella under idé-genereringen. 

Under inledningen av projektet fanns det mycket oklarheter kring vad företaget ville ha för 

typ av lösning. Detta var delvis ett resultat av att den sensor som kapslingen skall innehålla 

ännu inte var framställd. Inledningsvis gjordes en SWOT analys på arbetet för att identifiera 

gruppens styrkor och svagheter (bilaga 16). 

Initialt fick Företaget Lansen Technology med huvudkontor i Halmstad uppdraget av Show 

Park att utveckla en sensor som kommer användas för att detektera ovanstående fordon. 

Projektgruppen hade inledningsvis en dialog med Lansen Technology och har även deltagit i 

möte med Show Park och Lansen. Detta för att uppnå att utvecklandet av sensorhållaren 

kommer vara anpassad till den sensor som kommer utvecklas. 

Den sensor som Show Park har använt i sina ursprungliga tester är cylinderformad och därför 

fungerade detta till en början som en riktlinje för hållarens geometriska utseende.  

Den första framtagna koncept-lösningen var en cylinderformad hållare med ett permanent 

lock som kunde öppnas och återslutas då service skulle utföras. Själva låsningen till denna 

hållare utvecklades med målet att undvika ett traditionellt nyckelhål. Dels för att skapa en mer 

vandaliseringssäker hållare och även för att eventuellt kunna erhålla patent på hållaren som 

helhet. De två första koncepten bestod av två solida delar där den undre fästs i marken och ett 

löst lock kan fästas på och sedan öppnas vid service. 

 

 

Figur 8.1. Underdel-hållare 



Utvecklingsprocessen 

 13     

   

 

Figur 8.2. Lock-hållare 

De låsningsmekanismer som sitter på sidan av locket (figur 8.2) är försedda med fjädrar som 

gör det möjligt för dem att passa i de skåror som hållaren är försedd med Genom att använda 

ett specialverktyg i form av fyra pinnar som trycks ner i hål från ovansidan så trycks fjädrarna 

ner och genom att vrida på locket kan behållaren öppnas. Denna typ av lösning fokuserade på 

problemet men själva låsningsmekanismen för hållaren. Vad som initialt förbisågs var att 

själva fästningen i marken kommer den aspekt av installationen som kommer vara mest 

tidskrävande. Efter att detta resonerats kring så delades utvecklandet av sensorhållaren in i 

fyra delar för att på så sätt få en bättre överblick av arbetet samt för att problemet skulle 

kunna tacklas från flera infallsvinklar. Dessa delar utvecklades sedan med hjälp av WBS, se 

bilaga 8. 

7.1 Sensorkapsling 

Efter diskussion med Show Park så omvärderades prioriteringarna för de olika 

komponenterna och de olika metoder som kommer krävas för att få hållaren på plats på ett 

tidseffektivt och enkelt sätt. Till grund för utvecklandet kommer infästningsdelen samt olika 

reflektioner kring inkapsling av själva elektroniken ligga. 

Det finns två alternativ för skyddandet av elektroniken i komponenten: 

1. Elektroniken levereras oskyddad. Sensorhållaren skall således skydda elektroniken 

från externa faktorer 

2. Elektroniken levereras kapslad/ingjuten i ett skyddande material. 

I fall 1 är det givet att toppen av hållaren, alltså den del som ligger exponerad mot markytan 

måste vara mycket tålig. Detta ställer även specifika krav på låsmekanismen som skall göra 

det möjligt för behöriga att plocka ut elektroniken ut hållaren. I Fall 2 kan elektroniken med 

sin inkapsling fungera som ett skydd uppåt, således kan toppen av sensorn ligga exponerad 

mot markytan givet att kapslingen är tillräckligt tålig. Vidare kommunikation med företaget 

visade att det fanns möjlighet att leverera sensorn inkapslad. Alternativ 2 är då en möjlig 

lösning. Alternativ 2 har många fördelar då det leder till att kraven på toppen av hållaren blir 

mer flexibla.  
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7.2 Infästning 

En viktig aspekt att optimera hos produkten var själva infästningsmomentet. Det som tidigare 

varit mest tidskrävande under detta moment är den för-borrning som har gjorts. Ett hål har 

borrats i asfalten och sensorn har sedan fästs i detta hål. Idéer kring infästningen i själva hålet 

har varit många. Att använda asfalt eller någon typ av kemikalier för infästning ville undvikas 

då det är tidskrävande och ökar produktens miljöpåverkan. Det fanns även diskussion kring 

att ha en hållare med en typ av deformerande detaljer som fäste i sidorna under marken med 

hjälp av extern kraft. På så sätt skulle man undvika skruvar eller andra externa delar för att 

fästa hållaren. Problemet med denna typ av lösning är dock att det kan leda till en 

inkonsekvent installering då kringliggande material under asfalten kan variera. Detta kan då 

leda till att hållaren hamnar snett vilket kan påverka dess hållfasthet.   

Ett koncept som diskuterades var om det var möjligt att sänka ner komponenten som helhet i 

marken utan att behöva för-borra. En möjlig lösning hade då varit att utveckla en avlång, tunn 

cylinder med en spetsig del som då kunde skjutas ner i marken med hjälp av en maskin. 

Denna lösning avfärdades dock eftersom det visade sig att det inte är möjligt att undvika 

förborrning. Om man inte borrar ett hål som är marginellt större än omkretsen på objektet som 

skall sänkas ner så leder detta till att kringliggande asfalt kan skadas, se kap 6.  

Gruppen arbetade vidare genom att leta information kring markskruvar. En idé kring att 

utforma hållaren så att den skulle kunna skruvas ner i asfalten och på så sätt fästas 

utvecklades. Eftersom det inte går att borra rakt ner i asfalten måste man fall för-borra ett 

grundare hål innan man fäster skruven. Jämfört med tidigare borrning på upp till 15cm så 

skulle denna typ av hål bara behöva vara ca 3-5cm djupt, vilket hade sparat tid under 

installationen. Då tidigare alternativ som uteslöt borrning avfärdats är idén med en 

skruvliknande underdel till hållaren aktuell då man kan minimera djupet hos för-borrningen. 

7.3 Låsning 

En annan viktig del av hållaren är själva fästningen av sensorn. Gruppen hade som nämnt 

tidigare arbetat kring en typ av nyckellösning inkluderande fjädrar. Under möte med företaget 

diskuterades möjligheten att utesluta en mekanisk låskomponent. Ett alternativ var att man 

skulle använda en typ utav gummiring eller liknande för att hålla sensorn på plats. 

Gummiringen skulle sedan tas sönder då service var aktuellt och sedan ersättas. Denna typ av 

lösning för infästningen av elektroniken passar bäst med alternativ 2 sett till kapslingen av 

elektroniken.  

7.4 Utvärdering av koncept 

Gruppen valde i detta stadie att utforma en riskanalys för att identifiera eventuella risker inom 

projektet. Detta gjordes via minimiriskmetoden eftersom detta ansågs passande givet 

enkelheten hos analysen samt projektets nuvarande framskridning (bilaga 19.4). 

Gruppen planerade även framtida arbete genom ett gantt-schema (bilaga 3). De olika idéerna 

som tagits fram sammanställdes i en urvalsmatris för att utvärdera lösningarna, se bilaga 9. 

Urvalsmatrisen är baserad på den kravspecifikation som företaget bifogade i den ursprungliga 

uppdragsbeskrivningen, se bilaga 1. 
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7.5 Konceptlösning  

Som urvalsmatrisen i bilaga 9 visar utgjorde alternativet med en skruvliknande nederdel det 

bästa konceptet. Samtliga koncept kan integreras med både alternativ 1 och 2 för fästning av 

sensorn i hållaren. Alternativ 2 är då mest optimalt då det ställer mindre krav på hållarens 

material och dessutom medför en enklare typ av lås-lösning för produkten. Det valda 

konceptet består av två komponenter inklusive sensorn. Produkten kan installeras som en 

enhet. Bilden nedan visar en enklare modellering av konceptet. Centrerad i underdelen sitter 

sensorn. Den ring som skall fästa sensorn i hållaren passas sedan in mellan sensor och skruv. 

 

Figur 8.3. Första konceptritning skruvlösning 

Denna lösning kräver inga typer av kemikalier vid installation och installationen kommer vara 

konsekvent för samtliga enheter. Vid installation av till exempel markskruv används ofta ett 

maskinellt verktyg för att sänka ner skruven i asfalten. Detta innebär en extra kostnad för 

företaget men vägs upp av en kortare installationstid. 

7.6 Installationsprocess 

Nästa steg i utvecklingsprocessen var att kontakta entreprenader och personer med kunskap 

kring markskruvar samt installationsprocessen för dessa. Initialt försökte gruppen finna 

kompetens inom akademien, denna sökning bar emellertid inte frukt. Vidare kontaktades flera 

företag som arbetar med markskruvar och bearbetning av asfalt. Positiv respons erhölls från 

Tomas Johansson på Krinner samt Annicka Nilsson på Cetong. Tomas Johansson på Krinner 

var positiv till samarbete och kunde bistå med den typ av kompetens som projektet var i 

behov av. Cetong, som är återförsäljare av Krinners markskruv och även arbetar med 

betongfundament bifogade produktblad samt hållfasthetsspecifikationer för de markskruvar 

som de distribuerar. Detta material var relevant för eventuella beräkningar och bidrog även 

med mer specificerad information kring Krinners olika markskruvar. Efter kontakt med lokala 

installatörer av markskruv konstaterades det att en fullständig installation av markskruv i 

asfalt utförs på ca 10 minuter vilket överensstämmer med installationstiden i 

uppdragsbeskrivningen. I detta fall används de mindre typer av installeringsverktyg som 

Krinner erbjuder (bilaga 18). Då sensorhållaren skall installeras i stora volymer kan det vara 

aktuellt att använda en kraftigare typ av installeringsmaskin för att minska installationstiden.   

Efter dialog med uppdragsgivaren kom Tomas Johansson att bistå projektet med konsultation 

under framtagningen av prototypen. Vid detta stadie beslutade ShowPark att använda en 
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befintlig sensor för tester och vidareutveckling. Således behövdes inte längre en parallell 

utveckling av en ny sensor. 

 

Figur 8.4. Sensor 

Bilden ovan visar den sensor som kommer användas under tester med sensorhållaren, 

specifikation kring denna sensor finns i bilaga 7. Geometrin liknar vad gruppen initialt 

förväntade sig, och måtten passar den typ av konstruktion projektgruppen har arbetat med. 

Sensorn är även kapslad enligt samtliga krav i uppdragsbeskrivningen och klarar således av 

tryck från ovanstående fordon. Det är vid användning av denna sensor med befintlig kapsling 

fullt möjligt att låta enheten ligga exponerad mot väg-ytan.  

Under möte med Tomas Johansson diskuterades möjligheter att modifiera en befintlig 

markskruv så att den uppfyller kraven för sensorhållaren. I krinners sortiment var E89 x 550-

E60 var den som passade bäst att utgå från. Skruvarna i plast var även föremål för diskussion, 

men ökat behov av förborrning gjorde att dessa inte var aktuella. Vad gäller hållfasthet så är  

E89 x 550-E60 utformad för att motstå tryck både vertikalt och horisontellt. Sensorhållaren 

med dess innanmäte kommer endast utsättas för vertikalt tryck uppifrån. Alla egenskaper hos 

skruven som syftar till att öka hållfastheten ur horisontellt perspektiv kan således elimineras 

för att minska längd, vikt och pris. 

Projektgruppen fick två skruvar avsedda för prov-borrning, en i galvaniserat stål, E89 x 550-

E60, samt en annan modell i plast. E89 x 550-E60 kortades ner med hjälp av en vinkelslip. I 

detta skede diskuterades även möjligheten av installera hela systemet som en enhet, det vill 

säga att sensorn är fäst i hållaren vid installation. Den skruv som utvecklingsarbetet utgått 

ifrån fästs emellertid från insidan vilket gör att den är problematisk i detta avseende. 

Möjligheterna att använda en annan skruv diskuterades också.  

En ny samarbetsparter i form av Krinner skruvfundament innebar stora möjligheter men 

krävde även en ny riskhanteringsplan. En komplett riskhanteringsplan vad dock svår att 

utforma eftersom flera möjliga risker låg utom projektgruppens kontroll, dessa är 

gulmarkerade i Bilaga 22. Gruppen valde i detta stadie att använda maximiriskmetoden 

(bilaga 22) för projektets återstående arbete. 

Diskussioner med samarbetspartners resulterade i ett prisförslag på 200-250 kr/st för skruven. 

Projektgruppen träffade efter detta Stefan på ShowPark på högskolan för att diskutera vidare 

arbete. En längd på ca 30 cm ansågs av Svevia (installatör), Tomas Johansson och Stefan vara 

ett lämpligt riktmärke för hållarens längd. Då den befintliga skruven E89 x 550-E60 är 55cm 
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lång ritades en prototyp i CAD. Denna modell är 30cm lång och har samma gängdimensioner 

som den befintliga skruven. På grund av tidsbrist i projektets slutskede skapades en prototyp i 

plast med hjälp av en 3D-printing firma. Produkten kommer således inte kunna installeras i 

asfalt vid redovisningstillfället då den inte kommer vara av rätt material.  

7.7 Tester 

Under utvecklingsprocessen har det varit intressant att införskaffa en test-yta där prov-

borrning kan utföras. Gruppen kontaktade beläggningsansvarig i Halmstad kommun och även 

Harry Sjögren AB som äger de parkeringar som finns belägna vid högskolan. Via kontakt på 

högskolan kom gruppen att använda Harry Sjögrens parkeringsyta i anslutning till högskolan 

för tester. 

Inledningsvis så mättes det upp ett hål i asfalten vars diameter var marginellt större än 

markskruvens ytterdiameter. Hålet märktes ut med sprayfärg och hackades sedan upp med 

spettet. Detta var både det mest tidsödande momentet under monteringen och det som löpte 

störst risk att ge ett mindre bra resultat. Att hacka upp ett cirkulärt hål i marken med ett spett 

så att asfalten inte spricker under nedskruvningen var något av en utmaning då gruppen 

saknade erfarenhet på detta område från tidigare. Efter detta moment så placerades skruven i 

mitten varpå skruv-verktygets ände sänktes ner skruvens hexagonformade innanmäte. Detta 

vållade emellertid vissa problem då prototypen har sin överdel med tillhörande krage avsågad, 

vilket resulterade i ett visst svängrum mellan skruv-verktyget och innerkanten på skruven. 

Detta kunde emellertid lösas genom att noga granska det vattenpass som fanns övertill på 

skruv-verktyget och göra regelbundna pauser för att se till att skruven satt rakt.  

Under monteringens gång fick även avbrott göras för att med spettet expandera hålet i asfalten 

något. Detta för att den inledande diametern i kombination med hålets ojämnhet ledde till 

sprickbildning och förhöjningar av vägbanan. Detta i kombination med avbrotten för kontroll 

av skruven ökade monteringstiden något.  

När skruven var monterad hade 25 minuter gått, exklusive tid för att hacka upp hålet i asfalten 

med spett. Förborrningen som i detta fall gjordes med ett slagspett förlängde installationstiden 

markant. Eftersom man under installation av större volymer kommer använda en hålborr vid 

förborrning anses detta inte bli något problem vid framtida installation. 

7.8 Modellering av koncept 

Cad användes för att modellera en skruv med samma dimensioner som E89 x 550-E60, dock 

med dämpad längd och minskad bredd.  

Krinners skruvar konstrueras från stål-rör och de olika serierna ser likadan ut från insidan sett. 

Skulle inte skruven gå att modifiera på insidan, dvs. om en sådan ändring skulle bli ohållbart 

kostsam för slutprodukten så var det aktuellt att skapa ett innanmäte som kan fästas i skruven 

som sensorn kan vila på. Denna del ritades även den i CAD. Innanmätet och skruven 

planerades sedan att 3D printas för att skapa en prototyp.  
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Figur 8.5. CAD ritning av skruv med innanmäte och sensor 

Eftersom sensorn har skåror på sidorna (figur 8.5), var det aktuellt att återskapa dessa skåror i 

innanmätet för att undvika att sensorn rör sig i sidled.  

Angående möjligheter kring att använda en annan typ av skruvmodell för att kunna fästa 

installationsverktyg från utsidan beslutades det att projektgruppen skulle modellera utifrån E-

serien för att ta fram ett komplett koncept. Eventuell vidareutveckling skall således involvera 

en skruv med annan bit för att möjliggöra att systemet kan installeras som en enhet.  

7.9 Gummikomponenter 

Som tidigare diskuterat och utvärderat var det aktuellt att använda en typ av gummiring som 

fästs mellan sensorn och skruvens innerkant. Denna fungerar som en låsning för sensorn och 

förstörs då man extrahera sensorn. Eftersom övriga delar planerades att gjutas (förutsatt att 

Krinner inte levererar färdig produkt) måste gummiringen dock vara i gummi eller annat 

elastiskt material eftersom detta gjorde det möjligt för ringen att hålla fast sensorn. 

Projektgruppen kontaktade Halmstad gummifabrik där man sedan under ett möte träffade 

materialchef Karl Ivanovic. Under mötet presenterade Karl Ivanovic hur företaget arbetar och 

visade även intresse för projektet. Halmstad gummifabrik erbjöd assistans kring materialval 

för både gummiring (lock del) samt under-delen som håller sensorn på plats i markskruven. 

Projektgruppen tog fram CAD ritningar för båda delar som sedan skickades till Halmstad 

gummifabrik. Gruppen deltog även i möten med Karl Ivanovic för att diskutera passande 

material för det båda delarna. 

Karl Ivanovic återkom sedan med prisförslag för gummidetaljerna. Dessa är inkluderade i den 

ekonomiska kalkylen, se bilaga 14. Gruppen hade efter prisförslaget planer på att exludera de 

skåror som skapats i underdelen för att minska verktygskostnader då det skiljer 20 000 kr 

mellan en detalj utan skåror och med. Dock beslutades det efter konsultation med ShowPark 

att behålla skårorna eftersom detta säkrar produktens anpassning till ShowParks sensor. Det 

valda gummimaterialet är ett 80 Shore A gummi.  
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8. Produkten 
Resultatet av projektet är en sensorhållare anpassad till den sensor som kommer användas i 

ShowParks parkeringssystem. Produkten är en specialdesignad markskruv som tagits fram i 

samarbete med Krinner. 

Produkten har fått namnet SenseHold och är en hållarenhet som är utvecklad för att minska 

installationstid och underlätta underhåll av sensorn som kommer sitta fäst i SenseHold.  

 

 

Figur 9.1.  Skruv, underdel, sensor, gummiring 

 

Projektgruppen har arbetat utifrån den uppdragsbeskrivning som mottogs från företaget vid 

projektets start och således ämnat att uppfylla de krav som fanns kring produkten. I kapitel 14 

finns uppföljning av kraven samt diskussion kring den resulterande produkten.  

Produkten är utformad efter Krinners markskruv E89 x 550-E60. Insidan av skruven är 

identisk med E89 x 550-E60 för att inte påverka produktionsprocess. Underdelen fästs i bitsen 

på skruven och håller sensorn på plats. Gummiringen förhindrar att man kan extrahera 

sensorn utan att ta sönder ringen (bilaga 12).  
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9. Produktionsprocessen 

9.1 Markskruv 

Inledningsvis används rörvalsning för att bilda själva rörformen, varpå spetsen på skruven och 

gängorna svetsas på. Den färdiga konstruktionen galvaniseras sedan i zink-bad. Skruven som 

prototypen är designad utifrån är Krinners E-serie som även har en krage med tre st gängade 

hål i ett cirkulärt mönster. 

9.2 Gummidetaljer 

En gummi-detalj som syftar till att hålla sensorn på plats i skruven kommer även att tillverkas. 

Produktionsprocessen av liknande gummidetaljer har observerats vid HGF (Halmstad 

Gummifabrik). Produktionsprocessen inleds med att naturgummi levereras från Asien till 

HGF. Naturgummit kombineras med ett fyllnadsmedel, exempelvis sot och ett 

vulkaniseringsmedel, exempelvis svavel. Detta sker i en maskin där Fyllnadsmedlet och 

vulkaniseringsmedlet automatiskt tillförs i lämplig mängd medan man manuellt tillför bitar av 

naturgummi i den mängd som är lämplig. Beståndsdelarna smälts ihop varpå den smälta 

massan körs genom ett antal valsar. ”mattan” som valsas går sedan tillbaka för att smältas en 

gång till innan den valsas ut igen. När gummimattan går genom den andra valsningen så är 

mattan smalare till bredden. Denna går sedan vidare genom ett vattenbad där den kyls ned och 

skärs upp i mindre bitar. Beroende på vilka detaljer man senare vill tillverka kan göras 

smalare eller bredare eller skäras vid olika ställen
14

. För vidare produktion används en 

Kanban process som bland annat innebär att man visualiserar arbetsflödet med en Kanban-

tavla där varje arbetspost sätts upp under namngivna kolumner i syfte att visa var i flödet 

posten befinner sig
15

 Materialet läggs sedan i en ”produktionssupermarket” där tillverkarna 

sedan hämtar material. En ”produktionssupermarket” används ofta inom LEAN för att 

synkronisera tillverkningen med kundernas efterfrågan
16

 

Denna process har tydliga likheter med en vanlig dagligvaruhandel, fabriksarbetarna hämtar 

det som behövs och när olika material når en viss lagernivå så fylls supermarketen på
18 

Vad gäller de gummidetaljer som skall tillverkas till infästningssystemet så tillverkar man 

först en form i metall med hjälp av fräs eller gnistbearbetning. Man tillsätter sedan kemikalier 

till gummit för att uppnå önskvärda materialegenskaper innan blandningen sedan formpressas 

med hjälp av den skräddarsydda metallformen
16 
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9.1 Installationsprocess 

Det finns flera olika metoder då man installerar markskruv. Vilket installationsverktyg man 

väljer beror på underlag samt volym vid installationen. Under provborrningen användes ett 

manuellt installationsverktyg, vid större volymer kommer ett maskinellt verktyg användas. 

Installationsprocessen ser ut som följer: 

 Ett hål förborras vilkets diameter är marginellt större än skruvens. Detta görs vid 

installation av större volymer med en hålborr. Detta är för att ta bort slitlagret och 

undvika sprickor i kringliggande asfalt.  
 Ett maskinellt installationsverktyh väljs beroende på volym och skruven skruvas ned i 

parkeringsrutan. 
 Underdel, sensor och gummiring fästs i skruven. 

I Bilaga 18 finns information kring samtliga av Krinners installationsverktyg.  
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10. Kompetensanalys 
Under arbetet med produkten och framför allt under konceptutvecklingen har gruppen haft 

utbredd kontakt med flera personer som installerar markskruv. Processen har överlag 

beskrivits som okomplicerad och något som kan göras av i princip vem som helst givet att 

man har rätt verktyg. Projektgruppen genomförde även en installation där man använde sig av 

ett manuellt installationsverktyg. Under installationen framgick det tydligt att ingen specifik 

kompetens behövs för installation då ingen närvarande hade erfarenhet kring installation av 

markskruv sedan tidigare. Det faktum att installationsverktyget dessutom var manuellt och 

detta således ledde till att det var svårare att fästa skruven rakt än vad det varit med ett mindre 

maskinellt verktyg, stärker slutsatsen kring att det inte behövs någon specifik kompetens för 

att installera produkten i asfalt. Vidare kan det bli aktuellt att använda andra typer av 

installationsmaskiner om volymerna blir tillräckligt stora, projektgruppen utgår dock i nuläget 

från att ett mindre maskinellt verktyg används.  
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11. Ekonomisk kalkyl 
Sekretessbelagd tillsammans med bilaga 32. 
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12. Risker 
Under utvecklingsprocessen har riskanalyser gjort för att hantera vissa risker som uppstod 

under arbetets gång (bilaga 4). Slutligen gjordes en riskanalys i form av en FMEA på 

installationsprocessen för den slutgiltiga produkten (bilaga 10). 
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13. Diskussion/Reflektion 
Eftersom en del av målet med projektet har varit att uppfylla de krav som ställts av 

uppdragsgivaren anses det av relevans att utvärdera och reflektera kring hur dessa krav 

uppfyllts. I bilaga 15 har kravspecifikationen utvärderats. Uppfyllda krav har i resultat 

kolonnen markerats med ”Uppfyllt krav”, ouppfyllda krav med ”Icke uppfyllt krav” och 

delvis uppfyllda krav med ”Delvis uppfyllt krav”. Eftersom produkten kommer levereras av 

Krinner och vissa specifikationer kring leverans och liknande i nuläget inte är fastställt så är 

vissa av kraven ej applicerbara eller ej möjliga att utvärdera i nuläget. De är inte uppfyllda nu, 

dock är de inte heller icke uppfyllbara eftersom dessa krav nu är upp till leverantören att se 

över. Dessa krav markeras N/A. Vidare har gruppen vald att diskutera val av samarbetspartner 

och samarbetet inom projektgruppen samt resultatet av produkten och eventuell 

vidareutveckling.  

Vidare valde gruppen att reflektera kring varje specifikt krav.  

Krav 1.1 Sensorn är i den utvecklade sensorhållaren helt nedsänkt i marken. Markskruvens 

egenskaper möjliggör exakt positionering i nivå med markytan. Under provborrningen 

användes en modifierad skruv ur E-serien på protypen ej var färdigställd, denna skruv hade 

kortats ned och dess design upptill var därför inte identisk med den slutgiltiga prototypen då 

den krage som skall hjälpa till att motverka att skruven sänks ner under tryck tagits bort för att 

uppnå rätt längd inför provborrningen.  

Krav 1.2. Själva låsningsaspekten var något som projektgruppen reflekterade mycket kring i 

början av projektet eftersom den då ansågs vara en av de mer komplicerade delarna att 

uppfylla/finna en innovativ lösning kring. Under möte med uppdragsgivaren lyftes idén kring 

att ha en typ av ”lock” som man kan förstöra då man vill komma åt sensorn eftersom service 

inte sker speciellt frekvent. Denna lösning har sedan varit med under hela projektet och 

låsmekanismen har ansetts som mindre viktig eftersom delar som infästning och installation 

har varit viktigare då en av de stora svårigheterna har varit att komma fram till hur man 

enklast kan installera i asfalt. Den slutgiltiga prototypen har en gummiring som håller sensorn 

på plats. Denna är utformad så att det skall vara svårt att få upp ringen utan att ta sönder den. 

En kil eller annat vasst redskap kommer användas då man skall ta ut sensorn. Gruppen anser 

att denna låsning eller infästning av sensorn är tillräcklig eftersom produkten överlag inte 

anses stöldbegärlig utan mer vandaliserings-utsatt. Vandalisering av systemet kommer då ske 

relativ spontant och då är det viktigt att det inte direkt uppenbart hur man skulle kunna 

extrahera sensorn ur hållaren. Gruppen anser av gummirings-lösningen förhindrar spontan 

vandalisering och dessutom att den är en bra lösning eftersom den är billig och saknar 

mekaniska komponenter som kan komma att av det klimat hållaren kommer sitta i.  

Krav 1.3. Eftersom sensorn endast hålls på plats av en gummiring är det enkelt för behöriga 

personer med kunskap att slå sönder ringen och extrahera innanmätet vid service. Gruppen 

anser det som positivt att det inte krävs något speciellt verktyg eller nyckel för att komma åt 

sensorn. De första lösningar relaterat till låsning krävde speciella nyckellösningar för att 

öppnas. Detta hade gjort sensorn svårare att öppna men samtidigt gjort att hållaren blivit för 

mekaniskt komplex. Det diskuterades även kring magnetlås men gruppen kom snabbt fram till 

att detta inte var aktuellt då magneter skulle störa sensorn.  
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Krav 1.4. Hållaren är gjord i galvaniserat stål och påverkas inte av UV strålar. Sensorn är 

kapslad och tål även den UV ljus (bilaga 7). Materialet för gummiringen är valt för att 

uppfylla kraven enligt kravspecifikationen. Eftersom projektgruppen haft personliga möten 

med materialkunnig på Halmstad gummifabrik har man på så vil försäkrat sig om att 

materialkraven kommer uppfyllas även för gummi-detaljerna.  

Krav 1.5. Eftersom produkten kommer tillverkas i samma material som Krinners övriga 

skruvar (galvaniserat stål) är det via Krinner fastställt att dessa tål alla typ av kemikalier som 

kan finnas under väg-ytan. Krinners produkter är väl beprövade och projektgruppen känner 

stor tillförlitlighet till företaget och dess produkter då gruppen själva prov-borrat och fått en 

känsla för produkterna och dessutom träffat flera installatörer och återförsäljare med goda 

erfarenheter av att använda Krinners markskruvar.  

Krav 1.6 Eftersom tillverkaren av produkten har garanterat korrekta beräkningar samt 

bekräftat att de valda dimensionerna för skruven kommer vara tillräckliga för att hålla för de 

krafter som produkten kan utsättas för anses detta inte vara relevant för projektgruppen att 

beröra. Konsultation med Tomas Johansson på Krinner samt hans kontakter med tillverkning 

och beräkningsingenjörer i Tyskland anses vara tillräckligt för att visa på produktens 

hållbarhet.   

 Krav 1.7. Angående temperaturförändringar så är stål ett väldigt tåligt material och 

hållfastheten ur denna aspekt är garanterad av Krinner. Under samtal med Tomas Johansson 

har även det framgått att dessa typer av temperaturförändringar inte kommer på verka 

markskruven i galvaniserat stål. Tomas anses som en tillförlitlig källa då han har stor 

yrkesmässig erfarenhet av Krinners produkter.  

Krav 1.8. Eftersom Krinner kommer leverera produkten anser gruppen att det är rimligt att 

anta att företaget levererar produkter enligt krav 1.8. Eftersom Krinner i nuläget levererar till 

Sverige anses denna leverans-aspekt inte vara något problem.  

Krav 1.9. Då gruppen under tester använt skruv ur Krinners befintliga utbud fanns det ingen 

tvekan om att denna skruv klarar de krav som ställts med god marginal. Då man önskade 

korta ner den skruv som fungerade som utgångspunkt under utvecklingen uppstod vissa 

svårigheter eftersom det var svårt för projektgruppen att avgöra hur en minskad längd 

påverkar hållfastheten i vertikalt led. Det är i detta fall endast intressant att ta hänsyn till vad i 

Krinners produktblad kallas ”Compression”, alltså tryck rakt ovanifrån. Krinners skruvar är 

dock som tidigare nämnt designade för att även hålla horisontellt tryck. Gruppen fick dålig 

respons då Krinner kontaktades angående hur en annan längd skulle påverka hållfastheten. 

Projektgruppen antar att denna typ av information ligger under sekretess. Detta har inneburit 

en viss svårighet och detta är ett resultat av en delvis långsam kommunikation med 

kontaktperson på Krinner. Detta eftersom kontaktpersonen under tiden för projektet vistades 

mycket utomlands och hade flera andra projekt och arbetsuppgifter att lägga tid på.  

Krav 1.10. Detta krav anser gruppen är delvis diffust. Hållfastheten hos hållaren är även det 

något som diskuterats mycket eftersom gruppen anser att hållaren aldrig kommer behöva utstå 

trycket från en hel fjärdedel av en bil, dvs. att fallet skulle vara att en bil ställer sig med ett 

däck rakt på hållaren. Eftersom en förborrning kommer ske och eftersom ytan som utgörs av 

hållaren med sensor är liten så kommer bilens hela tyngd aldrig hamna rakt på hållaren. 

Hållfastheten har därför varit diskuterad. Dock står det klart att hållaren då den produceras i 

galvaniserat stål kommer hålla för 1kN tryck rakt uppifrån som angivet i kravspecifikationen. 
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Galvaniserat stål är dock ett relativt tungt material, om prototypen skulle tillverkas i 

galvaniserat stål vilket är intentionen så kommer den väga 1.4kg. En produkt i någon typ av 

plast hade givetvis varit mycket billigare att transportera och projektgruppen har även 

undersökt möjligheter att använda en plastskruv. Detta är möjligt men lägger till ett extra 

moment vid installation och då uppfylls inte kravet på en installationstid på under 10 minuter. 

Det galvaniserade stålet har även en lång livslängd och detta material är beprövat i det typ av 

underlag som är aktuellt. Projektgruppen anser därför att den relativ höga vikten kompenseras 

för i form av hållfasthet och installationstid. Det krävs ett tåligt starkt material för att undvika 

extensiv förborrning och vill man uppfylla dessa materialkrav och samtidigt hålla nere 

kostnad och miljöpåverkan så är stål ett bra alternativ.  

Krav 1.13. Som tidigare diskuterat så finns det flera anledningar till varför locket är en form 

av gummiring som håller sensorn på plats. Fördelarna hos denna typ av lösning väger upp för 

det faktum att om du vet hur du ska göra så kan du få loss sensorn. Samtidigt har gruppen som 

tidigare nämnt reflekterat mycket kring hur stöldbegärlig sensor egentligen är och då 

resonerat så att om någon verkligen vill stjäla den så kommer det ske oavsett om hållaren 

inkluderar ett riktigt låssystem eller ej. Kostnaden för det mekaniska element som finns i ett 

lås hade gjort att hållaren hade blivit betydligt dyrare och dessutom är det svårt att garantera 

att ett låssystem fungerar efter den livslängd som företaget önskar. Enligt föregående 

reflektioner anser projektgruppen alltså att detta krav inte har uppfyllts eftersom det funnits 

goda grunder att ej uppfylla det. Vad man har diskuterat kring andra lock lösningar är bland 

annat att man i kanterna på ovandelen av markskruven fästa en typ av platta som stänger inne 

sensorn. Denna kan dock inte vara i samma material som skruven eftersom det riskerar att 

störa sensorn, det kan dock vara aktuellt att ha någon typ av plast eller gummi. Detta ser 

gruppen som en eventuell vidareutveckling och är tyvärr inte något som är inkluderat i 

projektet på grund av tidsbrist.  

Krav 1.14 Eftersom sensorn är kapslad enligt IP67 så är den i dig själv vattentät. Detta anser 

projektgruppen var optimalt då det ställer mindre krav på hållarens täthet och man då kan 

fokusera på optimering av infästning vilket leder till tidsbesparing vid installation. 

Alternativet hade varit att skapa en hållare som uppfyller kraven för kapsling av elektroniken, 

vilket således skulle leda till mindre krav på kapslingen av sensorn. Efter diskussion med 

ShowPark visade det sig dock att det var relativt oproblematiskt att köpa en sensor som är 

kapslad enligt kraven eftersom det är vanligt att elektronik levereras skyddad.  

Krav 2.1 Angående leveransförpackning så kommer detta hanteras av Krinner eftersom de 

kommer leverera den slutgiltiga produkten. Under projektet har det varit svårt att få svar från 

Krinner angående vissa frågor kring tillverkning distribution och leveranser. Detta antas vara 

en brist i kommunikation mellan kontakt person på Krinner och tillverkningsavdelning i 

Tyskland. Gruppen har skickat flera förfrågningar kring att ta del av hållfasthetsberäkningar 

samt produktionsprocess utan att få någon direkt respons. Ett dokument på engelska har även 

sammanställts och skickats till kontakt person för vidarebefordring till berörda parter i 

Tyskland. Projektgruppen känner dock tillförlitlighet till Krinner som företag eftersom deras 

distribution och tillverkningsprocess är väl etablerad och företaget har tidigare erfarenhet av 

större projekt. Optimalt hade givetvis varit om projektgruppen hade fått mer insyn i 

produktionsprocess och leveransmetoder i dokumentationssyfte och det hade även givit 

gruppen en större förståelse för Krinner som företag samt hur skruvarna tillverkas. Gruppen 

anser att det inte kommer vara något problem för Krinner att uppfylla uppdragsgivarens krav 
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angående leveransförpackning men som nämnt hade det varit en fördel om gruppen hade fått 

inblick.  

Krav 3.1. En skruv är ett maskinelement som majoriteten av installatörer har tidigare 

erfarenhet kring att använda. Markskruvar över lag kan liknas vid en traditionell skruv med 

andra dimensioner och bits-delar. Enligt gruppen råder det inga tvivel kring att det kommer 

vara uppenbart för installatören hur skruven skall installeras i marken. Krinner har dessutom 

väl utformade installations-direktiv som kan användas för samtliga markskruvar och därmed 

även för denna produkt. Eftersom designen är så pass lik en skruv vilket dom flesta är bekanta 

med anser projektgruppen att få misstag kommer göras under installation. Vidare kan 

sammansättningen av de olika delarna i skruven diskuteras, eftersom prototypen utgår från E-

serien sitter skruven bits på insidan vilket gör att det inte går att sammanställa skruven med 

underdel och gummiring innan installation. Detta diskuteras vidare senare i detta kapitel på 

gruppen reflekterar kring möjligheter att utgå från andra produktserier med andra 

infästningsmöjligheter.  

Krav 3.2. Markskruvar installeras av en ensam installatör. Installationstiden är < 10 minuter 

per skruv. Detta är en av de stora fördelarna med det valda konceptet eftersom 

installationstiden har varit ett stort problem att lösa under projektet. Projektgruppen har under 

arbetet träffat och pratat med flera personer som har erfarenhet kring installation av 

markskruvar och har av samtliga uppfattat installationen som enkel och okomplicerad. Detta 

reflekteras även kring i kapitel 8.7, där gruppen själva utförde en installation med Krinner 

markskruv. 

Krav 3.3. Under arbetet har projektgruppen sett flertalet olika installationsverktyg avsedda för 

markskruvar. Tekniska specifikationer kring dessa finns i 18. Efter konsultation med Tomas 

och andra installatörer står det enligt gruppen klart att det finns flera installationsverktyg som 

är lämpliga att använda. Vilket man väljer är beroende av kvantitet vid installation.  

Krav 4.2. Krinner garanterar en livslängd på 60 år för sina markskruvar i galvaniserat stål. 

Detta överskrider med mycket god marginal de 15 år som önskades av uppdragsgivaren. En 

annan fördelaktig aspekt med markskruvarna är att de är enkla att extrahera, detta medför att 

det är enkelt att flytta på hållaren utan att förstöra den. En lång livslängd i kombination med 

möjlighet till omlokalisering av hållaren anser projektgruppen är mycket positiv. Under 

projektet har det även diskuterats kring om man kan minska tjockleken på skruven för att 

uppnå minskad vikt. Detta skulle rimligtvis medföra en minskad livslängd. I nuläget kommer 

skruvens tjocklek motsvara den hos befintligt sortiment men under vidareutveckling anses det 

rimligt att minska tjocklek för att reducera vikt.  

Krav 4.3. Angående installation innan asfaltering så står det efter samtal med installatörer 

klart att det inte finns några fördelar att installera markskruvarna i vägen innan asfalt läggs. 

Som installatörerna påpekar är det så pass enkelt att installera skruvarna i asfalt att det inte 

finns någon direkt anledning till att man skulle vilja installera i vägbanan innan asfalten 

stelnar.  

Krav 5.1; 5.2; 5.3. Stål är ett högst återvinningsbart material och den långa livslängden har 

dessutom en positiv inverkan på produktens miljöpåverkan. Överlag så anser gruppen att 

produkten är fördelaktig ur en miljöaspekt eftersom den dessutom leder till att man inte 

behöver bryta upp asfalt under service. Om systemet skall tas bort ur parkeringsrutan så krävs 

givetvis asfalt för att fylla hålet med detta anses som en liten mängd om man jämför med att 
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man skulle behöva asfaltera på nytt vid varje service-tillfälle. Angående LCA så var det 

gruppens intention att färdigställa en komplett LCA analys. Tyvärr har inte tillräcklig 

information funnits tillgänglig för att skapa en användbar komplett LCA. Gruppen valde då 

istället att utforma en MET-matris för att få en uppfattning av produktens miljöpåverkan.  

Krav 6.1. Projektgruppen har valt att samarbeta med Krinner eftersom de är det enda företag 

man funnit som har kontaktperson i Sverige som är passande för konsultation kring 

produktutveckling. Krinner är marknadsledande inom branschen och levererar högkvalitativa 

produkter med lång livslängd och garanti. Under sökandet efter kunniga personer inom 

markskruvs-branschen har gruppen varit i kontakt med andra företag som säljer markskruvar, 

bland annat företaget Sluta gräv. Detta företag säljer markskruvar som är producerade i Asien 

vilket leder till billigare produkter. Dock var det av vikt att finna en kontaktperson som kunde 

assistera med konsultation vilket inget annat företag än Krinner kunde erbjuda. Eftersom 

Krinner som företag själva ansvarar för allt från produktion till produktutveckling och 

distribution anser gruppen att Krinner var en passande samarbetspartner eftersom det rör sig 

om ett ny-produktutvecklingsprojekt. Dock står det klart att det finns möjligheter till 

tillverkning på annan ort om så önskas eftersom andra företag har befintliga fabriker i 

tillexempel Asien.    

Krav 7.1. CE-märkning har inte innefattats i projektet eftersom detta i så fall skulle syfta till 

installationsprocessen till vilken befintliga och beprövade verktyg redan finns tillgängliga.  

Krav 8.1. Projektgruppen har under arbetet använt sig av kända projektmetoder för att göra 

urval. Samtliga lösningsalternativ finns dokumenterade i denna rapport och dess bilagor.  

Krav 8.3. Eftersom produkten kommer produceras av Krinner kommer Krinner ID märka 

produkten.  

Krav 8.4. Angående patent är detta något som ShowPark får förhandla kring tillsammans med 

Krinner. Projektgruppen har under arbetets gång gjort patentsökning kring aktuella koncept 

för att se till att en eventuell produkt inte är immaterialrättsligt skyddad. Markskruvar är i sig 

inte immaterialrättsligt skyddade.  

13.1 Provborrning 

Även om montaget av skruven var marginellt svårare än gruppen inledningsvis hoppades på 

så gick det relativt felfritt. En klart betryggande omständighet är att de fel som faktiskt 

uppstod i form av sprickbildning, ojämnt hål i asfalten och upphöjningar undviks genom de 

maskinella verktyg som de facto kommer att användas.  Ett cirkulärt hål som görs av en fräs 

kommer förmodligen inte spricka då gruset från vägens förstärkningslager inte expanderar 

uppåt med den ojämnhet som uppstår vid ett spettat hål. En maskinell skruvmaskin 

säkerställer också att skruven skruvas ned rakt då den är monterad på ett fordon snarare än 

balanserat av två individer med olika vikt och styrkeförhållanden. 

Det maskinella verktyg som används på vår typ av markskruv monterar skruven på under 10 

minuter
17

. Gruppen besitter inte någon nämnvärd erfarenhet vad gäller montering av 

markskruvar samt stötte på vissa tidsödande problem under monteringen. Man kan således 

antaga att erfarna individer både hade monterat fortare och undvikit de problem som uppstod. 

Detta till trots är dock en monteringstid på under 10 minuter mer än dubbelt så snabbt som en 
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på 25 minuter. Dessutom kommer en maskinell förborrning korta ner den totala 

installationstiden markant jämfört med det manuella verktyget. Provborrningen visade att det 

inte krävs någon specifik kompetens för att installera skruven vilket gruppen sedan tidigare 

fått information kring med som nu blev bekräftat via egna erfarenheter.   

13.2 Övriga reflektioner 

Att finna information kring vägar och hur man tar sig ner i asfalt har varit av stor vikt för 

projektet. Projektgruppen har stött på vissa svårigheter när det kommer till att finna 

kompetent konsultation inom området. Efter att det beslutats att en hållare i form av en skruv 

var det bästa konceptet sett till infästning sökte gruppen efter personer med erfarenhet av 

installation av markskruv. Som snart skulle erfaras är markskruven i dagen läge inte speciellt 

etablerad i Sverige. Andra länder ligger långt före Sverige sett till användandet av tekniken 

och som en av installatörerna kommenterade: ”Markskruven har inte slagit igenom i Sverige 

än”. Detta ledde till svårigheter när det kom till att finna kompetens inom området. Det finns 

som nämnt flera återförsäljare av dessa typer av produkter men gruppen var intresserade av 

konsultation kring ämnet då man ville utveckla en ny typ av skruv med andra dimensioner än 

hos de som finns på dagens marknad. Projektgruppen ansåg att Tomas Johansson på Krinner 

var passande eftersom han tidigare arbetat med produktutveckling projekt och dessutom 

arbetar för ett företag som själva tillverkar sina produkter och därför har möjlighet att även 

konsultera kring möjligheter till utveckling av den nya produkten.  

Sammanfattningsvis har möjligheterna till konsultation av kompetenta personer varit 

begränsas eftersom återförsäljare av dessa typer av produkter är relativt få.  

Projektgruppen anser att den kontakt man haft med Tomas Janson på Krinner varit av stor 

nytta för projektet, denna åsikt delar man även med uppdragsgivaren som även dom träffat 

Tomas för att diskutera produkten. Kontakten med Tomas Johansson var inledningsvis mer 

frekvent än mot slutet av projektet, vilket inte har varit optimalt för projektgruppen då flera 

frågor uppstått under projektets slutskede. Tomas har dock flera andra projekt att arbeta med 

och vistades under projektets slutskede mycket utomlands vilket är en förklaring till den 

minskade responsen. Överlag är projektgruppen mycket nöjd med Tomas Johansson och 

Krinner som konsultation men hade som nämnt önskat en mer frekvent kontakt och utbyte av 

information under projektets slutskede. Detta hade resulterar till ett snabbare beslutsfattande 

inom projektgruppen då vissa frågeställningar hade kunnat redas ut tidigare. 

Under projektet har gruppen reflekterat kring fördelarna med att ha multipla 

samarbetspartners. Detta hade möjliggjort snabbare respons givet att en part haft tidsbrist. 

Dock var det ett krav från Krinners sida att de skulle vara projektets enda samarbetspartner.   

I den kravspecifikation som projektgruppen fick av uppdragsgivaren framgår det att det 

önskas en livscykelanalys på den slutgiltiga produkten. Under projektet har det varit gruppens 

intention att sammanställa en fullständig LCA. Dock visade sig detta under projektets 

slutskede inte vara möjligt eftersom gruppen saknar mycket information kring framför allt 

produktion av markskruv. Utan relevant data är en komplett LCA mycket svår att 

sammanställa och projektgruppen tog därför beslutet att fokusera på en mer övergripande typ 

av livscykelanalys metod för att få en rättvis helhetsuppfattning av produktens miljöpåverkan. 

Dock anses en komplett LCA inte vara något som Krinner som företag inte skulle kunna förse 

uppdragsgivaren med om de så önskar.  
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13.3 Vidareutveckling 

Det koncept som projektet resulterat i är fullt funktionells och löser som nämnt majoriteten av 

de krav som ställts av uppdragsgivaren. Som alltid finns det dock rum för förbättringar. 

Som diskuterat i kap 15.2 kan det finnas nackdelar med att endast ha en gummiring som 

infästning då detta kan öka stöldrisken. Dock anser gruppen att produkten inte är speciellt 

stöldbegärlig och att detta vägs upp av det faktum att man undviker en mekanisk låslösning 

som kan påverka priset markant. Under utvecklingsprocessen har det diskuterats kring om 

man skall ha en hel platta som täcker sensorn, dvs. att det skall sitta en platta över ringen så 

på så vis döljer sensorn och därmed eventuellt minskar stöldrisken. Detta är en potentiell 

vidareutveckling av lock-delen och eftersom som sådan konstruktion inte är speciellt dyr att ta 

fram eller tillverka kan det vara ett alternativ i framtiden.  

En annan diskussion som först under projektets slutskede är vilken skruv man skall utgå ifrån 

då man konstruerar prototypen. E-serien valdes pga. av dess längd, dock sitter bitsen som känt 

på insidan av denna modell vilket gör att förmontering av sensor och andra delar inte är 

aktuellt. En förmontering av produkten innan den fästs i marken anses ha flera fördelar 

eftersom själva installationen på plats hade underlättats vilket hade minskat installationstiden.  

Gruppen diskuterade bland annat att använda G-serien där installationsverktyg kan fästas på 

utsidan. Dock så fanns inte tid för att modellera utifrån två modeller utan gruppen valde att gå 

vidare med E-serien då man hade material i form av en riktig skruv att provborra med. En 

vidareutveckling i framtiden hade varit att se över vilken produktionsprocess som enklast kan 

modifieras för att skapa produkten. Tomas Johansson indikerade att g-serien kan vara lättare 

att anpassa än e-serien. Optimalt hade varit om insidan på skruven kunde modifieras i 

Krinners produktionsprocess vilket hade inneburit att underdelen i gummi inte hade varit en 

nödvändig komponent, således hade man kunnat förenkla installationen ytterligare genom att 

eliminera ett moment. Denna dialog kommer fortsätta mellan ShowPark och Krinner efter 

projektets avslut och då får man resonera kring om man skall byta skruv eller ej.   

Det ansågs även aktuellt att reflektera kring den SWOT analys som gjordes på den slutgiltiga 

produkten (bilaga 16), produktens styrkor är tydliga jämfört med tidigare metoder för 

installation och service. Installationstiden är markant förkortad och service går att utföra utan 

att föra vidare åverkan på asfalten. SenseHold kan dessutom återvinnas till stor del och 

dessutom förflyttas. Identifierar man möjligheter för produkten så finns det möjligheter att 

använda produkten i andra underlag än asfalt. ShowPark har under projektet uttryck intresse 

kring att möjliggöra användning av sitt system på campingplatser. Det är fullt möjligt att 

använda SenseHold i ett annat underlag som t.ex. grus eller gräs, det kan då även vara aktuellt 

att se till att använda plast istället för galvaniserat stål om man har ett mjukare underlag. 

Ett eventuellt hot för produkten är givetvis konkurrerande produkter. Markskruvar är en 

produkt som inte är immaterialrättsligt skyddad vilket visat sig då det finns flera kinesiska 

tillverkare av produkter liknande Krinners. Ser man till produktens svagheter så kan man 

reflektera kring att det finns en större risk för fel installation jämfört med tidigare 

installationsmetoder, dock finns tydliga manualer och instruktioner för att förhindra detta 

(bilaga 10).     
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Projektet involverar inte patentsökning då resultatet är en första prototyp som kan komma att 

modifieras. Aktuella immaterialrättsliga skydd kommer undersökas av ShowPark som har 

som intention att erhålla patent för hållarenheten.  
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14. Positionera produkten 
På den svenska marknaden så finns i dagsläget inga konkurrerande produkter lanserade. 

Majoriteten av de produkter som finns på den nationella marknaden skulle heller inte kunna 

lanseras i sin nuvarande utformning då de inte klarar de snöplogar som används på Svenska 

vägar. Projektgruppens produkt har emellertid inte detta problem då sensorn sitter i nivå med 

markytan så att eventuella snöplogar kan passera över. Markskruven har även miljömässiga 

fördelar gentemot liknande produkter då man inte behöver använda några kemikalier vid 

installationen, dessutom är galvaniserat stål förhållandevis miljövänligt. Underhållningsarbete 

kan även utföras utan att skruven tas upp ur marken. Om systemet skulle ändras eller tas ur 

bruk så kan skruvarna tas upp ur marken igen och återanvändas eller återvinnas
18

. Den enda 

åverkan som görs på asfalten är ett förborrningshål som kan fyllas igen om sensorn skulle 

flyttas.  

14.1 Montering och underhåll 

Gentemot konkurrerande produkter är monteringen snabb och smidig, med elverktyg 

monteras skruven på under 10 minuter av en ensam arbetare
19

.  Sensorn som används 

vattentät och tålig och således behöver man inget lock som kan bli ett tidsödande moment vid 

montering och underhåll. Vid montering kan man även använda fordonsmonterade verktyg 

vilket kortar ner tiden mellan monteringarna av flera enheter. Detta blir särskilt relevant på 

den svenska marknaden som i kontrast till exempelvis den amerikanska har de flesta 

parkeringsplatser i offentlig regi, vilket gör att produkten kommer att köpas in i större 

volymer. Användandet av en gummiring som säkring runt sensorn gör att man väldigt fort kan 

hacka loss denna, plocka upp sensorn för service och snabbt sätta dit en ny ring.  

14.2 Stöldsäkerhet 

En eventuell svaghet gentemot vissa konkurrerande produkter är att stöldsäkerheten blir 

lidande då man egentligen bara behöver en hammare och en kil för att plocka upp sensorn. 

Gruppen anser dock inte sensorn vara stöldbegärlig till den grad att man är beredd att göra 

avkall på den effektivitetshöjning av underhåll och montering som ringlösningen medger. Det 

finns även en viss miljöbelastande aspekt då man slänger ringen för att montera på en ny. 

Detta är ett mindre problem då sensorn inte beräknas underhållas eller bytas ut särskilt ofta, 

om volymerna blir väldigt stora kan detta dock vara negativt för miljöaspekten av produkten. 

I framtiden är detta möjligen en aspekt som kan förbättras  

14.3 Installation 

Även om det finns standarder för hur vägbanor är uppbyggda så stöter man i vissa fall på 

vägbanor som avviker från denna standard, i dessa fall kan ibland bärlagret av vägen innehålla 

exempelvis större stenar vilket kan vålla problem vid nedskruvningen. Detta var något som 

upplevdes under aktionsforskningen, även om detta problem är lättare att hantera vid 

användning av elektriska verktyg så finns det en risk att de även här vållar problem.   

Då infästningen som används är en skruv så finns det också en risk att den mänskliga faktorn 

leder till att denna skruvas ned snett, för djupt eller för ytligt. Detta är emellertid bara en risk 
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vid användande av handverktyg, verktyg monterade på fordon skulle effektivt kunna 

eliminera denna problematik. Lösningen som sådan ger stora fördelar för de kommuner som 

köper in den. En minskning av kringkörande bilar leder till minskade utsläpp och 

partikelhalter och till en bättre stadsmiljö. Datainsamlingsmöjligheterna är både 

kostnadseffektivare och säkrare än dagens observationsbaserade insamlingar, vilket leder till 

bättre möjligheter för framtida hållbar stadsplanering.  

I dagsläget görs rutinmässiga kontroller av parkeringsvakter för att bötfälla de bilister som 

inte betalat för sin parkering. Med ett sensorssystem så kan man direkt se var de som inte har 

betalt för sig står och således ha ett mer effektivt sätt att bötfälla dessa. Systemet kan även 

användas för tidsbokning vid lastzoner, och således underlätta både ruttplanering och väntan 

för de aktörer som nyttjar dessa. Vid tidpunkter då lastzonerna inte används kan man snabbt 

se om obehöriga använder dessa som parkering. Förutom i de fall då lastzonerna vid andra 

tider används till parkering i vilket fall det är lätt att se till att tidsbokningssystemet avslutas 

vid dessa tidpunkter.   

Funktionaliteten kan även utvecklas genom att synkronisera applikationen med utfärdade 

handikapptillstånd för att säkerställa att de som behöver får tillgång till handikapp platserna. 

14.4  Övrigt 

För privata aktörer kan man även utvärdera möjligheterna att sända reklam eller erbjudanden 

direkt till applikationen när kunden ställer sig på parkeringen och anpassa dessa utefter om 

man exempelvis står på familjeparkeringen eller elbilsparkeringen. Systemet skulle även 

kunna vara attraktivt för campingplatser då man lätt skulle kunna boka sin plats via internet, 

samtidigt som man från bolagets sida lätt kan se när kunden parkerar respektive lämnar sin 

plats.  

Vissa bryderier finns dock kring användandet av en mobilapplikation, både ur 

tillgänglighetsperspektiv då alla inte har smartphones. Men även ur trafiksäkerhetsperspektiv 

då det möjligen skulle vara en säkerhetsrisk om folk kör runt i stadsmiljö och tittar på 

mobiltelefonen.   

Ett annat problem kan vara att antalet bötfällda bilar minskar genom smartare betallösningar, 

parkeringsböter är en intäkt för kommunen och denna kan möjligen reduceras kraftigt genom 

denna lösning. Detta kan emellertid tas in på färre parkeringsvakter och samhällsekonomiskt 

är den näppeligen ett problem då individerna som tidigare hade fått böter kan spendera sina 

pengar annorstädes. 
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15. Hållbar utveckling  
Hållbarhetsbegreppet innefattar såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet när vi 

granskar vår produkt. De ekologiska fördelarna är uppenbara, med hjälp av parkeringssensorn 

kan bilister lätt hitta lediga parkeringsplatser och man kan således kraftigt minska andelen 

kringkörande bilar som letar parkering. Med detta följer en minskning av farliga utsläpp i 

stadsluften. Sensorn ger också möjligheter för kommuner att insamla data för användning ner 

på platsnivå på ett väldigt säkert sätt, detta ger bättre förutsättningar för hållbar stadsplanering 

i framtiden. Sensorn har även en livslängd på 15 år vilket i många fall är mer än den 

parkeringsplats den är nerborrad i, detta gör att den kan flyttas och återanvändas.  

Den elektroniska betalningen gör även att parkeringsbiljetter inte behöver skrivas ut vilket 

spar både papper och de kemikalier som ingår i biljetten. 

15.1 Ekologisk hållbarhet 

Vad gäller den ekologiska hållbarheten för SenseHold infästningssystem så finns det även där 

en serie fördelar. Skruven som sådan är gjord i galvaniserat stål och likt en vanlig skruv så är 

den lätt att montera och ta loss. Den enda åverkan av ekologisk signifikans som görs på vägen 

är den asfalten som man för-borrar bort som behöver läggas om när skruven flyttas. Inga 

kemikalier behöver heller användas vid monteringen i motsats till vissa av de konkurrerande 

produkter som finns på marknaden idag. Markskruvar fungerar även till att fästa andra saker i 

marken och detta är deras huvudsakliga användningsområde idag. Det vanligaste sättet att 

fästa större detaljer i marken är emellertid fortfarande betongplintar vilket både är baserat på 

kemikalier och tar lång tid att installera. Infästningsskruven kan med sin korta längd inte 

användas till att fästa några större enheter, men vid exempelvis montering av ett staket kan 

den med fördel användas. Då livslängden på skruven är 60 år och sensorns dito är 15år så 

finns det goda möjligheter att återanvända skruvarna till andra ändamål.  

15.2 Ekonomisk hållbarhet 

Vad gäller den ekonomiska hållbarheten så kan sensorn leda till stora besparingsmöjligheter 

på bevakningsområdet då det går att se i realtid vilka som inte betalar för sig. Detta ger bättre 

möjlighet för kommunen att bötfälla de som inte betalar samtidigt som man undviker mycket 

av den onödiga övervakning som idag sker. Detta är även en ny teknik för den svenska 

marknaden och kan förhoppningsvis bidra till en nödvändig utveckling på parkeringsområdet 

som i stort sätt har fungerat likadant under en längre tid. En betänklighet vad gäller den 

ekonomiska hållbarheten är att sensorn bidrar till ”jobbless growth” vilket innebär att ny 

teknik kan öka tillväxten och effektiviteten utan att för den sakens skull ge arbetstillfällen
20

. 

P-vakt är ett tämligen okvalificerat jobb och de tjänster som skulle kunna plockas bort genom 

vår lösning skulle kunna leda till arbetslöshet inom yrkesgruppen. Detta kan dock vägas upp 

något av det monteringsarbete som behöver ske för att få ner sensorn i marken.  

Vad gäller social hållbarhet så är det inte en särskilt relevant faktor för vårt projekt, Krinner 

har sin produktion i Tyskland och Tjeckien som båda två har god arbetsmiljö på sina fabriker 

och galvaniserat stål är ett material som är lätt att arbeta med. 
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15.3 MET-matris 

För att få en uppfattning kring produktens miljöpåverkan gjordes en utvärdering i form av en 

MET matris.  

Produkten består av två material. Galvaniserat stål och gummi. 

 

Met matris SenseHold 

 Materials Energy Toxic emissions  

Utvinning av 

råmaterial 

1.4 Kg Stål; 

Järnmalm, Kol. 

0,105 Kg Gummi 

 

Transport av material 
Bränsle bearbetningsmaskiner 

Co2  

Produktion Galvanisering av stål 

Tillverkning av 

gummi 

N/A Zink 

Distribution N/A N/A N/A 

Installation 0 N/A N/A 

Användning 

(Skruv i mark) 

0 0 0 

Service 0,210 Kg gummi 0 0 

Återvinning Stål 100% 

återvinningsbart 

Gummi till 

förbränning 

Transport till 

återvinning/ 

förbränning 

Co2 

Figur 16.1. MET-matris 

 

Då Krinner kommer distribuera produkten med befintliga distributionskaner, detta är därför 

inte utvärderat. Under service kommer den gummiring som håller fast sensorn ersättas därav 

tillkommer material under service/underhåll. Stål är högst återvinningsbart vilket är positivt 

eftersom materialet utgör större delen av produkten. Galvaniseringen av stålet vilket ger 

produkten sin långa livslängd kan dock diskuteras ur miljöaspekt.  

Ser man till gummi så deponeras eller förbränns gummi vid slutet av produktens livscykel. 

Det är upp till varje kund att besluta hur man skall hantera rest-gummi. Dock görs det stora 
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framsteg med att ta fram nya metoder för återvinning av gummi
21

 vilket är positivt för 

produkten på det kan bidra till att man kan återvinna gummiringarna, detta kommer leda till 

en 100% återvinningsbar produkt. 

Övergripande illustreras produktens livscykel i figur nedan.  

 

 

 

Figur 16.1. Livscykel för SenseHold 
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16. Lika villkor 
Ur ett tillgänglighetsperspektiv är produkten inte helt oproblematisk i och med att individer 

som inte har tillgång till en smartphone inte kan använda sig av systemet. Även om 

smartphoneanvändandet i sverige har ökat de senaste åren och det finns all anledning att tro 

att den i fortsättningen kommer att öka
22

, så är det en viss andel av den svenska bilkörande 

populationen som inte äger tekniken som är nödvändig för att bruka systemet. Det är också 

viktigt att systemet är enkelt så att teknologisk okunskap inte exkluderar människor från 

användande. 

Det finns emellertid vissa positiva tillgänglighetsaspekter som skulle kunna utvecklas genom 

systemet. Om man exempelvis synkroniserar systemet med de handikappstillstånd som 

utfärdas av kommunen så kan man snabbare upptäcka bilar som tjuvparkerar på 

handikapplatser och således frigöra dessa till de som är i behov. En generell minskning av 

antalet kringkörande bilar förbättrar även tillgängligheten för stadens fotgängare och cyklister, 

och en bättre samkörning av lastzoner ökar tillgängliheten för övriga bilister. 
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19. Kravspecifikation 

Uppdragsdefinition exjobb 2014/2015  

Projekt: Sensorhållarenhet  
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ShowPark  AB  
Kaplansgatan 18  
SE-541 34 Skövde  

Telefon: +46 500 52 42 40  
E-post: info@showpark.se www.showpark.se  

Uppdragsdefinition_exjobb_RAdoc.doc  

1(7)  

  

  

Allmänt  

Revisionshistorik  

Revision  Datum  Författare  Beskrivning  
RA  2014-09-29  Dick Ström  Första utgåvan  

Referenser  

Referens  Dokumentnummer  Beskrivning  

[Ref 1]       

[Ref 2]       

[Ref 3]       

[Ref 4]       

 

Definitioner  

Hållare  Anpassad anordning för markmontage av sensor.  

Sensor  Elektronikenhet av passiv eller aktiv typ, utbytbar.  

1.4 Dokumentsyfte  

Specificera ramar för exjobb kring sensorhållarenhet  

1.5 Målgrupp  

Beställare, exjobbare.  

Uppdragsdefinition  

Kort övergripande beskrivning  

Uppgiften är att finna en lämplig lösning för hur men enkelt, billigt och kostnadseffektivt 

tillverkar, transporterar och monterar en hållare avsedd för parkeringssensor som uppfyller 

krav i enlighet med Showparks teknologi och marknadssyften.  

Showpark har redan idag en idé om hur denna typ av hållare skulle kunna se ut, men det 

behövs mer utvärdering av det konceptet innan man är beredd att fatta ett inriktningsbeslut 

kring teknisk lösning. Av den anledningen kommer exjobbarna att få tid på sig under 

förstudien att hitta egna koncept att lägga fram, innan vi tillsammans väljer ut några 
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huvudspår att detaljstudera. På så sätt öppnar vi för idéer, lösningar och frågeställningar vi 

annars riskerar att missa redan initialt.  

 

Arbetets upplägg  

Arbetet skall delas upp i tre faser med leverans i respektive fas. Detaljerad tidsplan tas fram 

gemensamt under avstömning i fas 1. Resultatet skall presenteras under 2015.  

Fas  Aktiviteter  Milstolpar  
1. Förstudie  
  

• Genomgång av kravbild  
• Identifiera ytterligare krav eller 

ändrade krav  
• Identifiera nya frågeställningar  
• Bechmarking  
• Konceptförslag  

Uppstart. (September)  
  
Presentation och  
avstämningsmöte med Showpark, 

beslut om vad man skall gå vidare  
med. (November)  
  

2. Detaljstudie av   
valda koncept  
  

• Nedbrytning av krav  
• Intervjuer med berörda 

användargrupper och kartläggning av externt 
påverkande faktorer (stor och viktig punkt!)  
• Identifiera nödvändiga certifieringar 

och godkännanden, etc  
• Pros/cons av olika utformningar  
• Analys av monteringsmetoder  
• Riskanalys  
• Identifiering av kostnader för 

prototyp  

Konceptpresentation  
Baertlingsalen 16 dec (delmål)  
  
Avstämningsmöte med Showpark. 

Budget för färdigställande av prototyp 

och ev fältprov.  
  

3. Prototyptillverkning  
  

• CAD  
• 3D-printning  
• DFM-analys för produktifieringen av 

hållaren  
• Verktygskostnader  
• Leverantörsalternativ  
• Ev fältprov/förberedande av fältprov  

Slutpresentation Showpark  
(TDB maj)  
  
Slutpresentation exjobb   
19 maj  
  

  

Dokumentationskrav  

Arbetet förväntas avlämnas i elektronisk form, pappersform och via en muntlig presentation 

till Showpark.  

Arbetet skall dokumenteras i standardiserade verktyg och dokumentformat.  

Alla rättigheter kring utredningsarbetets dokumentation och dess resultat tillhör Showpark.  

All information som skall kommuniceras med tredje part skall godkännas av Showpark. 

(Godkännande kan lämnas för hela arbetspaket under arbetet allt efter takt och behov efter 

avstämning).  



Bilagor 

 

 45      

   

Kommunikation med tredje part för Showparks räkning skall loggföras i projektdagbok under 

rubrikerna ”syfte”, vem”, ”när” och ”vad” för att sedan kunna följas upp vid behov även efter 

att exjobbet är avslutat.  

 

Utkast till kravbild  

Nedan presenteras både kända krav och antaganden kring vad vi vet och tror idag. Resultatet 

av förstudien kan både sätta nya punkter till listan och stryka några från den samma.Se dessa 

punkter som riktlinjer till konceptförslagen.  

Mekaniska krav  

ID  Beskrivning  Syfte  

  Sensorn skall vara nedsänkt i marken jämt med 

marknivån  
  Får inte stickka upp med risk för skador  

  Om designen är assymetrisk skall det finnas en  
POKA YOKE nyckling   

  För att förhindra felaktig montering  

  Innanmätet (sensorn) skall gå att demontera och 

byta/uppgradera  
  Del av affärsplan  

  UV-beständig    Monteras i exponerat läge  

  Kemikaliebeständig  
(Salt, olja, bensin, glyko, tjäral, etc)  

  Monteras i exponerat läge  

  Slaghållfasthet TBD    Monteras i exponerat läge  

  Klara temperaturintervall på -40°C till +85°C 

med en temperaturrampning på 20°C/h TBD  
  Monteras i exponerat läge  

  Tempchock TBD (beror av leveranssätt)      

  Hållaren skall klara minimum 1000kg (TBD) 

punktbelastning rakt ovanifrån.  
  Ett bilhjul, lastbilshjul eller betongelement kan råka 

hamna över sensorn  

  Den skall ha en så låg vikt som möjligt utan att 

behöva offra hållfasthet.  
  Material- och transportkostnad  

  Hållaren skall vara färdig för montage vid leverans, 

ingen ytterligare bearbetning skall behövas vid 

montering.   

  Minimera arbete på plats för montage  

  Ev detaljer som skall monteras ihop skall vara 

förberedda med hål, slitsar mm.  
  Ingen skärande bearbetning vid montering  

  Det skall krävas ett specialverktyg för att öppna 

hållaren och komma åt dess innanmäte  
  Vi vill inte att obehöriga öppnar enheten med risk 

för stöld, sabotage eller annat syfte utanför 

Showparks eller kundens intressen.  

  Hållaren ska vara vattentät    Risk för skador vid fruset vatten  

Förpacknings och leveranskrav  

ID  Beskrivning  Syfte  
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  Hela leveransförpackningen skall vara enkel att 

återvinna  
  Minsta obehag för kunden och enkel hantering vid 

återvinning  

  Hållarna skall gå att packa effektivt på en truckpall, 

vilket förutsätts vara leveransformat ut till kund och 

även hos kund.  

  Vi skall använda standardiserade förpacknings- och 

logistiklösningar  

 

Användbarhetskrav (HMI)  

ID  Beskrivning  Syfte  

  Hållarens motering måste vara enkel att förstå även 

för en förstagångsanvändare med tydliga symboler 

kopplade till respektive funktion  

  Få läser manualer  

  Hållaren (och sensorn?) skall helst kunna monteras 

av en ensam person, men max två personer får åtgå 

till att avsluta alla mekaniska moment.  

  Arbetstid kostar pengar  

ID  Beskrivning  Syfte  

  Hållaren skall vara enkel att montera via en 

uppsättning enkla standardverktyg (t ex större 

entreprenadborrmaskin, slägga, spett, etc)  

  Vi vill inte ha egna specialverktyg för monteringen  

Prestandakrav  

ID  Beskrivning  Syfte  

  Hela monteringsprocessen får ta max 10 minuter per 

enhet att fullfölja => minimum 6 monterade enheter 

per timme   

  Enkel montering kräver mindre resurser  

  Hållaren skall ha minst 15 års livslängd i 

fältapplikation under normala förhållanden  
  Infrastrukturskomponent  

  Hållarna bör vara utformad så att den både kan 

monteras före eller efter asfaltering eller annan 

markbeständig gjutteknik såsom betong etc  

  I huvudsak förutsätts asfalt, men även betong och 

grus kan vara tvingande applikationer som måste 

utredas.  

Handhavande- och miljökrav  

ID  Beskrivning  Syfte  

  Materialet i hållaren bör om möjligt gå att återvinna 

utan att det krävs speciella insatser från Showpark i 

form av producentansvar.  

  Dyrt att ha en egen organisation kring ett speciellt 

omhändertagande  

  En livscykelanalys på hållaren behöver göras.    Krävs för att få sälja till vissa kunder  

  Materialvalet skall ha minsta möjliga 

miljöbelastning, vilket skall vägas samman och 

jämföras mot dess prestanda och livslängd.  

  Lätt vikt och liten volym spar på transporter och 

förbättrar arbetsmiljön  
  

 

Produktionskrav  
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ID  Beskrivning  Syfte  

  Produktionsverktyg och dokumentation bör  
vara utformad så att det går att byta tillverkningsort 

på TBD veckor.  

  Externa riskfaktorer som påverkar möjlighet till 

produktion och leverans kan mimineras  

  Hållaren skall vara möjlig att producera både i europa 

och asien av godtycklig producent inom respektive 

branch.   

  Undvik specialmaterial eller speciella 

tillverkningstekniker som drar upp COGS  

 

Support och underhållskrav  

ID  Beskrivning  Syfte  

  Produkten skall ha tydligt synligt serie och 

versionsnummer som är lätt att hitta  
 Osäkerhet kring produktkonfiguration och revision 

undviks  

  Hållaren skall vara återförslutningsbar    Måste gå att öppna och stänga regelbundet för 

service  

Lagkrav och certifieringar  

ID  Beskrivning  Syfte  

  Produkten skall CE-märkas    Lagkrav  

  

Designöverväganden  

Lista på icke testbara krav, men som betraktas som viktig information för designarbetet.  

ID  Beskrivning  Syfte  

  Datablad måste sparas för varje  
komponent/material från det tillfälle den blev vald  

  Vi måste veta statusen för varje ingående komponent 

så vi kan bedömma dess egenskaper om den utgår, 

ersätts eller revideras.  

  Ritningsunderlag etc i CAD-format skall vara av typ 

som kan öppnas i gratis viewer  
  Undvika situationer där vi tvingas ta extern hjälp eller 

köpa dyra verktyg utanför konstruktionsavdelningen.  

  ID-märkning/serienummermärkning, gärna med 

datamatriskod etc.  
  Spårbarhet av produkterna.  

  Hållaren får använda redan känd teknik, men den får 

inte konstrueras så att den belastas med licenser eller 

andra kostnader rörande patent, etc.   
Om det visar sig möjligt att det går att skydda 

designen med t ex mönsterskydd eller patent från 

Showparks sida uppmuntras detta  

  Undvika kostnader och rättsliga strider  
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Figur 19.1. Projektets delar indelat i tre faser. 

 

20. Budget 
 

Projektet har haft en budget på 20 000 från företaget för produktutvecklingen. Projektgruppen 

har beviljats stöd från Almi på 10 000 för prototyputveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fas 1 

•Riskanalyser på valt koncept 

•Mer utförliga skisser och CAD ritningar för valda koncept 

•Intervjuer och marknadsundersökning 

Fas 2  
•Materialval och krav på material  

•3D- Printing 

Fas 3 

•Livscykelanalys av det valda konceptet 

•Framtagning av leverantörsalternativ 

•Undersökning av olika miljökrav som kan påverka produkten 

•Fältstudier 
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21. Tidsplan 
 

 

Figur 19.2. Gantt-schema 
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22. Riskanalyser 
 

Risk Sannolikhet 

1-5 

Konsekvens 

1-5 

Riskvärde S 

x K 

Riskåtgärd 

Tidsbrist 3 4 12 God planering 

Ändringar av krav  3 3 9 Utökad 

kommunikation 

med uppdragsgivare 

Resursbrist 2 4 8 Upprättande av 

tydlig budget 

Dålig 

kommunikation 

mellan linje och 

projektorganisation 

3 4 12 Boka in 

avstämnings möten.  

Dela information 

via Drop box 

Externa risker 2 5 10  
 

Figur 19.3. Riskanalys med minimiriskmetoden 

Risk  Sannolikhet 

1 till 5 

Konsekvens 

1-5 

Riskvärde 

S x K 

Riskåtgärd 

 P T R P T R 

Förseningar på 

grund av 

förhandlingsprocess 

mellan Show Park 

och Krinner 

 3 1 5 4 3 15 12  

Försening från 

leverantör 

(Krinner) 

 3 1 5 3 3 15 9 Upprätta tidsplan 

samt en alternativ 

prototypframtagning 

Otillräcklig budget  1 4 2 1 4 2 1 Resursplanering 

Tidsbrist hos 

samarbetspartner 

 2 3 5 3 6 10 6  

 

Figur 19.4. Maximiriskmetoden 

 

23. Benchmarking 
Nedan analyseras lösningar hos marknadsledande företag inom parkerings-lösningar. 

Informationen är tolkad enligt det som finns tillgängligt via internet, officiella dokument samt 

nyhetsartiklar skrivna kring de aktuella företagen. Då Show Park skall bli den första 

leverantören av denna typ av helhetslösningar i Sverige så består benchmarking-delen av att 

analysera företag som opererar i andra länder.   
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”SmartParking”är ett företag registrerat i Skottland som nyligen nått stora framgångar då de fått 

installera sina parkeringssensorer i Westminster i London
23

. Företaget arbetar även internationellt i 

flera länder
24 

”SmartParking” erbjuder kompletta system med parkeringssensorer, mobilapplikation samt 

betalningslösning. Själva sensor-installationen, vilken är av intresse för projektet består utan följande 

moment:  

 Ett hål borras i parkeringsrutan  

 En hållare borras fast i hålet  

 En sensor borras fast i hållaren   

Information kring exakt installations-metod finns inte tillgänglig och ovanstående information är 

baserad på nyhetsartiklar skrivna kring det stora installationsarbete som nu bedrivs i 

Westminster.”SmartParkings” sensor ligger strax över marknivå, uppskattningsvis ca 0,3-05mm och är 

därmed inte säkrade för snöplog eller liknande gatumaskiner. Konstruktionen är rund och lösningen 

innefattar två delar där sensorn levererasskyddad i en inkapslingsom skyddar 

elektroniken.”SmartParkings”sensorer är inte ultimata för det svenska klimatet där snöplogar är 

närvarande och kan skada föremål som ligger ovan marknivå.    

”StreetLine”är ett Amerikanskt företag som även dem erbjuder helhetslösningar för smidigare 

parkering.”StreetLine” finns idag i USA samt UK
25

. Installationen av ”StreetLines” 

parkeringssensorer finns dokumenterad i detalj och består av att man efter borrning i asfalten lägger 

ner sensorn och täcker över med en metallplatta. I detta projekt är målet att skapa en mer 

underhållsvänlig inkapsling, skild från ”StreetLines” metod. Dessutom skall den skyddande 

kapslingen leda till längre livslängd och minde risk för vandalisering.   

Det nederländska företaget ”Nedap” har bland sina produkter flera olika typer av 

parkeringssensorer. De erbjuder endast sensorer och inte hela system för parkeringslösningar. 

Företagets utbud består av tre olika sensorer anpassade för olika miljöer. Intressant är att de 

erbjuder en sensor speciellt anpassad för att klara av en snöplog. Ingående beskrivning av de 

olika sensorerna finns tillgänglig via deras hemsida
26

. Sammanställning av relevant 

information kring”Nedaps”tre produkter:  

  

 

 

 

 

  

                                                 
23

 Local government association, 2014-11-02 

24
 Smart Parking LTD, 2014-11-02 

25
 StreetLine , 2014-11-02 

26
 Nedap, 2015  
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Product  SENSIT IR  SENSIT surface mout  SENSIT flush mout 2G  

Detection  Magnetic/IR  Magnetic/IR  Magnetic  

Mounting  Into the floor  Glued onto floor  
Into floor –flush with the 

surface  

Snowplough 

resistant  
No  No  Yes  

Protection  
IP67 completely sealed  

Housing PE  

IP67 completely sealed  

Housing PE  

IP67 completely sealed  

Housing PE  

Mounting 

dimensions  

Ø 78 mm [3,07 in] and 

53 mm  

[2.09 in] High in the 

floor  

Mounting ring: Ø 240 mm  

[9.45 in] Sensor: Ø 167 

cm  

[6.57 in] and 35 mm [1.38 

in]  

high  

Ø 78 mm [3,07 in] and 

72 mm  

[2.8 in] into the floor 

fully  

flush with the road 

surface  

 

Figur 19.5. Sammanfattning av Nedaps sensorer 

  

Som tabellen visar finns en beskrivning av “Protection”, detta är en kapslingsklassning för 

skyddande av elektronisk utrustning. Denna typ av klassificering kommer vara aktuell i 

projektet.   

  

 

24. Presentation av företaget 
ShowPark AB bildades 2013. Grundarna hade sedan 22 september 2011 tagit idé till verklighet 

med konceptualisering av metod och teknik. Grundarna har lång erfarenhet av affärsutveckling 

med tidigare erfarenheter från Bang & Olufsen, Nikon, Microsoft med starkt entreprenörskap 

och arbetar man nu inom ett av de snabbast växande områdena i världen effektiva och hållbara 

metoder för person och godstrafik för ett klimatsmart samhälle. 

ShowPark är en patentsökt och varumärkes- registrerad tjänst som visar lediga parkerings- 

platser på gator och torg i realtid. Verktyg som beskriver, vägleder och förser användaren med 
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tjänster inom ShowParks tjänsteutbud såsom smarta klienter med GPS verktyg (Smartphones, 

paddor och Infotainment system i bilar). 

Bakom ShowPark ligger mycket arbete med efterforskningar inom området transport(er), 

parkering och infrastruktur. ShowPark vänder sig till stad, kommun och privat marknad som 

dagligen måste hantera trafik på gator och parkeringsytor. Uppdraget till den primära kunden är 

att öka nyttjandegraden av befintliga parkering och lastplatser med att söktrafiken ska minska 

och därmed reducering av utsläpp och en förbättrad stadsmiljö. 

Användaren tillhandahålls ett modernt system som innehåller en mängd kundanpassade tjänster 

såsom betalning, guidning till ledig plats, varningar av olika slag städnätter, P-förbud etc. 

Systemet sparar tid, nytta och pengar för användaren samt att man hjälper till att spara miljö 

och klimat. 

ShowPark värnar om miljö och klimat och som aktiv partner i 2030-sekretariatet jobbar man 

tillsammans med ”Klimatkommunerna” i Sverige för att ändra beteendet för ett klimatsmart 

hållbarare Sverige. 2015 är ett viktigt år för ShowPark tar steget att bli marknadsbolag och 

därmed kommersialisera ”Systemet” i Sverige och Norden. 
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25. Sensor-specifikation 
 

 

 

ShowPark wireless Parking Sensor  
Technical Info.  Parameters  

  

Wireless radio frequency:  2.4GHz  

Communicate range:  50m (Line of sight)  

  

Net capacity:  1 router/data collector per 20 

sensors  

Detection technology:  Magnetic and optic  

Detection height:  0-150cm  

Accuracy:  99%  

Reaction time:  1-5s  

Power supply:  Battery  

Battery life:  6 year with battery status reporting  

Maintenance:  Device and battery all 

replaceable  
Product size:  Diameter 66mm/Height 79mm  

Product color:  Black  

Load resistance:  20 tons for static  

Protection grade:  IP68  

Work condition:  All weather  

Operation temperature:  -40～85℃  

Storage temperature:  -40～85℃  

Installation:  Drilling embedded  

Application:  Indoor/Outdoor/On-street 

parking  

 

 

Figur 19.6. Sensor-specifikation 
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26. WBS 
 

 

Figur 19.7. Indelning av projekt enligt WBS 
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27. Urvalsmatriser 
 

Typ av lösning  Cylindrisk 

hållare fäst 

med 

gjutning 

Cylindrisk 

hållare, fäst 

med skruv 

Spett Extruderande 

 Detaljer 

Skruv 

Relevanta krav 

Installationstid -1 0 1 1 1 

Kostnad -1 0 1 1 1 

Teknisk 

komplexitet 
0 0 -1 -1 -1 

Återvinning -1 0 -1 -1 0 

Verktygs-krav 

vid installation 
-1 0 -1 1 -1 

Mekanisk 

komplexitet 
0 0 0 0 0 

Patent-

möjligheter 
0 0 0 1 1 

Antal 

komponenter 
0 0 1 1 1 

Kontinuerlig 

installation 
0 0 -1 -1 1 

Summa -4 0 -1 2 3 
 

Figur 19.8. Pughs urvalsmatris för valda koncept 
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28. FMEA 

 

Figur 19.9. FMEA på slutgiltig produkt 

 

 

 

Failure Mode and Effect Analysis

Produkt: SenseHold infästningsskruv (FMEA)

FMEA avser: Installation av skruv

Feltillstånd Konsekvens Potentiell anledning S Po Pd RPN Föreslagna åtgärder S Po Pd RPN

Skruven har skruvats ner snett Skruven måste skruvas upp
Man har skruvat snett under 

processens gång
2 6 7 84

Om man bara använder

maskinella installationsverktyg

kan denna risk reduceras 

kraftigt 2 2 5 20

Skruven går inte ner i marken Hålet kan inte användas

Objekt i underlaget så som

större stenar eller andra

objekt ligger i vägen
2 2 7 28

Om nedskruvningen saktar in,

skruva upp skruven

och identifiera och om

möjligt flytta på det som

ligger i vägen 2 2 9 36

Skruvens gängor har gått sönder Skruven får slängas
Objekt i vägunderlaget 

förstör gängan
6 1 2 12

Sannolikheten så pass liten

att inga åtgärder genomförs 6 1 2 12

Installatör har fått elchock

under installation
Personskada eller död

Skruven har skruvats ned

i en ledning som löper

under marken

10 1 1 10

Då skruven endast är ca 30cm

lång bedöms risken som mycket

liten
10 1 1 10

Installatör har skadats under

installation
Personskada eller död

Oförsiktig hantering av

installationsverktyg
10 4 5 200

Tydliga rutiner och

säkerhetsanvisningar

för installation och 

underhåll

Kontinuerlig uppsikt över

installationen 10 1 5 50

Asfalten har spruckit kring 

förborrningen
Parkeringsplatsen skadas Oförsiktig förborrning 7 6 6 252

Användning av maskinella

förborrningsverktyg

istället för spett

Kontinuerlig uppsikt över

installationen 5 1 6 30

Skruven har skruvats ner för långt Skruven måste skruvas upp Oförsiktig borrning 4 6 7 168

Tydliga riktlinjer för installation

Inställning av skruvverktyg

utefter marknivå

Kontinuerlig uppsikt över 

installationen
2 4 7 56

Skruven har pressats upp över

marknivå

Sensor och innanmäte måste

plockas ut och skruven

skruvas upp

Otillräcklig dränering i 

kombination med 

nederbörd och kyla

6 2 2 24

Risken är låg då skruven har

dräneringshål och det

är i princip omöjligt

att vidta åtgärder innan felet

redan har inträffat 6 2 2 24
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29. Användarstudie KTH 
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TRITA-SUS-2014:xxx  

Stockholm 2014  

    

Förord  

Inom ramen för projektet Innovativ parkering i klimatsmarta städer har ShowPark i 

samarbete med Stockholms Stad demonstrerat en IT-lösning för effektivare utnyttjande av 

lastzoner i innerstaden. KTH har sedan utfört en studie av användarnas erfarenheter av denna 

lösning. Försöket och användarstudien genomfördes under perioden augusti till november 

2014. Resultaten av användarstudien presenteras i föreliggande rapport. KTH har 

representerats av Åsa Nyblom som utfört och skrivit huvuddelen av användarstudien och 

Greger Henriksson som lagt upp och deltagit i studien, samt av Jonas Åkerman som varit 

ansvarig projektledare.  

ShowPark har representerats av Patrik Eriksson som även bidragit till denna rapport 

med bakgrundsbeskrivningar av tekniken, dess funktion under försöket samt reflektioner 

kring teknikutveckling och affärsmodell (se Appendix A och B).  

Vi vill tacka Erik Levander och Daniel Firth på Trafikkontoret  

Stockholms Stad för ett mycket bra samarbete, samt Pelle Envall på  

Trafikutredningsbyrån som lett det övergripande projektet Innovativ Parkering. Hela 

konsortiet bakom projektet Innovativ Parkering vill slutligen tacka VINNOVA och 

Trafikverket för deras finansiering. Mer info om Innovativ Parkering finns på 

www.innpark.se.   

  

Stockholm 14 november 2014,  

  

Jonas Åkerman  

    

Sammanfattning   

Denna rapport redovisar en kvalitativ studie av applikationen ShowPark när den testades för 

lastzoner på Apelbergsgatan i Stockholm. Undersökningen består av intervjuer med 

testanvändare: en handfull yrkeschaufförer av olika slag som regelbundet gör leveranser på 

Apelbergsgatan och som prövat tjänsten i sitt yrke. Dessutom har vi följt med, eller 

”skuggat”, en av chaufförerna under en halv arbetsdag, och gjort ett antal kortintervjuer med 

chaufförer för att få förankring och kunskap om chaufförers arbetssituation idag, och om hur 

chaufförer uppfattar att ett system och en tjänst som ShowPark skulle kunna underlätta för 

dem i deras arbete.  



Bilagor 

 

 60      

   

Vår huvudsakliga slutsats från studien är att system som visar hela bilden av var p-

platser finns lediga kan leda till att söktrafiken minskar, och därmed även utsläppen. På lite 

längre sikt finns det också potential att något effektivisera markutnyttjande i staden, då färre 

lastplatser behövs för ett givet distributionsarbete.  

  Chaufförerna som testade tjänsten och intervjuades uppskattade tjänsten ShowPark 

och såg goda möjligheter att med hjälp av en sådan tjänst effektivisera sina godstransporter. 

De bedömde att en sådan tjänst, fullt utbyggd för lastzoner i Stockholm, skulle underlätta 

avsevärt för distributörers och budfirmors chaufförer att hitta lediga lastzoner samt lägga upp 

och ändra dagliga rutter på ett mer effektivt sätt än idag.  

Staden bör därför, bl a i samarbete med Trafikverket, utveckla policies för hur tjänster 

för att visa ledig parkering bäst implementeras.  

Även tjänster för betalning av parkering bör beaktas samtidigt.    

När det gäller chaufförernas arbetssituation, och mer specifikt deras sätt att använda 

lastzonerna, t ex för att vänta på körningar, riktar vi en rekommendation till 

teknikutvecklaren. Tekniken bör om möjligt utvecklas så att den blir ett hjälpmedel att för 

varje lastzon kommunicera i vilket syfte varje fordon står på den. Man kan också överväga att 

inkludera tidslängd för fordonets parkering i tjänsten/appen. När det gäller godset och 

systemet för att leverera, är sättet att lasta en viktig komponent. Lastningen påverkar ruttens 

flexibilitet. Här riktar vi en rekommendation till distributörer och budföretag: Hjälpmedel och 

förutsättningar för att optimera rutter efter parkeringstillgång kan i en nära framtid komma att 

ändras. Sättet att lasta kan vara avgörande för att ta tillvara nya möjligheter. Om distributörer 

och budföretag åstadkommer hög flexibilitet för avlastnings-ordningen kan de förmodligen 

öka sina möjligheter att använda system som det testade för att optimera sin logistik.  

När det gäller utvecklingsbehov ur användarsynpunkt och prioritetsordning skulle Showpark 

kunna utvecklas så att appen/systemet visar karta över lastzoner. Dessutom bör p-bolag och 

deras uppdragsgivare (staden) involveras, så att p-tillgänglighetssystemets användare kan 

kommunicera (rapportera) t ex  illegitima fordon i en lastzon samt ”aktivitetsgrad” vid 

parkering i lastzon.  

Möjligheten att undvika att åka till en leveransadress kring vilken lastzonerna sannolikt 

är upptagna sågs som värdefull bland chaufförerna. En relaterad nytta såg man i att vid varje 

leveransadress kunna optimera valet av lastzon. Med hjälp av appen skulle man kunna ”se 

runt hörnet” och välja den lämpligaste bland dem som visas som lediga i närområdet.   

Användbarheten av tjänsten fann vi var beroende även av förutsättningar utanför IT-

systemet. Trafiksituationens har stor betydelse eftersom chaufförerna ser det som ett stort 

problem att lastzoner används för andra syften än last och lossning av gods, exempelvis av 

privatbilar och för avfallscontainrar .  

Även parkeringsbestämmelserna och deras tillämpning påverkar användbarheten av  en 

tjänst som den testade. För att en lastbil/budbil ska få stå på en lastzon kräver reglerna att den 
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är aktivt lastande/lossande. Om ingen aktivitet syns under 10 min. kan p-vakt utfärda en bot. 

Chaufförer upplevde att risken för böter är minst lika stor vid ”inaktivitet” på lastzon som vid 

felparkering.  P-bolagen och deras uppdragsgivare bör utnyttja tjänster av detta slag för att 

undvika sådana ”onödiga” konflikter, menade man. Incitamentstrukturen bör gynna 

konstruktivt samarbete kring parkerings-praktik för godsleveranser.  

Till förutsättningar som begränsar nyttan av en IT-tjänst som denna hör även specifika 

trafikomständigheter på vissa platser i Stockholms innerstad Trafik- och 

parkeringssituationen är t ex mest ”kaotisk” på tidig förmiddag. Chaufförers arbetsdag börjar 

vanligen tidigt på morgonen. Kunderna som ska få leverans däremot är ofta inte öppna förrän 

tidig förmiddag. Detta begränsar möjligheten att undvika rusningstrafik samt flexibiliteten i 

hur chaufförer kan lägga upp sin rutter.  

Vi har funnit att tekniska system som GPS, och framförallt de stora budföretagens 

fleet101 har en utbredd användning. Hårdvaru-komponenter som nyttjas är handdator 

och/eller smartphone. Vid klick i jobb/ordersedellistan länkas bl a till någon 

GPS/kartfunktion (t ex GoogleMaps). Chaufförer säger sig ha nytta av att tjänsten integreras i 

sådana befintliga plattformar.  
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Inledning och bakgrund  

Detta är slutrapporten från arbetspaket 5 ”Pilot av IT-lösning för bättre gatumarksparkering”, 

inom projektet Innovativ Parkering i Klimatsmarta Städer. Nedan ges först en bakgrund av 

problemet man vill lösa, en beskrivning av utvecklingen och införandet av tekniken samt 

syftet bakom arbetspaketets användarstudie.   

  Parkering är en viktig men också tids- och resurskrävande aktivitet i moderna 

städer. Parkeringspolitik och tillgång till parkering spelar stor roll i styrningen av transport- 

och gatusystem i urbana miljöer. Tidigare forskning visar på att en stor del av trängseln i 

trafiksystemet orsakas av fordon som söker parkering (Aublins 2010). Det är dock inte bara 

personbilar som cirklar runt sökande efter ledig parkering, utan också olika slags fordon i 

yrkestrafik som söker plats att lasta och lossa gods.  

Godstransporter bedöms stå för 30-40% av städernas transportrelaterade CO2 utsläpp, och 

nästan 50% av partikelutsläppen. Dessutom tävlar godstransporter med passagerartransporter 

om utrymmet, bidrar till trafikstockning, samt brukar generellt inte ses som ett positivt bidrag 

till livsmiljön i en stad (Giuliano 2014). Dagens strategier för hållbara städer tar liten hänsyn 

till godstransporter – att eftersträva en tät bebyggelse där man blandar bostäder och 

arbetsplatser, att understödja icke-motoriserade transportslag och kollektivtrafik kolliderar till 

viss del med behoven för dem som ska sköta stadens transporter av olika typer av gods 

(Giuliano 2014, Dablanc 2007).   

Det primära syftet med användarstudien är att utvärdera testet av parkeringslösningen 

ShowPark för lastzoner. Testet skedde genom att tekniken implementerades i form av en 

mobilapplikation (fortsättningsvis kallad ”app”) kopplad till sensorer under lastzoner på 

Apelbergsgatan i Stockholms innerstad. Användarstudien lades upp för att besvara projektets 

fyra frågor kring hur uppskattad och effektiv användarinteraktionen kring testet blev; vad i 

tjänsten som ev. skulle behöva utvecklas ytterligare och i vilken prioritetsordning; förslag 

från användare på kompletterande funktionalitet respektive kompletterande tjänster samt 

vilken alternativ teknik som eventuellt skulle kunna svara mot samma trafikproblematik och 

behov som ShowPark.  

  

1.1 Systemet ShowPark   

Idag saknas ett standardiserat och skalbart tekniskt system för att hitta lediga 

parkeringsplatser i öppen stadsmiljö, det vill säga på vanliga gator och torg - inte i 

parkeringshus, parkeringsgarage eller andra kontrollerade och begränsade 

parkeringsområden. ShowPark syftar till att vara just ett sådant system och att kunna hantera 

och mildra de problem som följer med sök av parkering och illegitim parkering i öppen 

stadsmiljö för individen, distributören, miljön, staden, m.fl. ShowPark är således en metod, 

ett system och en lösning för att lokalisera och redovisa lediga  
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parkeringsplatser i öppen stadsmiljö, men skulle också kunna användas för att övervaka och 

kontrollera användningen av dessa.  Varför lastzoner?  

Stockholm stad äger 35,000 parkeringsplatser för personbilar i innerstaden och 11,000 
parkeringsplatser för personbilar vid infartsparkeringarna. Lägg till detta cirka 1,500 

parkeringsplatser avsedda för handikappade och mer än 1,000 lastzoner.   

  

ShowPark har valt att arbeta i steg, där första steget handlar om att demonstrera konceptet 
inom ett avgränsat område för att sedan växla upp både tekniken och användandet. Beslut 

fattades att börja med lastzoner, fortsätta med platser för handikappade innan arbetet påbörjas 

för ordinarie gatumarksparkering.   

  

Mer om användningsområden  

Med informationen som genereras från sensorerna i gatan är det möjligt att utveckla många 
både kompletterande eller specifika användningsområden.   

  

Ett område som är mycket intressant och som beskrivs mer i detalj i dokumentet är en 

effektivisering av licenserna att använda handikapparkeringar. Idag är ett stort problem att 
personer utan tillstånd parkerar på platserna avsedda för handikappade och att den svarta 

marknaden för stulna tillstånd är mycket stor (Mitt i Stockholm  

2014-10-22, www.mitti.se 2013-05-22, www.dt.se 2013-02-06). En vidareutveckling av 

ShowPark gör att licensen kan digitaliseras och att systemet alarmerar direkt då någon 
parkerar utan licens, samtidigt som den svarta marknaden skulle kunna elimineras.   

  

Ett annat användningsområde är att användare av elbilar skulle kunna se var det finns lediga 

laddstolpar.  En sensor framför laddstolpen och en markering av ledig eller upptagen i 
klientverktyget gör att slutanvändaren vet redan innan han åker till stolpen att den är ledig.  

  

Exempel på andra tjänster som bygger på ShowParks kärnteknik är varningssignaler till 

användaren för t.ex. städnätter, förbjuden parkering, central övervakning av specifika platser 
eller egenskaper, m.m. På sikt är det också möjligt för parkeringsbolagen att nyttja ShowPark 

för att automatisera processen som ligger runt parkeringsövervakning. Systemet kan börja 

debitera användaren när hen rullar in på parkeringsplatsen och sluta när hen rullar av. Inget 
mer leta parkeringsautomat i regnet, gissa hur lång tid mötet håller på eller bötfällas för att 

mötet tog längre tid, samt att parkeringsavgifterna kan bli en månadsfaktura istället för många 
enskilda kvitton för en reseräkning.  

  

Beskrivning av systemet/tjänsten som testades på Apelbergsgatan  

Tidsperioden för Apelbergsförsöket  

• Den slutgiltiga paketeringen av tekniken, arbetet med tillstånd från fastighetsägaren, 

schakt- och öppningstillstånd från staden och förberedelser med partners för installationen låg 

under andra kvartalet 2014.  
• Den fysiska installationen gjordes torsdagen den 10 juli tillsammans med Frijo, CBE 

Betonghåltagning och vår VinPaySys. Kompletterande inställningar och finjusteringar skedde 

fram till mitten augusti då systemet var redo att börja testas.    
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• I andra halvan av augusti påbörjades dialogen med åkerier, partners, etc, för 

presentation av ShowPark och för att hitta några åkare som var beredda att lägga tid på att 

utvärdera konceptet och tekniken.  
• Från andra halvan av september började vi lägga in användare i systemet och från 

början oktober övergick projektet till fokus på fältstudier tillsammans med KTH.  

  

Utvecklingen av ShowPark produkter och tjänster har nått version 1.0 och nedan följer bilder 

av applikationen, en sensor och ShowPark app som kan hämtas för både iOS och Android. 

ShowPark arbetar med GPS-, sensor- och magnetbaserad teknik för att lokalisera, 

monitorera, kontrollera och rapportera platser och egenskaper som redovisas i realtid i för 

användaren tillgängliga klientverktyg, t.ex. en smart mobil, läsplatta eller motsvarande.  

  
  

Figur 1. Bilder av applikationen, en sensor och av ShowPark gadget  

  

ShowPark teknologi bygger på tre steg:  

  

1. Samla Information  

2. Förädla Informationen  

3. Distribuera Informationen  

1. Samla information  

Det första steget i ShowPark process bygger på informationsinsamling genom sensorer som 

utvecklats med hjälp av magnetometerbaserad teknik. Sensorerna (”puckarna”) mäter jordens 

naturliga magnetfält i tre axlar; X, Y och Z, är självkalibrerande och sätter ett referensvärde 

mot det bakomliggande magnetfältet när det inte står någon bil, container eller liknande på 

platsen och använder detta som status ledig. När en bil parkerar på platsen registreras en 

avvikelse från referensvärdet och sensorn ändrar statusen till upptagen. Puckarna 

kommunicerar via radiosignal med någon minuts intervall sin identitet och sin status till 

servern som bearbetar informationen vidare för att kunna guida bilisterna till lediga 

parkeringsplatser, för att effektivisera sökprocessen, minska föroreningar och slöseri med 

resurser.  

På Apelbergsgatan har ShowPark tillsammans med Frijo installerat nio stycken puckar. 

Vid installationen har ShowPark borrat hål i asfalten stora som hockeypuckar med tio 
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centimeters djup. Sensorerna har placerats i hålen och en tvåkomponentsmassa har använts 

för att försluta hålen, som att lägga en ny asfalt ovanför sensorerna. Puckarna grävs ned för 

att inte skadas av vägskrapor under vintertid eller vandaliseras. De ska också ligga så långt 

ned under ytan att de inte skadas vid en fräsning av gatan. Puckarna drivs av litiumbatterier, 

som i version ett håller i fem till sju år och som i version två håller i cirka femton år. 

Puckarna har sedan startat sin kommunikation, ledig eller upptagen, till servern.  

2. Förädla informationen   

Andra steget i processen, informationsbearbetningen, börjar efter att informationen från de 

mottagande enheterna förts över till servern som i sig har flera applikationer. Applikationen/-

erna kör sedan den mottagna informationen, enhetens identitet och position, mot ett 

kartsystem och markerar i kartbilden lediga platser med gröna prickar och upptagna platser 

med röda prickar. Här är det också möjligt att komplettera med information som t.ex. 

laddaggregat för elbilar, närmsta bensinstation, om det är städnatt på gatan, parkering 

förbjuden, eller liknande.  

3. Distribuera informationen  

Informationen förs i det tredje steget, informationsspridningen, vidare till användarens 

klientverktyg, som kan vara en smart phone, laptop, läsplatta, eller liknande, trådlös över 

mobiltelefonnätet eller över internet.  

Användarens klientverktyg har en eller flera applikationer installerade som kan tolka och 

redovisa informationen som lediga och/eller upptagna platser, egenskaper etc mot en karta 

genom vilket användaren vet var det finns lediga parkeringsplatser utan att vara fysiskt 

närvarande.  

Klientverktyget kan också vara anslutet för att fånga användarens GPS-koordinater, 

vilket gör det möjligt för systemet att redovisa platser eller egenskaper i omedelbar närhet, 

exempel som redan nämnts ladd-aggregat för elbilar, närmsta bensinmack, osv.   

  

För projektet på Apelbergsgatan har servern kört statusen på lastzonerna med gröna och röda 

prickar som visar om platsen är ledig eller upptagen mot en kartbild som redovisats både på 

hemsidan och i mobilapplikationen, se bild från hemsidan:  

  

  

Vidareutveckling av tekniken  
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Det första steget, informationsinsamlingen, har utvecklats med enheter för att möjliggöra 

både en- och tvåvägskommunikation.  

Tvåvägskommunikationen är en väsentlig skillnad mot alla andra kända teknologier eller 

projekt på marknaden och är ett av ShowParks specifika patentkrav. Sensorn innehåller i 

version två av ShowPark en tvåvägskommunikation som gör det möjligt för pucken att 

kommunicera egenskaper som t.ex. identitet på bilen som står på platsen, att den har ett 

giltigt tillstånd, eller liknande. Genom en koppling mot klientverktygets GPS-position är det 

också möjligt att lägga till en mängd värdeadderande tjänster, komplettera med röststyrning, 

osv.  

Hur systemet fungerade under testperioden  

Systemet har i sin helhet fungerat bra, dock med ett par incidenter: Vid ett tillfälle blev 

det stopp då vår teknikpartner, VinPaySys, uppgraderade programvaran på servern och 

systemet var nere några timmar. Detta var dock före den intensiva perioden tillsammans 

med slutanvändarna, så skadan var minimal.  

Den andra incidenten följde av att ett sim-kort för datakommunikation gått ut. Det tog något 

dygn från det att problemet uppräcktes till det var löst. Systemet har varit upp på 

showparkapp.com och har kunnat laddas ned för både iOS och Android under hela perioden.  

1.1 Användarstudie. Metod, deltagare och rekrytering.  

Deltagare till användarstudien rekryterades på plats på Apelbergsgatan genom att vi tog 

kontakt med de chaufförer som just då lastade eller lossade på de aktuella lastzonerna. Vi 

presenterade oss, projektet och tekniken, och erbjöd chaufförerna att få testa ShowPark-

appen och delta i användarstudien. Denna strategi syftade till att rekrytera deltagare som kör 

regelbundet just till Apelbergsgatan, eftersom detta var en förutsättning för att kunna testa 

tjänsten i en verklig arbetssituation. Vi lyckades med denna strategi också fånga ett spektrum 

av olika slags yrkeschaufförer som har fått möjlighet att testa och ge sin syn på 

ShowParktekniken. Alla rekryterade chaufförer var män, vilket speglar den mansdominans 

som finns i transportbranschen som helhet, och som beskrivits av bland annat Eddy Nehls 

(2003).   

Användarintervjuer gjordes med 5 chaufförer som testat att använda  

ShowPark-appen i sitt arbete (se tabell 1). Dessutom har vi följt med, eller ”skuggat”, en av 

chaufförerna under en halv arbetsdag, och gjort ett antal kortintervjuer (se tabell 2) med 

andra chaufförer vi kommit i kontakt med för att få förankring och kunskap om chaufförers 

arbetssituation idag, och om hur olika typer av chaufförer uppfattar att ShowPark-teknologin 

skulle kunna underlätta för dem i deras arbete.  
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Intervjuerna med användarna, d v s chaufförerna, var kvalitativa enligt vedertagen etnologisk 

metod (jfr Ehn and Löfgren 2001). Intervjufrågorna tar sin utgångspunkt från dels de 

intervjuades vardagliga arbete och dels den teknik som testades. Intervjuerna har varit öppna 

i så motto att vi i hög grad följt informanternas reflektioner kring ämnet för att sedan gå 

tillbaka till de uppsatta frågeställningarna. Detta är i linje med vedertagen etnologisk metod, 

som författarna tidigare använt för bland annat en studie kring avfallshantering vid bostaden i 

vardagen (Ewert, Henriksson et al. 2009) samt en tidigare rapport inom projektet kring 

privata resor, bostadsönskemål och parkering (Kupersmidt och Henriksson 2014). I de 

samtalsliknande intervjuerna tillåts utvikningar som kan ge djupare förståelse av 

frågeställningen och sammanhang den intervjuade kopplar frågorna till. Metoden leder till att 

delar av varje intervju kan få en unik karaktär och intervjun följer således inte intervjuguiden 

linjärt, men alla frågeställningar blir förr eller senare belysta. Här i rapporten är de 

intervjuade anonymiserade vilket innebär att de omnämns med fingerade namn. Citeringarna 

är direkta citat men för läsbarhetens skull har småord lagts till eller tagits bort.  

  

Tabell 1. Användarintervjuer  

Namn  Fordon  Typ av 
transporter  

Kör till 
Apelbergsgatan  

Användning av 
teknik för 
arbetet idag  

Gerhard  Lastbil  

  

Leveranser av dryck 

till företag, 

mestadels i 

innerstan. Litet till 

mellanstort företag.  

Ca en/vecka. Mer 

ofta innan. Men kör 

ofta i närheten.  

Ibland karta på egen 

smart telefon. Har 

blivit erbjuden GPS 

av företaget, men 

tycker sig inte behöva 

det.  
Färdskrivare.  

Niklas  Skåpbil  

  

Budtransporter 

främst i  
Stockholm, men 

ibland längre 

distanser.  Stort 

företag  

Har inte många 

leveranser precis dit, 

men i närheten. 

Brukar utgå från 

lastzon på 

Apelbergsgatan på 

morgonen, i väntan 

på körningar.   

GPS i 

handdator/smart 

telefon med appen 

Fleet101 genom 

vilken buduppdragen 

skickas och mottags. 

Genom denna app  
har man tillgång till 

karta och GPS stöd  
att hitta till berörd(a) 

adress(er).   

Sigvard  Skåpbil 

med kyla  

  

Kyltransporter av 

livsmedel i 

Stockholm. 

Mellanstort företag  

Har 3 kunder på 

Apelbergsgatan. 

Sigvard kör inte dit 

själv regelbundet  

”Inbyggd GPS”, 

d.v.s. den egna 

kunskapen om 

geografin och 

trafiken. Ibland GPS  
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längre, men var där 

senast i fredags.   
i privata telefonen, 

men sällan.  

Fabricio   Lastbil  

  

Budtransporter och 

leveranser i 

Stockholmsregionen. 

Stort företag  

Har kört till  
Apelbergsgatan ca 3 

gånger sedan han 

fick appen. Kör 

annars som ”pool-

chaufför” vilket 

innebär att han kör 

på många olika 

ställen – vikarierar 

på andra chaufförers 

områden.   

Ibland karta i egen 

Iphone. Handdator 

som uppdragen 

kommer in i och som 

används för att 

registrera och signera 

godset.  
(Kommer  
förmodligen bli smart 

telefon med app i 

framöver).   

Tord  Skåpbil  Leverans av 

medicinska gaser 

och kolsyra till  
medicinska 

mottagningar, 

laboratorier, 

patienter  
boende hemma  
samt till pubar och 

restauranger.  

Ca 10-12 ggr i 

månaden.  
Behöver då ofta en 

viss lastzon för att 

slangen till 

gasbehållaren ska 

räcka in.   

Okänt.  

  

Tabell 2. Kortintervjuer  

Namn  Fordon  Typ av 
transporter  

Spontan 
bedömning 

av nyttan   

Användning av  
teknik för 
arbetet  
idag  

Marko  Lastbil  

  

Leveranser 

av gods och 

livsmedel. 

Stort företag  

Liten  Letar upp adress 

på karta genom 

egen smart 

telefon ibland.  

Färdskrivare.   

Ulrik  Lastbil  

  

Bud och 

leveranser. 

Stort företag  

Intressant, men 

kanske inte lika 

nödvändigt  

Handdator som 

uppdragen 

kommer in i och  

 
  

utanför 

stadskärnan där 

som används för 

att registrera och 
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han själv kör.   signera godset.  

Diego  Skåpbil  

  

Leveranser 

av 

golvmattor 

till butiker 

och företag  

Kul och 

intressant. 

Dock inte så 

stor nytta i 

arbetet. För 

besvärligt att 

byta rutt p.g.a. 

lastordning.  

Okänt.  

  

Olika typer av chaufförer – huvudgrupper  

Under studien identifierades två huvudsakliga chaufförsgrupper:  

Budchaufförer får köruppdrag allteftersom under dagen, och ska hämta och lämna dessa 

på olika adresser. Lastar och lossar kontinuerligt under dagen.  

Distributionschaufförer kör olika slags varuleveranser som utgår från en terminal 

eller lager på morgonen där rutten planeras och godset lastas i ordning. (En distributör kan 

leverera sina egna produkter eller andras.) En distributionschaufför lastar vanligtvis 1 

gång/dag och levererar till ett flertal adresser under dagen. Livsmedel som är i behov av kyla 

körs dock ut i kortare turer och man lastar 3 turer/dag som ska klaras av inom 2 h.   

Dessutom finns hybridvarianter av dessa båda: Fabricio arbetar på ett större budföretag 

vars verksamhet är så stor och logistiskt avancerad att budleveranserna samordnas så att 

Fabricio vanligtvis lastar och kör som en distributör.    

Chaufförerna och lastzonerna i staden – resultat och  

analys  

1.1Hitta lastzoner i Stockholm är ett problem   

Nästan alla chaufförer vi pratat med framhåller problemen med att hitta lediga lastzoner i 

Stockholm. Delvis är problemen med framkomlighet för större fordon med last en 

konsekvens av att stora delar av Stockholm byggdes i en annan tid, och att ökat 

transportbehov och större fordon tillkommit med tiden. Men delvis handlar problemen också 

om att lastzoner används för andra syften än last och lossning av gods och av fordon som 

egentligen inte får stå där (privatbilar, containrar etc.). Vilka fordon som får stå på en lastzon 

är dock inte alltid självklart. Taxibilar får stå på lastzon så länge de väntar på en kund, men 

bland chaufförer ifrågasätts detta väntande. Niklas säger att ”de kan inte alltid vänta på en 
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kund – man inser efter ett tag att de ljuger” och menar att man på vissa lastzoner i City ”alltid 

får bråka med dem”. För chaufförer upplevs det som mer frustrerande att få vänta på ledig 

plats i lastzon för att det är upptaget av någon ”illegitim”  

(personbil/taxi) än att få vänta för att någon annan transportör/yrkeschaufför är i färd med att 

utföra sitt jobb.   

Om alla lastzoner vid en leveransadress är upptagna har vi funnit 3 huvudsakliga 

strategier bland chaufförerna: 1) att vänta på plats/cirkla runt till det blir ledigt, 2) köra iväg 

och kanske kunna ta annan leverans före, samt 3) vilken kan benämnas: ”man står där man 

kan för att få jobbet gjort”.  

Hur ofta, och i vilka situationer man är benägen att bryta mot trafikreglerna verkar 

variera mellan studiens chaufförer, förmodligen beroende på både arbetssituation, 

trafiksituation och personlig läggning. Sigvard säger exempelvis att ”fulla lastzoner är 

vardag”, och att det för en yrkeschaufför inte är så mycket frågan om ”var man får stå, som 

var man kan stå”. Han menar att 9 av 10 yrkeschaufförer bryter mot trafikreglerna för att 

lyckas med sina leveranser. Gert och Niklas menar att man ibland tar ”genvägar” och ställer 

sig där man inte får stå av desperation – för att det inte finns något annat sätt att få jobbet 

utfört på ett vettigt sätt.   

Att det inte är självklart vilka fordon som får stå på lastzonerna drabbar också 

chaufförerna själva. För att en lastbil/budbil ska få stå på en lastzon krävs att man måste vara 

aktivt lastande/lossande. Enligt chaufförerna måste man för att vara ”aktiv” synas lasta i/ur 

under 10 min. Men vissa leveranser tar längre tid än så. Att bära upp en soffa i en lägenhet 

kan om man har otur ta uppåt 30 min (Niklas). Några chaufförer har strategin att försöka 

lämna lastbryggan nedfälld för att signalera aktivitet, men glömmer man det, eller inte vågar 

p.g.a. stöldrisk så kan man få böter. Vissa chaufförer blir personligt betalningsskyldiga, andra 

får p-böter i tjänsten betalda av arbetsgivaren. Niklas har exempelvis fått 3 

bötesförelägganden under de sista 4 månaderna när han stått på lastzon.  Nu betalar hans 

arbetsgivare dessa, men på förra jobbet var det han själv. Bötesbeloppet kan utgöra ca hälften 

av dagsförtjänsten, alltså ett ganska betydande belopp. Skillnaden i vem som står för 

bötesbeloppet verkar i Niklas fall inte ha utmynnat i något byte av strategi – kanske för att 

själva grunduppdraget (det som genererar chaufförens inkomst) handlar om att få godset 

hämtat/levererat i tid, och att det ändå anses viktigare än att undvika böter.   

Chaufförerna verkar i vår studie efterfråga tydligare regler för parkering, (anpassade 

efter deras verklighet) men också en bättre tillsyn när det gäller att få bort de fordon som inte 

hör hemma på en lastzon men som ändå parkerar/står där.   

1.1Att lasta och leverera i staden. Illustrerande exempel ur två  

chaufförers vardag  

Distributionschaufför av dryck på mindre företag.  
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Gert, 57 år gammal, är akademiker i grunden men har kört lastbil i 17-18 år och trivs med 

det. Han arbetar nu på ett mindre transportföretag med att köra ut dryck, framförallt i 

innerstaden.   

  Gerts dag började vid 5-tiden på morgonen. Han gillar att vara igång tidigt, för 

då är trafiken inte så intensiv, och man blir därför inte så störd.  

Problemet är att många av hans kunder inte öppna förrän långt senare. Detta begränsar 

givetvis möjligheten för Gerhard att undvika rusningstrafik i någon mån, och påverkar hur 

han kan lägga upp sin rutt. När Gerhard kom in till jobbet denna morgon fick han alla dagens 

leveranser som utskrivna ordersedlar. Huvuddelen av dagens körningar fick han dock redan 

eftermiddagen dagen innan. (Chaufförerna brukar då ibland byta ”lappar” med varandra för 

att få en rutt som de tycker fungerar bättre.) På morgonen gick Gerhard igenom alla 

ordersedlar och lade dem i ordning efter geografiskt område och efter kundens öppettider. I 

planeringen av dagens rutt använder han också sin erfarenhetsbaserade kunskap om hur 

trafiken ser ut på olika ställen i staden vid olika tidpunkter, exempelvis vad gäller 

tillgängligheten på olika lastzoner. Under intervjun (som med Gerhard gjordes som 

medföljande intervju, under några förmiddagstimmar) körde vi till exempel förbi en lastzon 

på Kungsholmen som Gerhard pekar ut med kommentaren: ”den kan man bara ta tidigt på 

morgonen”.   

När Gerhard lagt upp dagens rutt så lastade han lastbilen. Dagens tidiga körningar hade 

gått väldigt smidigt och han hade hittat lastzoner där han behövt. Igår hade dock haft mindre 

tur och vid ett tillfälle fått ta en annan kund före och komma tillbaka till en adress, och vid ett 

annat försökt tråckla sig in i en liten lucka vid en lastzon. Då hade bilen som spärrade vägen 

åkt, så det löste sig ganska smidigt trots allt. Om Gerhard inte hittar ledig lastzon så brukar 

han planera om och ta en annan kund före – förutsatt att det inte är så långt avstånd mellan 

adresserna, och att det går att komma tillbaka ”på något vettigt sätt”, d.v.s. går att vända/köra 

tillbaka utan att ta alltför stor omväg. När man gör om sin rutt på detta sätt måste han ibland 

”leka lite tetris” med lasten, men det verkar inte bekymra Gerhard så mycket. Han verkar 

tycka att det är värre att vänta.   

Gert försöker att respektera trafikregler, men ibland tar också han ”genvägar”. Utanför 

sista stoppet på Judiska museet så har man tagit bort en tidigare lastzon mitt över gatan, och 

lastzonen lite längre bort är full med personbilar – då ställer sig Gerhard helt sonika utanför 

de parkerade bilarna. Genväg togs också på vår väg mellan leverans 1 och 2 kring Sveavägen 

– en liten gatstump som ”tvärar” till Apelbergsgatan är enkelriktad, men det struntar enligt 

Gerhard 98% av alla chaufförer i för att ”det funkar helt enkelt inte”.   

Budchaufför på större företag  

Niklas är 22 år, och har jobbat som budchaufför i Stockholm i tre år. Nu kör han skåpbil för 

ett av de stora budföretagen. De flesta uppdragen går inom Stockholm men då och då kan han 

få längre körningar. Någon gång har han exempelvis kört reservdelar till Oslo och till 

Göteborg.  
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Niklas började sin dag kl. 07.00. Då stod han med bilen inne i City och loggade via 

handdatorn in i företagets IT-system som ”ledig för jobb”. Som budchaufför så jobbar du ”på 

beställning” och det är företagets budcentral som bestämmer vilken/vilka körningar som 

läggs ut på vilken bil. Detta innebär inte nödvändigtvis att du som chaufför inte har makt 

över din egen rutt. Denna morgon fick Niklas uppdraget att hämta gods på Karlaplan och 

leverera på 7 olika ställen i Stockholms innerstad (2 ställen i Gamla Stan, tre i City, och två 

på Kungsholmen) och då får man som chaufför själv planera i vilken ordning man tar 

leveranserna.  

En erfaren chaufför kan enligt Niklas ta kanske 10 uppdrag åt gången (beroende på 

volym på lasten), och Niklas brukar då planera rutten efter geografi, egen kunskap om trafik- 

och lastzonssituationen i olika delar av staden, samt efter vilken tidsram de olika jobben har 

(1-8 h). I morse valde Niklas att ta Gamla Stan först, för att han vet att det alltid tar längst tid 

– efter 11 får man inte köra bil där, så det är alltid kaotiskt på morgonen.  

Sedan tog han leveransen i City och sist på Kungsholmen.   

Vid lunchtid, dagen för intervjun hade Niklas utfört 12 köruppdrag, men bara kört på 

kända ställen där han sedan förut vet var lastzonerna finns. Efter 3 år så känner han staden 

och dess lastzoner väl. Om en lastzon är upptagen så har Niklas lite olika strategier beroende 

på vad det är för fordon som står där. Är det en budbil så kan han ta ett extra varv runt 

kvarteret, för han vet att det går snabbt och att platsen snart är ledig. Är det istället en postbil 

så vet han att det kan komma att ta längre tid. Är det en personbil eller taxi så parkerar han 

numera helt sonika in dem i någon slags desperation: ”Det funkar ju inte – jag måste ju få ut 

mitt bud!”  

Under dagens körningar så hade han inte kunnat byta kör-ordning om en lastplats varit 

upptagen då det var geografiskt för långt emellan. I sådana situationer får man ”hitta något 

sätt att lösa det på bara”. Antingen genom att ställa sig lite längre bort, eller ställa sig där 

man kanske inte får, men kan stå.   

Arbetsrelaterad teknikanvändning idag  

Hitta i staden, och planera rutt   

Många av de chaufförer vi intervjuat har en smart telefon (ofta privatägd) vars kartfunktion 

eller GPS de ibland vid behov använder för att hitta till en ny adress man inte kört till 

tidigare. Men oftast använder man sig enkom av ”den inbyggda GPS:en” (Sigvard), d.v.s. 

den erfarenhet av Stockholms geografi och trafiksituation som man förvärvat genom 

erfarenhet. Denna förvärvade kunskap delas också mellan chaufförer: nya chaufförer inom 

distribution får alltid hjälp av en erfaren chaufför att planera upp rutten i ett nytt område 

första gången (Gert, Sigvard, Fabricio).   

Fabricio och Ulrik framhåller papperskartans överlägsenhet när det gäller att snabbt få 

överblick över ett nytt område för att planera upp en rutt eller när man kör i ett nytt område: 

De menar att med en liten karta i telefonen får du ingen överblick, och det är krångligt att se 
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hur olika platser ligger i förhållande till varandra. De menar också att tekniska hjälpmedel 

kan hämma den egna lärprocessen, och berättar att deras ledningscentral ibland ha sett 

lastbilar ta helt galet opraktiska (och onödigt långa) rutter ”när chaufförer använt sig av 

GPS”. Det verkar finnas en yrkesstolthet i att man hittar bra, och har koll på läget även utan 

GPS.   

  Väldigt få av de vi pratat med har haft GPS i bilen. Gerhard hade fått 

erbjudande om GPS från företaget han jobbar för, men ansåg sig inte behöva detta. Han säger 

dock att många yngre chaufförer inom distribution använder sig av GPS och att ”det kommer 

i alla nya bilar” (Gert). I denna begränsade studie har vi dock inte sett att yngre chaufförer 

skulle använda GPS i någon högre utsträckning, utan snarare att de delar uppfattningen att 

det är bäst att lära sig hitta själv, och att den egna erfarenhetsbaserade geografiska kunskapen 

är det bästa redskapet under arbetsdagen.   

Få uppdrag, inregistrera och signera gods  

De distributionschaufförer som ingått i studien har alla fått sina köruppdrag genom 

fraktsedlar på papper. Signering av leverans sker också främst på papper. Budfirmor verkar i 

större grad använda IT-system för att distribuera uppdrag till sina chaufförer, och även för 

signering av leverans.   

Niklas som är budchaufför på en av Stockholms största budföretag får sina uppdrag via 

en handdator/smart telefon som företaget förser honom med. Via denna kan han också logga 

in sig som ”ledig för uppdrag”. Appen heter fleet101 och de har använt den i ca ett år. Många 

andra företag använder enligt Niklas samma system. Han visar hur det ser ut: om man klickar 

på uppdraget i listan så öppnas en karta (GoogleMaps) med GPSfunktion. Niklas använder 

dock sällan kartfunktion eller GPS inne i Stockholm eftersom han hittar så bra.  
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Chaufförernas användning och nytta av ShowPark –  

resultat och analys  

1.1 Nytta och användbarhet  

Nedan följer ett antal exempel ur studien på hur ShowPark har använts av chaufförerna under 

försöket, och vilken typ av användning och nytta de erfar att ett system som ShowPark skulle 

kunna medföra i deras arbetsvardag.   

Se om lastzon är ledig för att planera rutt  

Gerhard tittade på appen när han var på adressen innan Apelbergsgatan i sitt körschema och 

”då är det ganska bra att se om det är ledigt eller inte”. Gerhard menar att man i dagsläget 

måste kolla när man står still för ”det är ju så liten skärm”. Det hade funkat bra, han hade sett 

att det var ledigt:   

Jag behövde inte fundera på om det var ledigt, och inte planera någon annan körning eventuellt då…    
Gerhard  

Någon hade ju visserligen kunna smita in före, men Gerhard menar att: ”ändå, det gav en 

väldigt bra vägledning”. Det visade ledigt denna gång.  

Hade det visat upptaget hade Gerhard tagit en annan närbelägen kund före. Gerhard 

uppskattade att slippa köra förbi och titta efter ledig plats (i onödan) för ”det sparar ju en del 

körning. […] och tid för mig”. Trots denna erfarenhet säger han tidigare under intervjun att 

han själv inte har haft så stor nytta av tekniken:   

[D]els för att jag kan de där ställena, och dels för att jag lägger upp körningarna så att jag har alternativ.  
Gerhard  

Flera av chaufförerna framhåller nyttan av att kunna se om ledig lastzon finns på 

Apelbergsgatan på distans, d.v.s. innan man åker ned, eftersom det är så trångt, och man 

måste åka runt ganska långt för att komma tillbaka. Här förstärker alltså befintlig 

stadsstruktur nyttan av systemet.   

Uppskatta tidsåtgång  

Fabricio använde appen när han skulle köra sin runda med leveranser till ett antal klädbutiker 

i City, där en av leveranserna sker till just Apelbergsgatan. Han hade öppnat appen när han 

var väg från adressen innan och sett att det fanns en plats ledig – inte exakt den plats han vill 

ha och som är närmast, men ändå på rimligt avstånd från butiken. Detta gav honom möjlighet 

att uppskatta hur lång tid denna lossning skulle ta (längre tid än på favoritplatsen eftersom 

man måste runt och uppför en kant också). Hade det visat upptaget hade han kunna ringa till 

butikerna och planera om rutten och leveranstiderna.   
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Visa existerande och alternativa lastzoner  

ShowPark-tjänsten skulle också kunna vara användas för att på en kart-vy se var lastzonerna i 

staden är belägna när man planerar sin rutt. Detta är förmodligen mest till nytta för nya 

chaufförer, eller chaufförer som ofta kör till nya okända kunder/adresser. De flesta chaufförer 

kör dock i dagsläget inom ett begränsat område och till ett begränsat antal kunder som man 

efter en tid känner väl. Niklas säger exempelvis:   

Jag vet att det finns en lastplats precis utanför det där företaget, men jag vet inte om den är ledig.   
Nicklas  

Däremot skulle det kunna vara väldigt användbart även för erfarna chaufförer att kunna ”se 

runt hörn” och dels kunna hitta alternativa lastzoner en bit bort (om den som ligger närmast 

är upptagen) de gånger man har lättburet gods. Dessutom skulle tjänsten kunna möjliggöra 

för chauffören att optimera valet av zon. I dagsläget tar man hellre en ledig lastzon innan man 

kommit fram till eller ser närmaste zonen eftersom det   

  

Faktorer utanför tekniken som påverkar nytta och effekt av Showpark  

Chaufförers leveransmönster i staden och deras möjlighet att påverka sina rutter och vilka 

lastzoner de behöver använda vid vilken tid begränsas av många olika faktorer. Detta 

begränsar naturligtvis i viss mån också nyttan för ShowPark som verktyg för effektivare 

användning av befintliga lastzoner, smidigare transporter/arbetsvardag för chaufförer och 

ökad framkomlighet i staden. Kunders öppettider sätter ramar för när varor kan levereras, 

och budtransporter måste ske inom den tidsram som kunden beställt. Stadens trafikregler 

reglerar också mellan vilka tider motortransporter få ske i vissa stadsdelar – i Gamla stan 

måste alla leveranser vara gjorda innan kl. 11. En annan viktig begränsande faktor är 

möjligheten att faktiskt agera på informationen som ShowPark levererar, vilket dels 

hänger på hur mycket inflytande du som chaufför har på din rutt (när du måste leverera var) 

och huruvida du har möjlighet att flytta om i ditt körschema (ta en annan leverans emellan 

om du ser att det är fullt vid en lastzon) eller ställa dig vid en ledig lastzon en bit bort. 

Inflytandet över sin rutt ser olika ut för olika chaufförer.   

Budchaufförer får uppdrag allteftersom, och då är möjligheten att planera sin körning 

efter information om lediga lastzoner begränsad. Det kan dock hända att det trillar in flera 

uppdrag på en gång, och då måste man som budchaufför själv lägga upp den snabbaste och 

smidigaste rutten. Här skulle information om lediga lastzoner i staden kunna vara ett 

användbart verktyg. Budchaufförer skulle också kunna använda ShowPark till att hitta ledig 

lastzon (eller parkering om budbilen är liten) en bit bort vid de tillfällen som paketet man ska 

leverera är litet och lätt (Niklas).   

Distributörer (chaufförer som kör olika slags varuleveranser) styr i stor utsträckning 

sin rutt själva. Men denna bestäms på morgonen, och upplägget av rutt avgör i vilken ordning 

varorna lastas. Lasten kan sedan vara ett hinder för omläggning av rutt under dagen. Dock 
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verkar ordningen lasten ligger i styra olika chaufförer olika mycket. Gerhard och Nico 

exemplifierar två helt olika förhållningssätt på detta område. Gerhard har en redan etablerad 

strategi att lägga upp en rutt med alternativ, och leker hellre ”tetris” med lasten än står och 

väntar på en ledig lastzon. Nico verkar istället väldigt styrd av den rutt som är upplagd, och 

menar att det skulle bli alldeles för krångligt att ta någon annan kund först eftersom lasten 

ligger i en viss ordning. Denna skillnad kan nog delvis förklaras med olika erfarenhetsgrad, 

olika personlig läggning och delvis olika frihetsgrader under arbetsdagen – intervjuerna ger 

vid handen att Gerhard styr mer självständigt över sin arbetsdag än Nico. Det som för 

Gerhard är en rolig sport – att klura ut alternativa lösningar och optimera flödet – känns bara 

stressande och krångligt i en pressad arbetsvardag för Nico.   

Både Nico och Gerhard för dock fram att den stressade verkligheten för chaufförer är 

en begränsande faktor för användningen av tjänsten. Nico menar när vi presenterar 

ShowPark-appen som kan visa lediga lastzoner, att jobbet som chaufför är så stressigt att man 

”inte hinner hålla på och kolla på nån app. Man vill bara få jobbet gjort”. Gerhard håller med 

om att ”är det något en chaufför inte har så är det tid”, men då han ser en nytta med tekniken 

och upplever sig kunna agera på informationen så detta uttalande följs istället upp utav en 

önskan att tekniken ska göras så praktisk och lättanvänd för en chaufförs stressade vardag 

som möjligt.   

1.2 Bieffekt  

Studien visar att det finns en risk för att ShowPark-tekniken i vissa fall också kan bli 

hindrande för flödet av trafik på lastzoner. Idag använder budchauffören Niklas lastzoner för 

att vänta på körningar (buduppdrag), framförallt på morgonen. Då flyttar han sig naturligtvis 

på sig om det kommer någon som ska lasta av. Om andra chaufförer hade använt ShowPark-

applikationen så hade Niklas plats visats som ”upptagen”, och då hade kanske dessa 

chaufförer valt att inte köra ner för att lossa på Apelbergsgatan med konsekvensen Niklas 

inte fått veta att det fanns behov av plasten för lastning/lossning så han kunde flytta på sig.   

Trafiksäkerhetsaspekter?  

  

1.1 Synpunkter på användbarhet  

Förutom två avbrott under testperioden så har tekniken i försöket fungerat som den ska. 

Nästan alla användare har också lyckats ladda ner appen och använda den utan några större 

problem. De flesta testanvändarna förefaller dock vara ganska vana användare av smarta 

telefoner och IT-teknologi.  

Undantaget är Tord, som kör olika typer av medicinska gaser till medicinska 

mottagningar av olika slag, laboratorier, pubar och restauranger. Han tycker att tjänsten 

verkar vara väldigt intressant och potentiellt till stor nytta för honom eftersom han för 

leverans till vissa kunder på Apelbergsgatan är beroende av att kunna stå på en viss plats och 

koppla slang med kolsyra från bilen till kunden. För Tord är det ett återkommande problem 

att den plats han behöver för att räcka in med slangen är upptagen och att han får åka flera 
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vändor fram och tillbaka för att se om det blivit ledigt. Tord har en smart telefon, men säger 

att det där med appar ”det är inte min starka sida”. Han verkar företrädesvis använda 

telefonen för att ringa med. För att så lätt som möjligt komma över tekniktröskeln erbjuder vi 

oss att hjälpa till att ladda ner appen, men det visar sig lättare sagt än gjort. För att komma åt 

Googles app-butik måste man ha ett gmail-konto. Att få till en sådan adress, lösenord och 

komma undan att ställa in en säkerhetsfråga visar sig övermäktigt stående på gatan. Till slut 

måste vi ge upp för Tord måste vidare, men han lovar ta hjälp av sina barn att ladda ner 

ShowPark-appen. Problemen för Tord slutar tyvärr inte här. Med hjälp av sina barn lyckas 

han få in appen i telefonen, och försöker testa den en morgon sittandes i bilkön utanför 

Globen på väg till Apelbergsgatan, men han kommer inte in i den. Log-in rutan har flimrat 

förbi, men den stannar aldrig, så han har aldrig haft möjlighet att logga in. Istället så får han 

upp en ruta ”söker efter plats” och kommer liksom aldrig längre. Dessutom ser menyerna 

väldigt utdragna ut, och förstoringsglaset som markerar sökruta saknas. Telefonen är en ca 1 

år gammal Samsung.    Varför appen inte fungerade för Tord i hans telefon är oklart. Med 

stor sannolikhet är det något i hans telefons programvara eller inställningar som orsakade 

problemen. Vad exemplet illustrerar är dock de problem som en inte så van app-användare 

kan stöta på, och som kan utgöra hinder för att ens börja använda tjänsten, trots den stora 

nytta den skulle kunna innebära. Det är alltså inte bara fråga om att själva tjänsten ska vara 

lättanvänd – den måste dock installeras i en smart telefon för att kunna användas. För 

chaufförer skulle teknisk support med installation och felsökning kunna lösas på företaget, 

om denna tjänst erbjöds genom arbetsgivaren.   

  

Fabricio tycker att appen i stort funkade bra, och var användbar, men: Seg att starta, tog lite 

för lång tid, samt att det var svårt att få den att visa Apelbergsgatan eftersom den hela tiden 

ville komma tillbaka och visa den plats han befann sig på (som hade dålig uppkoppling och 

tappade kontakten hela tiden). Därför borde appen visa senaste även om man tappar 

uppkopplingen tillfälligt (för att man är i ett garage exempelvis).   

  

Man får upp en massa val först: Välj språk – svenska (helt onödigt!) sedan ”använd din 

plats”. Då tryckte Gerhard ja på det, men kom sen på att det ville han ju inte alls. ”Jag ville ju 

inte se vart jag var, jag ville ju se vart jag skulle”. Menar att man ska ta bort den funktionen. 

Här skiljer sig chaufförers behov från p-plats letare förmodligen. Det var när han skulle 

tillbaka som han råkade hamna i Amerika nånstans.  

Inloggningsproblem – borde inte behövas inloggning alls för att se lediga lastzoner  

 “Lätt att hamna i Amerika nånstans, krångligt att komma tillbaka” Använda mobil-app drar 

mycket batteri när den är öppen.   

Pilligt, tidskrävande med app. Måste kunna vara på hela tiden så man snabbt ser läget.  Större 

skärm.   
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Man måste dessutom ta av sig handskarna för att handskas med en pekskärm på en smart 

telefon, vilket man inte behöver med den handdator man använder i dagsläget (se tabell).   

  

- Måste vara lätt att tyda. Skilja parkeringar och lastzoner om dessa finns i samma app.  

  

Men Niklas menar att det vore bra att se lediga lastzoner i detta systemet. Se 

existerande/se lediga – Niklas har mest behov av att se lediga. Kan de flesta. ”Jag vet att det 

finns en lastplats precis utanför det där företaget, men jag vet inte om den är ledig”.  

1.1 Förslag till förbättringar  

Flertalet av chaufförerna som vi pratat med framhåller att systemet måste vara enkelt för att 

fungera i arbetet som är tidspressat. Bland annat verkar app-formatet som det ser ut idag ha 

vissa brister. Några framhåller också att det kan vara svårt att ha tid att alls hinna använda en 

app på telefonen när de är ute och levererar.  Vill ha den på GPS display. Man ska kunna få 

in ShowPark på Gpsens kartbild. ENKELT.  Måste kunna vara uppe, helst på en större skärm 

så att man ser tydligt. Det är en sån tidspress när man kör så det får inte vara komplicerat. 

”jag tar det ganska lugnt, men man ser många av de andra chaufförerna, de stressar som 

galningar. Att då sitta och välja i en meny – det gör du inte”. Tror att många chaufförer inte 

tycker sig ha tid med en app på telefonen när det är ute och levererar för det är ”tempo, 

tempo, tempo”.    

Borde integreras i fleet-appen. Då kan man lösa problemet med att man vill inte se ledighet 

för där man är (platsdata) utan dit man ska. Då skulle man kunna klicka på uppdraget och få 

upp hur lastzonen utanför och i närheten ser ut (och var de ligger om man inte har koll på 

det).   

Prioritera utbyggnad på smågator med få lastzoner i stadsdelar med mycket enkelriktad trafik 

– där det är svårt att enkelt vända och komma tillbaka om man inte får plats.  

Grundläggande faktorer för hur chaufförerna i dagsläget utför sina uppdrag är enligt vår 

studie bl a 1) chaufförens typ av uppdrag (bud/distributör) och sätt att lasta bilen (vilket 

påverkar ordningen för avlastning vid ruttens olika leveransadresser); 2) chaufförens sätt att 

(köra,) leverera och hämta (vilket bl a beror av typ av last man har, frihetsgrad i förhållande 

till arbetsgivare/kunder, yrkesskicklighet samt personlig läggning, och påverkar i vilken grad 

chauffören behöver en mycket närbelägen lastzon, eller kan ställa sig en bit bort och om 

chauffören ev. ändrar påbörjad rutt, beroende på bl a lastzonstillgång); 3) hur stora 

tidsmarginalerna för varje tur är och upplevs vara (vilket även det påverkar benägenheten att 

ändra rutten); 4) chaufförernas sätt att använda lastzonerna, t ex för att vänta på körningar - 

och flytta sig om det kommer bil som ska lasta av (informationen via den testade tekniken 

kan då bli missledande, t ex om en annalkande chaufförs tolkar informationen som att 

lastzonen är upptagen för av/lastning). Dessa fyra faktorer indikerar att det finns behov av en 

teknik som den testade, men också att det, i olika grad för olika chaufförer, finns 
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begränsningar för att använda den för att optimera rutter (och i förlängningen trafikflöden i 

staden). Dessutom kan och bör kunskap om sådana faktorer användas för att utveckla och 

anpassa tekniken.  

Slutsatser  

Vi studerade testet av Showpark ur användarnas, d v s chaufförernas, perspektiv och fann att 

de uppskattade tjänsten och såg goda möjligheter att med hjälp av en sådan tjänst 

effektivisera sina godstransporter. Nedan redovisas slutsatser enligt studiens delfrågor, 

därefter följer ett avslutande kapitel med rekommendationer till teknikutvecklaren, staden 

och distributörerna.  

1.1 Nyttan av ShowPark för användarna  

När de gäller användarinteraktionen (se syfte i inledningen) fann vi att ShowPark uppfattades 

som en potentiellt mycket användbar typ av tjänst. Studien visade också att chaufförerna som 

deltog i testet bedömde att en sådan tjänst, fullt utbyggd för lastzoner i Stockholm, skulle 

underlätta avsevärt för distributörers och budfirmors chaufförer att hitta lediga lastzoner samt 

lägga upp och ändra dagliga rutter på ett mer effektivt sätt än idag.  

  

Vad som uppskattas med Showpark i dagsläget, framförallt när användarna föreställer sig 

tjänsten utvidgad till betydligt fler lastzoner i Stockholm, är ökade möjligheter att planera 

varje (dags) rutt.  Möjligheten att undvika att åka till en leveransadress kring vilken 

lastzonerna sannolikt är upptagna ses som värdefull. Man uppskattar även möjligheten att 

bättre kunna beräkna tidsåtgången för sina rutter.  

  

Ytterligare en slags nytta ser man i att i närhet av en leveransadress kunna optimera valet av 

lastzon till den lämpligaste bland dem som appen visar är lediga. I dagsläget väljs ofta den 

första lediga, innan de följande blir synliga, eftersom man vill undvika risk att köra en 

extrarunda om resterande lastzoner visar sig upptagna. Med hjälp av appen skulle man kunna 

”se runt hörnet”.  

1.1 Förutsättningar för (att öka) tjänstens nytta och användbarhet  

I vilken grad chaufförerna uppskattar tjänsten och ser en potential för den att effektivisera 

sökandet efter parkering och optimera distributionsrutter fann vi var beroende även av 

förutsättningar utanför ShowPark-systemet. Dessa förutsättningar har vi sammanfattat i tre 

kategorier: trafiksituation; godset och systemet för leveranser samt chaufförers 

arbetssituation. Förutsättningarna inom dessa kategorier påverkar användbarheten, 

användningen och nyttan av tjänsten.  
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Trafiksituationens betydelse  

Problem med framkomlighet för större fordon med last upplevs som en konsekvens av att 

godsflödena i staden ökar snabbare än trafik- och parkeringskapaciteten. Problemen kan 

möjligen också bero på att såväl de största lastfordonen blivit större som att de mindre 

(budfordonen) blivit fler.  

Chaufförerna ser det som ett stort problem i dagsläget att lastzoner används för andra 

syften än last och lossning av gods, exempelvis av privatbilar och för avfallscontainrar . 

Taxibilar däremot får enligt dagens regler stå på lastzon så länge de väntar på en kund, men 

chaufförerna ifrågasätter om inte taxibilar ofta står där för att vänta på en ny beställning 

snarare än på en redan bokad kund.  

När chaufförer anländer till lastzoner vid en leveransadress och finner dem upptagna 

finns tre huvudsakliga möjligheter: 1) att vänta tills det blir ledigt, genom att cirkla runt eller 

stå stilla och bevaka plats, om det är möjligt,  2) att köra vidare och förhoppningsvis uträtta 

annan leverans före, 3) att parkera på annat sätt än i en lastzon.  

För att en lastbil/budbil ska få stå på en lastzon kräver reglerna att den är aktivt 

lastande/lossande. Om ingen aktivitet syns under 10 min. kan pvakt utfärda en bot. Ett sätt att 

signalera aktivitet är lämna lastbryggan nedfälld, vilket dock innebär stöldrisk. Chaufförer 

menade att medan vissa chaufförer blir personligt betalningsskyldiga får andra ev. p-böterna 

betalda av arbetsgivaren. Vissa chaufförer upplevde dessutom att risken för böter är minst 

lika stor vid ”inaktivitet” på lastzon som vid felparkering. P-vakter upplevdes inte i allmänhet 

som lyhörda för dialog kring hur länge chauffören behöver arbeta inne i mottagarens lokaler 

etc., vilket man menar kan hänga samman med att vakter ofta inte är anställda av staden, utan 

av andra p-bolag, och att deras incitament inte gynnar dialogen.  

Till förutsättningar som begränsar nyttan av appen hör även specifika 

trafikomständigheter på vissa platser i Stockholms innerstad, t ex att i Gamla Stan behöver 

leveranser ske under morgon och förmiddag – efter 11 får man inte köra bil där. Trafik- och 

parkeringssituationen är därför alltid ”kaotisk” där på morgonen, men möjligheterna att 

planera om i tidsschemat (och därmed möjligheterna att agera på information om lediga 

lastzoner i staden för att optimera sin rutt) begränsade.  

Systemet för leveranser av gods  

Ett problem med systemet för leveranser är dess tidsramar i förhållande till godsmottagarnas.  

Kunder som ska ta emot leverans är t ex inte öppna tidigt på morgonen när trafiksituationen 

är bäst.  

En faktor som avgör hur många körningar åt gången som kan hämtas vid en av 

företagets ”omlastnings-centraler/logistikterminaler” är volymen på varje försändelse.  

Budchaufförer planerar rutten även efter vilken tidsram de olika jobben vanligen 

förväntas utföras inom, vilken ofta är uppemot 8 h, men i vissa fall ned mot ca en timme.  



Bilagor 

 

 82      

   

Vi har funnit att tekniska system som GPS, och framförallt de stora budföretagens 

fleet101 har en utbredd användning. Nästan alla budfirmor verkar använda IT-system för att 

fördela uppdrag mellan chaufförer och fordon samt för att signera leveranserna. 

Komponenter som ingår är handdator eller smartphone. Chauffören klickar på jobbet i listan 

så öppnas en karta (t ex GoogleMaps) med GPS-funktion. Chaufförer säger sig ha nytta av att 

tjänsten integreras i sådana befintliga plattformar.  

Chaufförers arbetssätt  

Chaufförers arbetsdag kan börja mycket tidigt på morgonen. Problemet blir då att många av 

kunderna som ska få leverans inte öppna förrän långt senare (se äv. systemet för leveranser 

ovan), vilket begränsar möjligheten att undvika rusningstrafik och påverkar hur chauffören 

kan lägga upp sin rutt.  

En chaufför som arbetar för en distributör kan få en dags leveranser som utskrivna 

ordersedlar på morgonen, eller på eftermiddagen dagen innan. Chaufförer kan byta 

ordersedlar med varandra för att få bättre rutter. D v s de ordnar sina ordersedlar efter 

geografiskt område, mottagarens öppettider etc.  

I planeringen av dagens rutt använder chauffören främst sin erfarenhetsbaserade kunskap 

om hur trafiken ser ut på olika ställen i staden vid olika tidpunkter, exempelvis vad gäller 

tillgängligheten av lediga lastzoner på olika platser.  

När en chaufför behöver lägga om sin rutt, t ex för att det inte finns ledig lastzon, skulle 

avlastning behöva ske i annan ordning än den som först planerats för. En sådan ändrad 

avlastningsordning är ofta arbetskrävande i sig, och ibland fysiskt tung eller omöjlig.  

I studien finns exempel på budchaufförer hos större budföretag som har etablerat vanor 

att använda föreskriven IT-teknik,  d v s företagets ITsystem för ”lediga jobb”. Det är det 

systemet som styr hur budchaufförerna så att säga jobbar ”on demand”. Denna form av 

styrning innebär att chauffören kan få såväl en körning i taget som upp till ca 10 åt gången. 

När hen får många åt gången ökar möjligheterna att laborera med leveransordning och rutt 

beroende på trafiksituation och parkeringstillgång.  

Om en lastzon är upptagen så väljer chaufförer mellan olika taktiker. En faktor som kan 

vara avgörande för valet är typen av fordon som står på platsen. Är det en budbil så kan p-

sökande chaufför välja taktiken att köra ett extra varv runt kvarteret, eftersom budbilar brukar 

lossa snabbt. Är det istället en postbil så antar chauffören vanligen att det kommer att ta 

längre tid och kan välja taktiken att ta en paus eller annan körning emellan. I förhållande till 

en rutt med flera körningar kan en lämplig taktik (framförallt inledningsvis) vara att ändra 

ordningen av leveranserna på rutten. Slutligen är taktiken att välja ”näst eller tredje bästa 

lösning” vanlig, t ex att parkera och lasta av längre bort från leveransadressen, eller att 

parkera där det egentligen inte är tillåtet.  
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Chaufförerna använder sällan kartfunktion eller GPS inne i stan eftersom de hittar bra där 

om de inte är helt nya. Nya chaufförer inom distribution får alltid hjälp av en erfaren chaufför 

att planera rutten i ett nytt område första gången.  

Chaufförer har påpekat att tekniska hjälpmedel kan hämma den egna lärprocessen. 

Personal på ledningscentraler har vittnat om opraktiska rutter valts när chaufförer förlitat sig 

på GPS. Det verkar ligga en yrkesstolthet i att hitta bra även utan GPS.   

1.1 Utvecklingsbehov och idéer  

När det gäller utvecklingsbehov ur användarsynpunkt och prioritetsordning skulle Showpark 

kunna utvecklas så att appen visar karta över lastzoner.  När det gäller förslag på 

kompletterande tjänster och funktionalitet fanns önskemål om att systemet larmar p-

bolag/vakter vid illegitima fordon i en lastzon samt att det kommunicerar ”aktivitetsgrad” 

mellan chaufför och pbolag (slippa P-bot/stöldrisk).  

När det gäller alternativ teknik som skulle kunna fylla motsvarande behov som 

ShowPark är avsedd för har studien inte gett några tydliga indikationer.  

1.1 Rekommendationer  

Vi har utformat rekommendationer i linje med grundläggande faktorer som i dagsläget 

påverkar användningen och nyttan av tjänsten, enligt vår studie. Vi riktar rekommendationer 

främst till teknikutvecklaren respektive staden, men även till distributörerna/budföretagen.  

När det gäller godset och systemet för att leverera är sättet att lasta en viktig 

komponent. Lastningen påverkar ruttens flexibilitet. Här riktar vi en rekommendation till 

distributörer och budföretag: Hjälpmedel och förutsättningar för att optimera rutter efter 

parkeringstillgång kan i en nära framtid komma att ändras. Sättet att lasta kan vara avgörande 

för att ta tillvara nya möjligheter. Om distributörer och budföretag åstadkommer hög 

flexibilitet för avlastnings-ordningen kan de förmodligen öka sina möjligheter att använda 

system som det testade för att optimera sin logistik (korta ned körsträckor och/eller 

tidsåtgång).  

När det gäller chaufförernas arbetssituation, och mer specifikt deras sätt att använda 

lastzonerna, t ex för att vänta på körningar, riktar vi en rekommendation till 

teknikutvecklaren: Tekniken bör om möjligt utvecklas så att den blir ett hjälpmedel att för 

varje lastzon kommunicera i vilket syfte varje fordon står på den (”väntar på att köra vidare”, 

”väntar på att lasta av”, ”håller på att lasta av” o s v). Kopplat till detta bör man beakta 

synpunkter kring att inkludera tidslängd för fordonets parkering i tjänsten/appen.  

Slutligen är vår rekommendation till staden (och andra myndigheter som ansvarar för 

trafiken) att beställa test i utökad skala av system som ShowPark.  Sådana tester bör 

utvärderas ur användarsynpunkt samt genom att kvantitativt kartlägga och mäta förändringar 

i trafikmönster. Vår slutsats är att system som visar hela bilden av var p-platser finns lediga 

kan leda till att söktrafiken minskar. Staden bör såsmåningom även ta fram en policy för hur 
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tjänster för att visa ledig parkering kan kopplas till betalning av parkering och i förlängningen 

även andra styrande kostnader som till exempel trängselskatt. Staden och 

trafikmyndigheterna tillhandahåller tillgänglighet via vägar, gator och parkering.  Hur 

tjänsten tillhandahålls, med vilken service-nivå, samt med vilket förhållandet mellan 

betalning, styrning och servicenivå kan ha stor betydelse för vilka investeringar som behöver 

göras när, samt även för utfallet i form av miljöpåverkan från trafiken. Denna studie har inte 

varit utformad för att ge detaljerade rekommendationer kring detta. Det behövs som sagt mer 

omfattande försök och utvärderingar. En slutsats på generell nivå är att informationsteknik 

ger utökade möjligheter att utveckla hur transporter i staden tillhandahålls och administreras.   
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Appendix A Utveckling av tekniken  

Svar på frågor  

  

Hur stort är ingreppet i gatan?   

Med tekniken i version ett är sensorn i gatan något större än en hockeypuck, i version två något 

mindre än samma puck  

  

Är det omständligt att installera sensorerna i gatan?   

Testet på Apelbergsgatan är inte representativt då vi bara talar om ett test med nio sensorer och en 

första installation utan hjälp av rätt verktyg. Vi har talat med specialister inom området och med 

partners som t.ex. Frijo och kan med rätt verktyg och en repetitiv process komma ned på under 

minuten per sensor. Sensorerna syns inte och att gatan återställs i ett sånt skick att användarna knappt 

ser att det finns en puck under asfalten.  

  

  

Vad är effekten av en implementation i gatan?   

Genom att vi försluter hålen med en massa som är jämförbar med asfalt är effekten av 

implementationen minimal. Det finns ingen teknik synlig på eller runt gatan som kan vandaliseras, 

som skadas av vägskrapor, och liknande.  Enligt de vi talat med på bl.a. Frijo är effekten på ytan 

mycket liten.  
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Hur länge kan enheterna ligga i gatan innan de behöver grävas upp?  Med ShowParks andra version är 

livslängden på batterierna femton år. Efter det måste enheterna bytas ut.   

  

  

Hur påverkas lösningen av snö?   

Ingenting. Tekniken bygger på magnetometrar som inte påverkas av snö och is.  

  

  

Är det möjligt att debitera för bruket av platsen?   

Vad är betalningsviljan? – om användaren kan spara tid i sin sökprocess är han också beredd att betala 

för det.  

  

Är det möjligt att boka platsen?   

Som lagen ser ut idag är det inte möjligt att boka allmänna platser.   

  

Är det möjligt att reservera för unika fordonsslag? Trafikantgrupper?  Ja ett exempel är att vi redan 

designat systemet för att hantera platser reserverade för handikappade. Det finns många exempel från 

vardagen som visar hur parkeringsplatserna för rörelsehindrade används av personer utan tillstånd. 

Den svarta marknaden för stulna licenser är också stor. Med en vidareutveckling av ShowPark, läs en 

id-tag i bilen (t.ex. ett sim-kort eller en vanlig RFID-tag) som kommunicerar sin identitet till sensorn 

följer möjligheten att använda lösningen för att både digitalisera och kontrollera 

parkeringstillstånden för rörelsehindrade. Nyttan för den rörelsehindrade är påtaglig och för 

samhället följer möjligheten att komma tillrätta med växande regelöverträdelser..    

  

Betyder affären en bättre service? Om ja, var och för vem?  

 Ja till stor del är det en win-win lösning. Användaren sparar tid och staden vinner vad gäller 

markutnyttjande, miljö, säkerhet, tillgänglighet, m.m.  

  

Hur kan systemet utvecklas?  

Det är fullt möjligt att vidareutveckla tekniken i linje med vad som gäller med en id-tag och 

tvåvägskommunikation. Exemplet som nämndes ovan visar hur det kan gälla för att digitalisera 

parkeringstillstånden för handikappade. Ett annat exempel skulle kunna vara att distributörerna också 

har en id-tag i sina lastbilar. Genom detta skulle systemet kunna visa när det står en privatbil på en 

lastzon och ett sms skulle kunna gå till närmaste parkeringsvakt. Detta skulle göra det mycket 

riskabelt för privatpersoner att stå på platser som är avsedda för andra ändamål (lastzon, handikapp, 

ambassad, etc).  

  

  

Appendix B Utveckling av affärsmodell  

Hur ser affären ut för kommunen?  

 Först och främst gäller att ShowPark vill utveckla affärsmodellen tillsammans med staden. 

Affärsmodellen bygger på en mängd kompletterande pusselbitar:  
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• Teknik och implementation – tillsammans med staden (som I det sammanhanget blir vår 

kund)  
• Klientapplikation – som skall vara både freeware (gratis) och premium (om användaren vill 

ha några av de kompletterande applikationerna i sitt verktyg)   
• Direktreklam – det går att sälja direktreklam som följer användarens preferenser  
• Annonsplatser – på samma sätt som direktreklamen  
• Tickbaserade intäkter – ShowPark har talat med parkeringsbolag, betaltjänster, m.m. där en 

transaktions-/tickbaserad intäkt är närmast att använda  
• Kompletterande tjänster – det finns en mängd kompletterande tjänster att lägga på 

informationen ShowPark genererar på gatunivå. Det går att sälja de kompletterande tjänsterna 

som add-ons till ShowPark och det finns tjänster som kan utvecklas av partners som går att 

addera till kärnan.   

   

Hur ser affären ut för privata markägare?   

På samma sätt som för kommunen.  

  

Hur ser affären ut för distributören?  

Vi har hittills inte arbetat med affärsmodellen för distributören utan fokuserat affärsmodellen för 

staden och hur slutanvändaren uppfattar tjänsten. Vårt fokus har varit att få distributören att förstå den 

långsiktiga visionen med ShowPark och att i verkligheten visa kundnyttan för distributören. Kan 

distributören hitta värden som t.ex. reducerad söktid, bättre möjlighet att planera, etc så ser vi stora 

möjligheter att få med oss  
branschen i en gemensam dialog runt koncept-, produkt- och tjänsteutveckling.  

  

Hur påverkas lösningen och systemet av regelverket för platser upplåtna till allmänheten?  

Dagens version av systemet påverkas inte av det gällande regelverket för platser upplåtna till 

allmänheten.    

  

Utvecklingsmöjligheterna begränsas dock i dagsläget av att vi inte kan släppa funktionalitet för 

tidsbokning av platser då det inte är möjligt med gällande lagstiftning. Som tidigare nämnts har staden 

uttryckt intresse att ta upp frågan, men det kan ha varit en persons intresse och som eventuellt inte 

representerar stadens vilja.  

  

Är det möjligt att debitera för bruket av platsen? Vad är betalningsviljan? Frågan har ventilerats med 

många personer och svaren följer tre spår. Det första går ut på att systemet hjälper användaren att 

spara tid vid distributionstransporter och att det då kan vara naturligt att det också är förenat med en 

avgift. Det andra spåret (som ligger nära det första) går ut på att det finns personer som är förvånade 

det inte debiteras idag. Allting kostar normalt och frågan har varit varför bruket idag inte är 

avgiftsbelagt. Den tredjeuppfattningen är helt mot debiteringar av alla slag.   
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30. Ritningar 

 

 

Figur 19.20. Ritning underdel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19.21. Ritning underdel  

 



Bilagor 

 

 89      

   

 

 

Figur 19.22. Ritning sensorhållare/markskruv  
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Figur 19.23. Ritning underdel  

 

31. Illustrationer 
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 Figur 19.24. Klassificering av asfalt 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Asphalt paving design guide, 2014-11-22 



Bilagor 

 

 92      

   

32. Ekonomiska kalkyler ShowPark 

 

Figur 19.25. Ekonomisk kalkyl.  
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Figur 19.26. Ekonomisk kalkyl. Kolonn för lastzoner visar installations och underhålls-kostnader för tidigare 

installationsmetoder. Kolonn för parkeringsplatser visar med SenseHold 

 

33. Uppfyllnad kravspecifikation 
 

I den ursprungliga kravspecifikationen har de olika kraven markerats utifrån uppfyllnadsgrad.  

Mekaniska krav  

ID  Beskrivning  Resultat 
 1.1 Sensorn skall vara nedsänkt i marken jämt med 

marknivån  
 Uppfyllt krav 

 1.2 Om designen är assymetrisk skall det finnas en  
POKA YOKE nyckling   

 Delvis uppfyllt krav 

 1.3 Innanmätet (sensorn) skall gå att demontera och 

byta/uppgradera  
 Uppfyllt krav 

 1.4 UV-beständig   Uppfyllt krav 

 1.5 Kemikaliebeständig  
(Salt, olja, bensin, glyko, tjäral, etc)  

 Uppfyllt krav 

 1.6 Slaghållfasthet TBD   N/A 

Prototyp utv år1

Utv kost 750 000 kr         

Antal prototyp sensorer 20

Kost per sensor prototyp 20 000 kr            

Utv Affärsmodell 1 950 000 kr      3000 h *650 sek/h

Övrig kost 500 000 kr         

3 600 000 kr      180 000 kr        

Serie tillv Lastzon P-plats

Antal lastzoner 1000 31548

Antal sensorer att installera 2000 31548

Tid för installation (h) 2000 2629

Kost per sensor serie 1 000 kr              1 000 kr             

Inv kost verktyg (8 fack) 500 000 kr         

Inv kost verktyg installation 500 000 kr         

Installationskost/sensor 1 500,00kr         125,00kr           1500 kr/h (inkl utrustning)

Servicekost sensorer kr/månad 50,00kr               30,00kr             

OH (VD inkl resor) 12% av intäkt
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 1.7 Klara temperaturintervall på -40°C till +85°C 

med en temperaturrampning på 20°C/h TBD  
 Uppfyllt krav 

 1.8 Tempchock TBD (beror av leveranssätt)   Uppfyllt krav 

 1.9 Hållaren skall klara minimum 1000kg (TBD) 

punktbelastning rakt ovanifrån.  
 Uppfyllt krav 

 1.10 Den skall ha en så låg vikt som möjligt utan att 

behöva offra hållfasthet.  
 N/A 

 1.11 Hållaren skall vara färdig för montage vid leverans, 

ingen ytterligare bearbetning skall behövas vid 

montering.   

 Uppfyllt krav 

 1.12 Ev detaljer som skall monteras ihop skall vara 

förberedda med hål, slitsar mm.  
 Uppfyllt krav 

 1.13 Det skall krävas ett specialverktyg för att öppna 

hållaren och komma åt dess innanmäte  
 Delvis uppfyllt krav 

 1.14 Hållaren ska vara vattentät   Icke uppfyllt krav 

 

Förpacknings och leveranskrav  

ID  Beskrivning  Syfte  
 2.1 Hela leveransförpackningen skall vara enkel att 

återvinna  
 N/A 

 2.2 Hållarna skall gå att packa effektivt på en truckpall, 

vilket förutsätts vara leveransformat ut till kund och 

även hos kund.  

 N/A 

Användbarhetskrav (HMI)  

ID  Beskrivning  Syfte  
 3.1 Hållarens motering måste vara enkel att förstå även 

för en förstagångsanvändare med tydliga symboler 

kopplade till respektive funktion  

 Uppfyllt krav 

 3.2 Hållaren (och sensorn?) skall helst kunna monteras 

av en ensam person, men max två personer får åtgå 

till att avsluta alla mekaniska moment.  

 Uppfyllt krav 

ID  Beskrivning  Syfte  
 3.3 Hållaren skall vara enkel att montera via en 

uppsättning enkla standardverktyg (t ex större 

entreprenadborrmaskin, slägga, spett, etc)  

 Uppfyllt krav 

Prestandakrav  

ID  Beskrivning  Syfte  
 4.1 Hela monteringsprocessen får ta max 10 minuter per 

enhet att fullfölja => minimum 6 monterade enheter 

per timme   

 Uppfyllt krav 
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 4.2 Hållaren skall ha minst 15 års livslängd i 

fältapplikation under normala förhållanden  
 Uppfyllt krav 

 4.3 Hållarna bör vara utformad så att den både kan 

monteras före eller efter asfaltering eller annan 

markbeständig gjutteknik såsom betong etc  

 Icke uppfyllt krav / N/A 

Handhavande- och miljökrav  

ID  Beskrivning  Syfte  
 5.1 Materialet i hållaren bör om möjligt gå att återvinna 

utan att det krävs speciella insatser från Showpark i 

form av producentansvar.  

 Uppfyllt krav 

 5.2 En livscykelanalys på hållaren behöver göras.   Uppfyllt krav 

 5.3 Materialvalet skall ha minsta möjliga 

miljöbelastning, vilket skall vägas samman och 

jämföras mot dess prestanda och livslängd.  

 Uppfyllt krav 

Produktionskrav  

ID  Beskrivning  Syfte  
 6.1 Produktionsverktyg och dokumentation bör  

vara utformad så att det går att byta tillverkningsort 

på TBD veckor.  

 N/A 

 6.2 Hållaren skall vara möjlig att producera både i europa 

och asien av godtycklig producent inom respektive 

branch.   

 Uppfyllt krav 

Support och underhållskrav  

ID  Beskrivning  Syfte  
 6.1 Produkten skall ha tydligt synligt serie och 

versionsnummer som är lätt att hitta  
 N/A 

 6.2 Hållaren skall vara återförslutningsbar   Uppfyllt krav / N/A 

Lagkrav och certifieringar  

ID  Beskrivning  Syfte  
 7.1 Produkten skall CE-märkas   N/A 

  

Designöverväganden  

Lista på icke testbara krav, men som betraktas som viktig information för designarbetet.  

ID  Beskrivning  Syfte  
 8.1 Datablad måste sparas för varje  

komponent/material från det tillfälle den blev vald  
 Uppfyllt krav  /  N/A 

 8.2 Ritningsunderlag etc i CAD-format skall vara av typ 

som kan öppnas i gratis viewer  
 Uppfyllt krav 



Bilagor 

 

 96      

   

 8.3 ID-märkning/serienummermärkning, gärna med 

datamatriskod etc.  
 N/A 

 8.4 Hållaren får använda redan känd teknik, men den får 

inte konstrueras så att den belastas med licenser eller 

andra kostnader rörande patent, etc.   
Om det visar sig möjligt att det går att skydda 

designen med t ex mönsterskydd eller patent från 

Showparks sida uppmuntras detta  

 Uppfyllt krav  /  N/A 
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34. SWOT-analyser 
 

 

Figur 19.27. SWOT-analys för projektet.  

 

 

 

 

Figur 19.28. SWOT-analys slutprodukt 
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35. Projektplan 

 

Inledning 

Företaget Show park startades med målet att utveckla system för att visa lediga 

parkeringsplatser i stadsmiljö. Projektet inleddes i Stockholm med mål att minska 

kringkörande trafik samt underlätta för trafikanter att finna ledig parkeringsplats.  

Systemet består av en sensor som indikerar då ett fordon står på en parkering. Detta system 

kommunicerar sedan med en applikation i trafikantens mobiltelefon och på så vis kan lediga 

parkeringar samt vägen till dem visas.  

Nulägesbeskrivning 

Show Parks system minskar trängseln i städer genom att minimera antal bilar som kör runt 

och letar efter parkering. Det ger även den offentliga förvaltningen helt nya möjligheter att 

insamla data kring hur parkeringarna i staden används, vilket ger möjligheter till mer 

långsiktigt framgångsrik stadsplanering. Tekniken Show Park använder sig av är beprövad 

och företaget befinner sig för tillfället i expansionsstadie och skall utveckla befintlig sensor 

och produkt för att kunna säkra marknaden.  

Komplikation 

Likande system finns i andra delar av världen men själva nedsänkningen av sensorn i asfalten 

upplevs som tidskrävande och osmidig. Ett hål borras i asfalten och sensorn täcks sedan över 

med metall/ ny asfalt. Det finns stora möjligheter till en ny metod för att underlätta inom 

installations- samt underhållsområdet. En typ av sensorhållare som är special anpassad för 

Show Parks sensorer hade underlättat installation och service och dessutom skyddat sensorn 

för att maximera dess hållbarhet. Förutom att underlätta tidskrävande installation och service 

samt skydda tekniken från externa faktorer så som vind och vatten så hade dessutom en 

specialanpassad sensorhållare säkrat marknaden för Show Park.  

Projektmål 

Målet med projektet är att utveckla en hållare som är specialanpassad till Show Parks 

sensorer. Denna infästning fästas i under marknivå och skall underlätta installation och 

service av sensorn. Infästningen skall uppfylla det krav som ställts av företaget i 

uppdragsbeskrivningen. Målet är att vid projektets slut i Maj 2015 ha en funktionell prototyp. 
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Projektorganisation 

                                                                              

Figur 19.29. Projektorganisation.  

 

 

Den primära projektgruppen består av Anna Lindblad och Victor Rundqvist, båda studenter 

vid Halmstad Högskola. Handledare/referensgrupp vid högskolan är studierektor Leif Nordin. 

Uppdragsgivare och styrgrupp är i projektet identiska i form av företaget Showpark för vilka 

produkten skall utvecklas. 

Showparks del i projektet som uppdragsgivare samt styrgrupp är att följa och stödja arbetet 

inom projektet genom kontinuerlig kontakt och möten.  Företaget skall dessutom vara med 

och utvärdera och diskutera samtliga steg i produktutvecklingsprocessen.  

Projektgruppens två medlemmar delar ansvaret för projektet. Ansvarar för utformning av 

projektplan, samt alla delar i den valda projektmodellen. Projektgruppen rapporterar kring 

projektets framskridning till styrgruppen/uppdragsgivaren.  

Handledare Leif Nordin kompletterar gruppen genom att bidra med kunskap och synpunkter. 

Handledaren agerar dessutom som ett stöd men har dock ingen beslutsätt inom projektet. 

Handledaren har regelbundna möten med projektgruppen och följer arbetet kontinuerligt 

Uppdragsgivare 

Showpark 

Projektledare/Projektgrupp 

Anna Lindblad 

Victor Rundqvist 

Styrgrupp 

Showpark 

Referensgrupp: 
Handledare Leif Nordin 
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Metoder 

Här beskrivs de metoder som hittills används i projektet samt metoder som planeras användas.  

Under uppstarten av projektet samt i projektplanen så beskrivs det att projektet kommer 

arbetas utifrån en dynamisk produktutveckling, projektmodellen ovan är primärt utformad 

efter den uppdragsbeskrivning som finns givet från företaget, trots detta ämnar gruppen att 

använda en dynamisk process under projektet . Detta har varit mycket effektivt då projektet 

har tagit en del vändningar som har krävt nya infallsvinklar 

Benchmarking delen utgjordes av att studera andra företag på marknaden som levererar 

produkter och system som liknar de Show Park vill skapa. Undersökningen visade att inget 

företag har system för infästning som liknar de vi vill åstadkomma. Benchmarking-delen (se 

bilaga 1) ansågs lyckad eftersom den ledde till utökad kunskap kring bland annat inkapsling 

av elektronik och gav annan information som kan vara av nytta för företaget.   

Idegenereringen bestod utav enskild konceptframtagning vilket sedan resulterade i ett möte 

med företaget där de olika idéerna diskuterades. Under detta möte så bedrevs även en mycket 

produktiv diskussion som i sin tur ledde till nya idéer och infallsvinklar som är värdefulla för 

projektets fram skridning.  

Komplexiteten hos hållarens många delar ledde till att produkten delades upp i fyra 

huvudområden som utvärderades individuellt. Under utvecklandet av de olika koncepten så 

användes denna mall för att utvärdera de olika delarna av hållaren.  
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Figur 19.30. Indelning av projektets delar.  

Som en del av urvalsprocessen användes Pughs urvalsmatris för att på ett effektivt sätt kunna 

utvärdera de olika lösningarna mot varandra. De parametrar som ansågs vara av största vikt 

baserat på kravspecifikationen användes i utvärderingsprocessen.  

De krav som utvärderades i urvalsmatrisen: 

Installationstid: Den tid som krävs för att fästa hållaren i asfalten, inkluderar tid för eventuell 

för-borrning.  

Kostnad: Kostnad för att tillverka produkten. Här tas hänsyn till hur komplicerade de olika 

lösningarna är rent utformningsmässigt. Rörliga komponenter så som fjädrar och liknande 

mekaniska element kommer bli dyrare att inkludera då de måste uppfylla en viss tid i 

livslängd.  

Teknisk komplexitet: Hur tekniskt avancerad är produkten, innehåller den rörliga delar osv.  

Återvinning: Hur svårt kommer det vara att lossa produkten för återvinning 

Mekanisk komplexitet: Hänvisar till låsningsmekanismen och är konstant för samtliga 

lösningar då själva låsningen utvärderas separat eftersom ett flertal alternativ kan appliceras 

på samtliga lösningar 

Patent-möjligheter: Finns det möjlighet att erhålla patent för produkten, har den 

särskiljningsförmåga, finns det liknande produkter på marknaden? 

Antal komponenter: Hur många delar består konceptet av? 

Lock/låsning 

Infästning 

Hållarenhet 

Sensorkapsling 
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Kontinuerlig installation: Kommer konceptet kunna installeras kontinuerligt oberoende av 

underlag? Kommer installationen se likadan ut förutsatt att asfalt är underlaget? Vi förutsätter 

här att asfalt kan variera något i sammansättning beroende på område osv.  

 

För att illustrera de olika koncepten har solidmodellerings-programmet CAD använts. I 

enstaka fall har enklare typer av skisser skapats för att inom gruppen förtydliga enskilda idéer 

och resonera kring olika lösningar.  

Om man tar hänsyn till den utformade projektplanen och de tre faser som projektet delats in i 

så kommer kvarstående arbete utgöra användning av följande metoder: 

 

Figur 19.31. Projektets 3 faser.  

 

Preliminär teori och referensram 

Inledningsvis planerades att söka utökad kunskap inom följande områden: 

 Vägkonstruktion 

 Bearbetning av väg och olika verktyg för detta 

 Olika skruvfundament 

 Hållfasthet för skruvar 

 

Kravspecifikaton 

Fas 1 

•Riskanalyser på valt koncept 

•Mer utförliga skisser och CAD ritningar för valda koncept 

•Intervjuer och marknadsundersökning 

Fas 2  
•Materialval och krav på material  

•3D- Printing 

Fas 3 

•Livscykelanalys av det valda konceptet 

•Framtagning av leverantörsalternativ 

•Undersökning av olika miljökrav som kan påverka produkten 

•Fältstudier 
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Se bilaga 2.  

 

Budget 

Projektgruppen planerar att söka stöd från Almi för projektet. Ett eventuellt stöd kommer 

användas primärt för prototypframtagning. ShowPark väntas bistå med övrig finansiering, 

detta är något som måste beslutas kring.  

 

 

Risker 

För att identifiera och förebygga vissa risker som kan hindra projektets framgång är det 

effektivt att utforma en riskanalys Genom riskidentifieringen försöker man finna eventuella 

riskhändelser
28

 . En riskhändelse är en händelse som inträffar som kan komma att ha en 

påverkan på projektet. För varje riskhändelse är det lämpligt att utforma en specifik 

riskhantering.  

Projektgruppen ämnar att kontinuerligt använda lämpliga riskanalyser för att identifiera och 

förebygga risker, minimiriskmetoden planeras att användas under utvecklingsprocessen, en 

FMEA kommer göras på den slutgiltiga produkten 

 

Tidsplan 

Nedan följer ett Gantt-schema över planeringen fram till och med vecka 4. X indikerar 

tentamens-veckor. A respektive V indikerar då Anna respektive Victor är bortresta 

                  

  
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 

 

 
Förstudie     X   

       
A X 

   

 
Lösningar 

  
X         

    
A X 

   

 
Materialval 

  
X 

  
          

 
A X 

   

 
Prototyptillverkning 

 
X 

     
      A X   

  

 
Förpackning 

  
X 

       
  A X     

 

 
Utvärdering 

  
X 

        
A X     

 

                   

Figur 19.32. Gantt-schema.  

 

                                                 
28

 Tonnquist, 2012 
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Swot-analys 

 

Nedan följer en SWOT-analys av projektet. Samt en liknande analys för den avsedda 

produkten, 

 

                      

Figur 19.33. SWOT-analys 

 

 

Strenghts: Projektets styrkor består av god kommunikation mellan gruppmedlemmarna, detta 

uppnås genom kontinuerliga möten och god kontakt. Under uppstarten har gruppen dessutom 

upplevt att kontakten med uppdragsivaren är god och att de framstår som engagerade och 

Strenghts                                                                           
God kommunikation inom gruppen                                                             
God kommunikation med företaget                                                                                                             

Gruppmedlemmar kompletterar varandra                                                                         
Brett kontaktnät                                                                                                                                                                                                                   

Weaknesses                                                                                          
Bristande kunskap inom projektgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                

Opportunities                                                                                                    
Vidareutveckling av framställd produkt                                                                                                                              

Företaget expanderar                                                                       

Treaths                                                                                                                                 
Tidsbrist                                                                                             

Oenigheter med företag                                                                                                                  

SWOT 
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motiverade vilket kommer ge förutsättningar till ett gott resultat. Gruppen har även ett brett 

kontaktnät inom flera områden, god kontakt med kommunen är positivt för projektet.  

Weaknesses: En svaghet kan vara gruppens bristande kunskap inom vissa delar av projektet 

så som elektronik hos sensorer, mindre kunskap kring material.  

Opportunities: Det finns möjligheter till en vidareutveckling av resultatet av produkten, 

dessutom finns det möjligheter att finna andra användningsområden för den färdiga 

produkten. Möjligheterna för företaget att nå en större del av marknaden ökar då man har en 

enkel installations lösning som medför minimalt underhållsarbete. Internt innebär projektet 

ökade erfarenheter och kunskap för projektgruppen.  

Treaths: Det finns vissa faktorer som kan leda till att projektet inte når sin fulla potential. 

Gruppmedlemmarna har båda flera andra åtaganden vid sidan om projektet och detta kan 

eventuellt leda till tidsbrist. Oenigheter med företaget kring eventuella lösningar och andra 

frågor kan dessutom leda till ett försämrat samarbete.  

 

36. Bilder från Krinners produktkatalog 
 

Samtlig information tillgänglig i denna bilaga är tagen från Krinners produktinformation.   
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