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Förord 

 

Först av allt skulle vi vilja tacka Örebro Universitet som försett oss båda med en förstklassig 

ingenjörsutbildning inom industriell design och produktutveckling. Vi vill även tacka Tomas Himberg 

på Laxo Mekan AB som släppte in oss på hans företag och gjorde detta projekt möjligt men även vår 

handledare Sören som stöttat oss hela vägen. 

Projektets gång har varit som en lång bergochdalbana kantad av med- och motgångar och många 

oförutsedda problem. Men när det har varit som svårast har alltid Laxos konstruktionsavdelning 

funnits där med tips och en positiv attityd. Vi skulle vilja dela ut ett stort tack till de tre 

konstruktörerna Rune, Lennart och Robert på Laxo Mekan AB. Vi vill även tacka lastbilsförarna på AB 

Karl Hedin som tagit sig tid att visa och berätta om sina vanor och problem vid användning av 

lastbilarna. 

  



 
 

Abstract 
 

The main part of the report will cover different versions of constructions and the different parts that 

are involved in a flatbed construction. The purpose of the project is to put down a ground for the 

future development at Laxo Mekan, since they are interested in picking up their own manufacturing 

of flatbeds.  

To find out if a manufacturing of flatbeds is viable, a brand new concept was developed from scratch 

with focus on the customer needs and an ambition to reach a low manufacturing cost. Since the 

problem was to develop a viable concept, a lot of energy has been put into this area. An important 

feature for the customer has been the cargo capacity and thus an important target is to make the 

construction as lightweight as possible. To reach the target of a lightweight construction while 

maintaining a sufficient structural strength, computer simulated loads has been applied to the CAD-

models in repeated improvement cycles. 

 

Different concepts have been evaluated during this project resulting in a number of innovative 

solutions. A big part of this project has been dedicated to the development of a completely new type 

of crane module that requires less effort to assemble and fits a wider range of cranes and truck 

bodies than before. This has been solved by using a separate crane module with longitudinal slots as 

attachment for the crane bolts, allowing a large variety of cranes to be mounted.  

 

To meet customer demands of a low weight, the flatbeds construction has been optimized with low 

weight in mind in an economical way by sizing the beams in a favorable manner and placing 

reinforcements where needed. The end result meets the demands determined in the specification 

and contributes with some innovative ideas. 

  



 
 

Sammanfattning 
 

Huvuddelen rapporten kommer att omfatta de versioner av konstruktioner av de olika delarna som 

ingår i en fastflakskonstruktion. Syftet med projektet är att lägga en grund för framtida 

utvecklingsarbete på Laxo Mekan, då de är intresserade av att ta upp egenproduktionen av fasta flak. 

För att ta reda på om en egenproduktion av fastflak är lönsamt, har ett helt nytt koncept utvecklats 

från grunden med fokus på kundens behov samt en strävan efter låg tillverkningskostnad. Då 

problemet varit att ta fram ett ekonomiskt lönsamt koncept har mycket energi lagts på detta 

område. En viktig egenskap för kundens användning är en hög lastkapacitet och därmed är ett viktigt 

mål att göra påbyggnaden så lätt som möjligt. För att möta krav på låg vikt samt tillräcklig hållfasthet 

har analyser med hjälp av datasimulerade belastningar applicerats på CAD-modeller i upprepade 

förbättringscykler. 

Under projektets gång har olika koncept utvärderats och det resulterade i ett antal innovativa 

lösningar. En stor del av projektet har varit att arbeta fram en helt ny typ av kranmodul som kräver 

mindre arbete vid montering samt passar en större variation av kranar och påbyggnader än tidigare. 

Detta har lösts med en separat kranmodul som har längsgående spår vid infästningen för kranens 

bultar, vilket gör att en stor variation av kranar kan monteras.  

För att möta kundernas krav på en låg vikt har fastflakets konstruktion optimerats för så låg vikt som 

möjligt på ett ekonomiskt vis genom fördelaktig dimensionering av balkar samt strategiskt placerade 

förstärkningar där behov funnits. Slutresultatet möter de krav som fastställdes i specifikationen samt 

bidrar med en del nytänkande idéer.  
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1 Inledning 
 

1.1 Uppgift 
 

Uppgiften gick ut på att konstruera ett fastflak för Laxo Mekan AB som är tänkt passa i första hand på 

Volvos lastbilar men även Scania i fall det var möjligt. Det som gör det svårt att konstruera en 

påbyggnad för båda lastbilstillverkarna är att Scanias chassiramar är svängda medan Volvos är helt 

parallella. Uppgiften blev då att ta fram en lösning för Volvo i första hand. Volvo har flera modeller av 

lastbilar i olika längder och påbyggnaden ska passa ett flertal modeller. Lastbilen skulle även ha en 

mittmonterad kran, denna krans lyftkapacitet uppgick till 30 tonmeter (med detta avses att kranen 

kan lyfta motsvarande 1000kg med lyftarmen utskjuten 30 meter) därmed är det ett krav på 

konstruktionen att klara dessa påfrestningar. Andra kriterier att överväga var följande: 

 Pris 

 Tillverkningstid 

 Hållfasthet 

 Vikt 

 Kundbehov 

Laxo Mekan AB hade ej några krav på att den framtagna lösningen skulle vara helt redo för 

produktion. Med andra ord behövdes inga tillverkningsritningar eller svetsinstruktioner göras, man 

krävde endast den kompletta 3D-modellen i CAD-programmet Autodesk Inventor samt 

grundläggande materialval. Det krävdes ingen konstruktion på lämmarna eller lämmstolparna, 

eftersom att man köper in en viss standardiserad modell. Det enda som behövdes anpassas var 

infästningarna för stolparna.   

Eftersom det var fråga om ett utvecklingsarbete för en produkt som kanske kunde komma att sättas i 

produktion fanns känslig information som skulle kunna vara till skada för Laxo Mekan AB om den 

hamnade i fel händer. Det är då ett krav att skriva två rapporter, en allmän rapport som skall kunna 

publiceras offentligt utan att känslig information läcker ut samt en komplett rapport som endast 

lämnas till Laxo Mekan AB. Den information som undantas i den allmänna rapporten är exakta mått 

och dimensioner, samt CAD-filer givetvis. 
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2 Metod, verktyg 
 

Detta avsnitt tar upp de verktyg som använts under projektets gång, vilka program som brukats samt 

hur idégenerering gått till. 

2.1 Autodesk Inventor 
Programvaran Autodesk inventor är ett CAD-program (Computer  Aided Design) vilket är ett program 

där man modellerar i 3D. För oss var det ett sen tidigare känt program, då båda arbetat med det 

utanför skolan tidigare. Dock var våra kunskaper inte speciellt djupgående men har förbättrats 

väsentligt genom projektets gång. Anledningen till att Autodesk Inventor användes istället för Pro 

Engineer är att Laxo Mekan AB använder sig av Inventor och vill ha en kompatibel 3D-modell som 

fungerar bra att öppna samt redigera. En fördel har varit den kunskap som finns innom programet på 

Laxos konstruktionsavdelning. Inventor är även ett förhållandevis användarvänligt program. 

 

2.2 Ansys 
Ansys använder sig av Finita Elementmetoden vilket är en numerisk metod för att lösa partiella 

differentialekvationer. I detta fall är det användbart för att utföra hållfasthetsberäkningar på 

ramverkskonstruktioner. För att kunna använda Ansys krävs en 3D-modell att analysera, dessa har 

framställts både med Pro Engineer och Autodesk Inventor. Ett återkommande problem har varit att 

modeller från Inventor inte fungerat tillfredställande efter att de importerats till Ansys. På grund av 

detta problem har en del av testerna genomförts med modeller konstruerade i Pro Engineer som 

visat sig ge stabilare CAD-modeller för analys i Ansys.  

2.3 Microsoft Office 

 
2.3.1 Microsoft Excel 

Microsoft Excel är ett elektroniskt kalkylblad som varit väldigt hjälpsamt vid viktberäkningar samt 

kostnadskalkyler. Programmets enkla uppbyggnad gör det enkelt att summera vikter samt kostnader 

på ett strukturerat och överskådligt vis. Valet att använda just Excel avgjordes tackvare dess 

smidighet samt komatibilitet mellan olika datorer och program.  

2.3.2 Microsoft Word 

Detta ordbehandlingsprogram är det som använts för att skapa och sammanställa denna rapport. 

Äldre versioner av word kan krångla lite med när det gäller filer från nya versioner men detta 

bakåtkompatibilitets problem har inte ställt till så mycket krångel. 

2.3.3Microsoft PowerPoint 

Till presentationen stod valet mellan Adobe InDesign och Microsoft Powerpoint. Att valet föll på just 

Powerpoint grundades på tidigare erfarenheter och en större säkerhet innom denna programvara. I 

korthet fungerar Powerpoint så att slides läggs upp i form av redigerbara bilder som sedan kan spelas 

upp som ett bildspel vid presentationen.  
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2.4 Utvecklingsarbetets metodik 
För att snabbt komma fram till nya ideer samt förbättra gamla har mestadels brainstorming 

använts[10].  Under brainstormingsessionen kritiseras inga förslag utan alla ideer bara byggs på i en 

positiv anda. Just detta har gett upphov till många galna ideer som senare inspirerat faktiska 

lösningar som använts. När ett papper fyllts med idéer eller brainstormingen fastnat tas ett nytt 

papper upp där nya idéer skrivs ner. Detta för att undvika att fastna på enstaka spår i för tidigt skede 

och fortsätta tänka i nya banor. När ett antal idéer kommit fram utvärderas dessa individuellt för att 

se var förbättringsmöjligheterna ligger. Sedan har ideerna jämförts emot varandra för att se vilken 

som uppfyller viktning samt det givna problemet bäst.  

När en idé valts att gå vidare med har den sedan utvecklats med avseende på ett flertal faktorer. Vid 

konstruktion av ett flak med tanke på tillverkning, så är det mycket viktigt att göra konstruktionen så 

enkel som möjligt att genomföra, fokus har legat på att få till en lösning som kräver så lite arbetstid 

från svetsare och montörer som möjligt. Denna tid är dock väldigt svår att uppskatta så det som 

gjorts är att ha så få separata delar som möjligt samt minska svetsarbetet i största möjliga grad. 

Materialkostnaden har även undersökts samt vikten som den möjliga konstruktionen kommer att 

uppnå. En låg vikt ger utrymme för mer lastkapacitet och det är något många kunder strävar efter.  

När en konstruktion kommit tillräckligt långt i utvecklingen har ett FEM-test ägt rum för att 

säkerställa hållfasthet och spänningar. Under de tidiga faserna kom olika idéer fram längs vägen 

vilket ledde till två eller flera liknande koncept utvärderas mot varandra med hjälp av FEM-analyser 

samt kostnadskalkyler. När två konstruktioner visat sig ha samma funktion har den konstruktion som 

uppvisat lägst kostnad samt vikt valts. Om plats funnits att optimera konstruktionen i ytterligare steg 

har detta skett grundat på hållfasthetsberäkningar för att inte äventyra påbyggnadens säkerhet.  
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3 Genomförande 
 

Detta avsnitt kommer omfatta den förstudie som redovisar olika typer av grundläggande 

konstruktioner av fastflak samt kranbäddar. Andra konstruktioner tas även upp kortfattat för att ge 

en inblick i det allmänna påbyggnadsarbetet. En användarstudie genomfördes vilken pekade ut ett 

antal viktiga punkter att ha i åtanke förutom de givna i specifikationen. 

3.1Förstudie 

 
För att komma igång och få lite förståelse för fasta flak inleddes en genomsökning av internet efter 

bilder och information om flakpåbyggnationer. De flesta resultaten handlade endast om 

byggnationer på mindre lastbilar och pick-up:er, men Scanias hemsida visade sig vara väldigt 

hjälpsam där en guide för påbyggare fanns uppladdad [4]. Efter att ha studerat Scanias guide samt en 

del bildmaterial var det dags för att studera riktiga lastbilar. Utanför Laxo Mekan AB:s lokaler fanns 

en påbyggnad med snabbfäste parkerad, men efter studien väcktes fler frågor än tidigare. Efter 

studier av material från internet verkade det som om man valde mellan två typer av konstruktion för 

ramverket under fastflakets golv, genomgående tvärbalkar eller ovanpåliggande tvärbalkar. Efter att 

fått studera en konstruktion i verkligheten kom det fram att olika metoder kunde kombineras.  

Ett mer omfattande fältbesök var nödvändigt så tillsammans med Tomas besöktes AB Karl Hedin där 

tre olika lastbilar med fastflak väntade. Här uppmärksammandes att det fanns ytterligare ett sätt att 

tillverka ramverket på, vilket var utskurna. Det var väldigt intressant och givande att studera bilarna 

samt diskutera olika för- och nackdelar tillsammans med målgruppen. Det kom dels fram att 

användbara krokar för lastsäkring saknades. De som satt monterade var underdimensionerade och 

endast menade som fästen för presseningar, inte spännband. I brist på andra fästpunkter tvingades 

då lastaren att lasta på ett olagligt vis. En annan sak som kom fram var att plywoodgolv hade en stor 

fördel gentemot metallgolv på vintern då det inte blev lika halt. En nackdel var dock att ett av 

plywoodgolven var utslitet redan efter 4 år då gafflarna på last-trucken slog bort flisor vid lastning. 

Men mycket mer information ges listad på sida 5. 
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3.1.1 Fältstudie 

 

Under besöket på AB Karl Hedin gavs intrycket att de generellt är nöjda med sina lastbilar, dock kom 

ett antal problem upp till ytan efter en stunds diskussion. Dessa var dock inte relaterade till 

ramverksuppbyggnad utan mer hur man ser på användarvänligheten hos maskinerna.  

De saker som kom fram vid fältbesöket var följande: 

 Klena fästöglor 
- De fästöglor som satt monterade var endast menade för lätta belastningar så som 

pressening och inte spännband. 

 De utdragbara stödbalkarna för bakluckan fastnar 
- Friktionen mellan stödbalkarna och deras infästning ökar och blir då ett ansträngande 

moment för användaren när det tränger in smuts och när de börjar rosta. 

 Plywoodgolvets egenskaper 
- Vid lastning lyfts pallen på med en truck som sedan puttar in den med hjälp sina gafflar, 

detta orsakar stor nötning på golvet och plywooden slits fort. 

 Framstam endast säkerhet 
- Framstammen har ingen lastfunktion förutom att skydda föraren vid kollision eller hastig 

inbromsning då lasten kan komma i rörelse. Det som den används mest till är att hänga 
upp diverse spännband. 

 Flexibla laststolpar 
- Det fanns alldeles för få infästningspunkter att placera laststolparna på, något som också 

saknades var flexibla lastöglor att flytta runt. 

 Ingen lastlucka krävs, inget som används. 
- En lastlucka är en lucka som är placerad i främre delen av flakgolvet för att underlätta 

service. Enligt Scanias rekommendationer är lastlucka ett krav men det verkar de flesta 
strunta i, enligt handledaren var det inget att ta hänsyn till i detta moment [4]. 

 Anpassad höjd på lämmar 
- Avlastning sker under olika sorters förhållanden, ibland kommer det vara en ojämn 

avlastningsyta. Det kan resultera i att lämmarna kommer att slå mot marken i nedfällt 
läge. 

 Påbyggnadsbalken var en U-profil med måtten 200x90 på en av lastbilarna 
- Kan vara bra att ha lite dimensioner att utgå ifrån för att inte göra en helt 

underdimensionerad eller överdimensionerad konstruktion. 

 Det är ett plus att kunna få ner kranen för då sänker man ekipagets totalhöjd 
- För att smidigare kunna köra omkring i exempelvis villaområden utan att riva ner träd 

och altantak, samtidigt som att man får ett mindre moment i chassi då momentarmen 
blir kortare. 

 Kunna ha så låg lasthöjd som möjligt 
- För att skapa en bättre arbetsmiljö till den viktigaste i hela projektet, nämligen kunden. 

Även att det ger bättre köregenskaper med låg tyngdpunkt. 

 Varierad styvhet i ramverket 
- Kranen ger den största påfrestning på balkarna. 

 Lastkrokar 
- Man hade delade åsikter om hur man skulle placera lastkrokarna, men att det skulle vara 

smidigt och välåtkomligt var uppenbart. 
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3.1.2 Ramverksanalys 

 

 
Bild 3.1 Okänd lastbil 

 

Här ser man en modern konstruktion med en tjock påbyggnadsbalk och genomgående U-

profilstvärbalkar (bild 3.1). Man har även fästen som är svetsade både i chassi och påbyggnad, även 

här finns det i dagsläge rekommendationer som säger att man skall bulta i chassi och svetsa i 

påbyggnad [4]. Dock finns det ingen djupare förklaring om varför detta görs. Här används plywood 

som golv i flaket. 

 

 
Bild 3.2 Scania P114 -02 

 

I bild 3.2 ser man en av de mera moderna lastbilarna. I konstruktionen används genomgående U-

balkar av olika dimensioner. Dessa är troligen genomgående men det kan tyvärr inte klart avgöras då 

det inte finns bilder som avslöjar det. Golvmaterialet är även här plywood.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.3 Okänd Volvo 
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I bild 3.3 är ytterligare en version av genomgående fyrkantsbalkar, även här har man varierat de olika 

dimensionerna för att få det så optimerat som möjligt. Man har även mera längsgående balkar för att 

få en större kontaktyta med golvet. Det krävs en ganska grov balk där man sätter fästena för 

väggarna på flaket. Man har även en ganska låg kontaktyta mellan påbyggnadsbalk och tvärbalk . 

Påbyggnadsbalken är relativt låg i dimensionen vilket ger ett mjukare chassi. 

 

Bild 3.4 Okänd Volvo 

Denna liknar Scania P114 -02 som visats tidigare i bild 3.2. Utskurna påbyggnadsbalkar ger möjlighet 

att lägga in tvärbalken så att de kommer i samma nivå som påbyggnadsbalkarna. Även här har 

dimensionerna varierats, infästningen är bultad i chassi men i påbyggnadsramen sitter den med en 

sorts nit som går att skruva loss även kallad huchbolt. 

 

 
Bild 3.5 Scania 110 -69 

Denna konstruktion som syns i bild 3.5 skiljer sig ganska mycket från de andra modellerna i analysen. 

I detta fall så kan man se att man har använt sig av ovanpåliggande tvärbalkar och en väldigt smal 

påbyggnadsram. Men tvärbalkarna är mycket grövre och har extra stöd från skurna fyrkantsprofiler. 

Man kan även se att man har använt sig av klämmor som fäste. Detta är något som Scania idag inte 

rekommenderar att man skall använda sig av då det är en stor nötningsrisk och ger oönskade 

brottpunkter [4]. Som golv i flaket har man använt sig av plank vilket innebär en högre monteringstid 

än t.ex. plywood. Tyvärr finns inga bilder från ovansidan men plank kombineras ofta med ett 

plywoodgolv för slitstyrkan [8]. 
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Bild 3.6 Snabbkopplingsflak, passar till Volvo 

 

Bild 3.6 är ett exempel på en grövre konstruktion än de vanliga fasta flaken, man har här använt sig 

av fyrkantsprofiler som man har valt att förstärka infästningen med hjälp av kilar. 

Påbyggnadsbalkarna är här en sorts I-balk som är uppbyggd av två fyrkantsprofiler och en 

mellanliggande plåt. Detta är även det första flaket i studien som använder sig av plåtgolv. 

 

 

Bild 3.7 Snabbkopplingsflak 

Bild 3.7 visar bakre avslutningsbalken på konstruktionen, här har man valt att använda en 

genomgående balk och skära ut material från påbyggnadsbalken.  

 

Bild 3.8 Snabbkopplingsflak 

Detta är ett väldigt påkostat bygge med mycket svetsarbete och väldigt få bultar. I bild 3.8 ser man 

även att man inte har påbyggnadsbalkarna direkt ovanpå chassibalken. Tvärbalkarna är inte i kontakt 

med golvplåten vilket leder till att plåten buktas ner och kan bilda vattensamlingar därmed ökar 

korrosionsrisken.  
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Bild 3.9 Grusbil 

 

På denna lastbil (Bild 3.9) har man varierat sig mellan fastsvetsade balkar och ovanpåliggande, här 

syns en av de balkar som är svetsad mot ramen. Den har inte full bredd på tvärbalken, vilket den är 

ensam om av alla lastbilar i studien. Men detta beror på att den har ett helt annat 

användningsområde. I bild 3.10 syns det att det är ovanpåliggande i samband med fastsvetsade 

balkar.  

 

 

 

 
Bild 3.10 Grusbil 
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3.1.3 Kraninfästningsanalys 

 

Kraninfästningen visade sig vara ett krävande moment vid fastflakskonstruktionen. Man vill på ett så 

smidigt och stabilt sätt som möjligt bygga ett fäste som tål de påfrestningar som kommer att uppstå 

vid maximal belastning. Det som eftersträvas är en låg tyngdpunkt så att det ska bli mindre 

påfrestningar på kranbäddskonstruktionen. Att konstruera en kombination av detta kommer att 

kunna bli en komplex uppgift. 

Några exempel på hur man kan bygga uppmärksammades under fältbesöket på AB Karl Hedin. 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.11 Okänd Volvo 

Man har i bild 3.11 använt sig av en påbyggnadsplatta som sammanfogar chassi och den separata 

påbyggnadsbalk samtidigt som det förstärker kraninfästningen.  

 

Bild 3.12 Okänd Volvo 

På denna modell (3.12) har långa infästningsbultar valts, långa bultar innebär att kranbulten kan ta 

en större deformation innan det går över till plastisk deformation. Men samtidigt är det en fördel att 

undvika dessa långa bultar då det kan kräva omlokalisering av batterilådor och tankar då bulthylsorna 

tar plats på bilens chassi. 
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Bild 3.13 Okänd Volvo 

 

I bild 3.13 blandas de två tidigare, man har både flakets ram samtidigt som man bygger på en 

förstärkning. En förstärkning som sammanbinder både påbyggnadsramen och chassiet, detta ger en 

stark infästning. 

 

3.1.4 Sammanfattning av analys 

 

En trend som observerats är att man alltid vill ha U-profilerna monterade så att botten på U:t är vänt 

framåt. Man försöker ha helgående balkar fram och bak samt en stadig ram, i de fallen då man inte 

har helt genomgående balkar. Man har tjockare påbyggnadsbalkar än tvärbalkar på alla lastbilar 

utom den äldsta. Plywood är det absolut vanligaste golvmaterialet, i de fall det inte brukades så 

användes plank, plåtgolv eller aluminium. Golvet är oftast i två lager, antingen i två olika lager av 

plywood eller det understa lagret med brädor och övre med plywood. Det finns även de flak som har 

aluminiumgolv men detta är inte bra på vintrarna då det kan bli väldigt halt. Trä är det material som 

är vanligast förekommande som golvmaterial. Svetsning är den vanligast förekommande 

sammanfogningsmetoden av stommen. För att fästa påbyggnadsbalken så använder man sig av 

bultar i chassit medans det kan variera på infästningen i påbyggnadsramen. De kan vara bultat, 

svetsat eller huchboltat. Kranens infästing vill man få så låg man kan för att den totala höjden skall bli 

så liten som möjligt samt att man strävar efter lägsta möjliga tyngdpunkt för ökad stabilitet när man 

använder kranen. Man vill ha så korta infästningsbultar som möjligt på infästningen för att slippa 

behöva anpassa batterilådor och liknande för att få plats med bultarna.  
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3.1.5 Sammanfattning av reflektion 
 

Reflektionerna har gett oss en insikt om hur man sammanfogar ramsystemet och kranmodulen. Det 

finns tre olika versioner av ramsystem som man idag använder sig av. Dessa är ovanpåliggande, 

utskurna och genomgående, alla de olika metoderna har olika fördelar och nackdelar vilket vi 

kommer att analysera senare. Kranmodulen finns i två olika utförande, man har byggt den antingen 

på samma ram som ramverket är uppbyggt på eller att man har en separat balk för kranen. Sedan 

finns det olika sorters av förstärkningar och sammanbindningar som appliceras på de olika 

versionerna.  

Man kan se att ovanpåliggande balkar har varit en vanlig metod längre bakåt i tiden, men nu på 

senare tid har det övergått till genomgående och utskurna versioner. Detta kan bero på att det har 

varit svårt att tillverka det förr i tiden då man inte hade samma sorts verktyg. Ett uteslutande av 

ovanpåliggande balkar kommer inte att göras trots att dagens företag inte verkar se det som en 

lönsam lösning. Vilken väg som är den bästa att gå i detta fall är fortfarande oklart. Men nu finns ett 

gott underlag att basera ett beslut på har fått fram många viktiga för- och nackdelar som kommer 

kunna vara avgörande i ett slutskede.  
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3.2 Utveckling 
 

De olika delarna i fastflakets uppbyggnad utvärderades samt testades var för sig med hjälp av 

datasimuleringar. Resultaten användes sedan för att välja och förbättra lämpliga koncept. De delar 

som utvärderats är flakets ramverk, kranbädden samt ramverkets sidoprofil. 

3.2.1 Ramverk 

De olika versionerna av ramverk har testas i FEM programmet Ansys för att få insikt i vilka som är de 

olika problemområdena med de olika konstruktionerna. Även hållfasthet mot vikt kommer att testas 

då det är viktigt med en lätt konstruktion.  

 

Man vill ha ett flak med så låg tyngdpunkt som möjligt för bästa köregenskaper och förenkla 

lastscenarion. Det vill säga att man vill en så låg höjd som möjligt på ramverket samtidigt som man 

måste vara över en viss höjd för att det ska få plats stänkskärmar. 

 

I första testet används en konstruktion med ovanpåliggande fyrkantsrör, detta innebär att 

påbyggnadsbalken kommer ha en mindre dimension för minska höjden. Balkarna är tätt utplacerade 

för att kunna ta en utbredd last så bra som möjligt, med undantag för där det kommer att vara 

stänkskärmar. Under testet så kommer flaket att belastas med en utbredd last på 5ton. 

 

 

Bild 3.14 Bild 3.15 

 

Total vikt: 625,24kg 

Maxspänning: 37,74 Mpa 

 

I bild 3.14 är deformationen uppskalad 100x för att tydliggöra var det rör sig i konstruktionen. Det 

syns att den svagaste punkten är vid området där tvärbalkarna ligger svetsade mot 

påbyggnadsbalkarna. Tyvärr ligger bilens bakhjul just där så det är inte möjligt att placera ytterligare 

balkar där utan att höja konstruktionen markant. Det finns ej heller utrymme att använda sig av 

grövre balkar då höjden är en viktig faktor för användarvänligheten. 

 

I bild 3.15 visas var konstruktionens maxspänning ligger i form av den röda pilen, inte helt oväntat är 

den placerad på en av tvärbalkarna vid hjulen där mellanrummet ökats lite för att ge frigång till 

stänkskärmar, den absoluta maxspänningen är placerad i balkens underkant där den böjs mot 

påbyggnadsbalkens hörn. 
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Nästa konstruktion visualiseras i bild 3.16 där flaket istället består av kraftigare balkar som är 

försänkta, samma belastning användes i detta fall för att få en bra jämförelse. Lasten var utlagd 

jämnt över påbyggnadsbalkarna och tvärbalkarna. Alltså fick fram- bak- samt sidobalkar vara utan 

ovanstående last då det kommer att vara väggar placerade där. Dock testades det även att lägga 

trycket på endast ramverket men gav i stort samma utslag på konstruktionen. Något att överväga är 

även att det kommer ligga ett stödjande plywood/alumniumgolv där som fördelar lasten. 

Bild 3.16 Bild 3.17 

Total vikt: 622,73kg 

Maxspänning: 14,27 Mpa 

 

I bild 3.17 visas en uppskalning av vad som kommer att ske med stommen då den belastas med 

50000N vilket motsvarar en utbredd last på 5 ton. Den maximala belastningen kommer att ligga 

placerad vid skarven på insidan mellan tvärbalken och påbyggnadsbalken. I bilden 4.4 visas även den 

utskärningen i botten på sidobalken. Denna utskärning finns där för att inte förlora höjd på grund av 

stänkskärmen som ska sitta där. Det visar sig positivt nog att det inte ger något problem för 

belastningen vid last. Dock finns det en risk att konstruktionen blir känsligare för smällar just där från 

t.ex. en truck vid av- och pålastning.  

I övrigt är konstruktionen förhållandevis lätt belastad förutom i infästningarna till påbyggnadsbalken.  

Detta kan ge utrymme för att optimera vidare då påbyggnadsbalkarna sedan skärbearbetas. 

 

Bild 3.18 

 

I bild 3.18 kan man se en jämförelse mellan de två olika konstruktionerna, de är båda inställda så de 

visar deformationen 100 gånger mer än vad det är i verkligheten. Det är tydligt att den med 

ovanpåliggande balkar deformaras betydligt mer än vad den med utskurna balkar gör. 
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3.2.1.1 Förbättringsmöjliheter flak 

Ett tillvägagångssätt för att få extra styrka i konstruktionen skulle vara att placera förstärkningar vid 
punkten där tvärbalkarna och påbyggnadsbalkarna möter varandra. Det är där det största momentet 
uppkommer och därmed det mest lämpliga stället att förstärka. Det finns även möjligheter att göra 
utskärningar i de mindre belastade balkarna eller eventuellt byta ner till en mindre dimension. På 
flaket som syns i bild 3.14 är en grövre dimension på tvärbalkarna ett måste för att få upp dess 
styrka, i dagsläget har andra tillverkare löst detta med olika dimensionerade balkar på olika platser. 
När det gäller konstruktionen med ovanpåliggande tvärbalkar är en idé att byta ut alla balkarna till 
kraftigare. Dock har redan den konstruktionen en högre vikt än konstruktionen med genomgående 
balka, detta gör att den konstruktionen inte är den mest lämpliga att utveckla. 
 
Med ovanpåliggande balkar uteslutna från projektet gjordes en utvärdering av genomgående och 
försänkta balkar. Dels kan tvärbalkarna försänkas i påbyggnadsbalkarna och dels kan de vara 
genomgående i mitten av balken. Den stora fördelen med att försänka balkarna är att golvytan får 
gott om stöd då både tvärbalkar och påbyggnadsbalkar stöder den underifrån. Detta illustreras i bild 
3.19. Fördelen med att ha genomgående balkar är att man då inte försvagar påbyggnadsbalken lika 
mycket med utskärningarna, utan skär på ett mindre utsatt område närmare neutrallagret. Det ger 
även lägre spänningar och mindre risk för sprickbildning i svetsarna. Genomgående visas till vänster i 
bild 3.20 och utskurna till höger. 
 
 

 
Bild 3.19 Bild 3.20 
 
I bild 3.20 illusteraras vad som menas med neutrallagret och vilket material som försvinner i de olika 
konstruktionenerna. Det material som är längst ifrån neutrallagret som visas som den sträckade 
linjen ger mest böjmotstånd. Som man kan se så försvinner mera material på den högra figuren 
samtidigt som att det är material som är långt ifrån neutrallagret. Den högra figuren visar alltså en 
svagare konstruktion. 
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Bild 3.21  

För att kompensera för det bristfälliga stödet för golvet har extra fyrkantsprofiler (Bild 3.21) placerats 
ut på området mellan påbyggnadsbalkarna och sidoprofilerna. Till höger i bilden har en utskärning 
gjorts för att minska spänningarna i de punkter där tvärbalkar och påbyggnadsbalkar sammanfogas. 
Radierna delar upp spänningarna över en större yta och därmed minskar spänningen och 
sprickbildningsrisken. 
 
Programvaran Ansys gav stora problem med denna konstruktion då det gav felmeddelandet ”general 
error”, vilket inte var något stort guidemärke för vad som bör ändras. På grund av tidsbrist och 
bristande kunskap inom programvaran blev ej någon FEM-analys utförd på denna konstruktion. I 
stort sett har samma dimensioner används för att bygga ramverket vilket ger likvärdig hållfasthet. Då 
den utskurna konstruktionen klarade av sina belastningskrav med stor marginal kommer även denna 
till stor sannolikhet vara godkänd för att brukas som ramverk. 
Det man kan se är att denna konstruktion kommer att vara något tyngre då man inte använder de 
befintliga tvärbalkarna som stöd för golv, utan att fyra extra balkar läggs ovanpå för att komma upp i 
nivå.  
 
Efter utvärderingen så togs ett beslut, genomgående var både tyngre och har en längre 
tillverkningstid med mera svetsarbete. Valet blev att gå vidare med lösningen med utskurna balkar.   
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3.2.2 Kranmodul 

Efter en lyckad idegenerering samt en kort diskussion med Rune på Laxos konstruktionsavdelning 

kom ett flertal intressanta förslag på kranfästen upp, även här valdes två olika koncept att utvärdera i 

FEM-programmet Ansys.  

 

Bild 3.22    

Total vikt: 728,67kg (med balkar) 

Maxspänning: 561 Mpa 

Moment på kranbädd: 300kNm 

Kraft på kranbultar: 40kN 

 

I bild 3.22 syns ett enkelt förslag som till stor del liknar en konstruktion som observerades under ett 

fältbesök. Det kändes som en bra startpunkt att utvärdera andra idéer emot. Kranbädden består av 

ett par kraftiga stora L-profiler som sitter monterade längs sidan av påbyggnadsbalken och förser 

chassit med kraftiga infästningspunkter för de bulthylsor som sedan svetsats på plats. Balken som 

sitter mellan påbyggnadsbalkarna stadgar upp konstruktionen som blir vridstyvare.  

FEM-analysen gav att den största påfrestningen låg vid bultarnas infästningar vilket inte var helt 

oväntat då det är kranens fästpunkter och stora dragande krafter uppstår. Efter en enkel 

överslagsräkning skattades den dragande kraften i bultarna till 40kN då kranen arbetar vid sin 

maxkapacitet på 30 tonmeter. Något som var förvånande var hur lite momentet påverkade resten av 

konstruktionen. varken påbyggnadsbalkarna eller chassibalkarna utsattes för höga spänningar, utan 

det var mest kranbädden som tog upp lasten. Som vanligt används en uppskalning av deformationen 

på 100x för att få en tydlig bild av var materialet rör sig. 
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Förslag nummer två som kan skådas i bild 3.23 var konstruerat med styvhet i åtanke. För att klara de 

stora vridande momenten konstruerades en kranbädd med en tjock plåt som täcker hela ovansidan 

för att flytta upp den totala konstruktionens neutrallager. Detta bidrar till högt böjmotstånd så väl 

som vridstyvhet.  

Bild 3.23   Bild 3.24 

Total vikt: 773kg (med balkar) 

Maxspänning: 303 Mpa 

Moment på kranbädd: 300kNm 

Kraft på kranbultar: 40kN 

 

Samma laster och uppskalning av deformation som i tidigare test användes och uppenbarligen var 

denna konstruktion kraftigare då den maximala spänningen endast var 303MPa i jämförelse med 

tidigare 561MPa. Som följd är deformationen mindre men denna styrka kommer med ett pris, 

konstruktionen var nämligen 44,3 kg tyngre än tidigare alternativ. Det som dock upptäcktes var att 

det i huvudsak var själva infästningarna för kranbultarna som tog upp de absolut högsta 

spänningarna och att det då kan löna sig att förstärka dessa punkter. För att minska vikten kan man 

senare ta bort material på andra ställen. I bild 3.24 syns att påbyggnadsbalkarna knäcks på grund av 

de starka krafterna från kranbultarna så vidare förstärkningar på det området är något att ha i åtanke 

vid vidare konstruktion. 

Bild 3.25 

I bild 3.25 syns en direkt jämförelse mellan de två olika koncepten med samma laster. Spänningarna 

ligger placerade på liknande vis i båda konstruktionerna.  
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Vidarutveckling skedde av kranmodulen med fokus på de problem som fanns med nuvarande 

koncept. Att ha en separat kranmodul som ej är beroende av flak var en av de saker som kom upp. 

Vilket gav mera att analysera djupare på. Lösningen är anpassad så att den kommer att passa på 

lastbilar som har färdiga fästen. En trend med att det finns färdigmonterade fästen för påbyggnad 

har setts på scanias lastbilar. Troligen kommer detta att komma även på lastbilar från Volvo och 

andra märken. Med detta i åtanke konstrueras kranmodulen med fästyta till dessa fästen. Man 

förlorar då höjd på stödkilarna som placeras på utsidan av fyrkantsbalkarna och mot plåtens 

undersida vilket bild 3.27 visar. 

 

 

 

 

Bild 3.26 Bild 3.27  

Total vikt: 297 kg 

Maxspänning: 588 Mpa 

Moment på kranbädd: 300 kNm 

Kraft på kranbultar: 40 kN 

 

Kranmodulen var i detta fall belastad med ett moment på 300 kNm vinklat 45 grader ut från 

kranbädden. Samtidigt som en kraft på 40 kN från kranbultarna verkade upp mot undersidan av 

kranplåten. 

Maxspänningarna var väldigt fokuserade mellan kilen och fyrkantsbalkarna, detta berodde på att det 

var en stor belastning just där samtidigt som det var en vass kant som gjorde att programmet 

registrerade stora lokala spänningar. Man kan bortse från de röda som är precis i kanten då det 

kommer att spridas ut mera med radier och då ge en mera utbredd påfrestning (Bild 3.27). De 

utskärningar som har gjorts har anpassats för att bevara styrkan till största grad, men även för att det 

skall vara möjligt att dra igenom diverse slangar och kablar som kommer krävas till kranen. Som bild 

3.26 visar så var det inte några stora påkänningar mitt på plåten trots utskärningar, vilket ger 

utrymme för fortsatt optimering. Dock måste begränsningar sättas så optimering lämnas till fortsatt 

utvecklingsarbete.  
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3.2.3 Sidoprofil 

För att få en riktigt bra överblick över projektet samt identifiera eventuella problemområden som 

kan vara svåra att se vid idégenerering gjordes en sammanställning över hela 

fastflakskonstruktionen. En hel del nya små problem som inte synts tidigare kom då upp till ytan. Ett 

av problem var att maxbredden av lastutrymme minskade vid användning av fyrkantsprofiler, detta 

var på grund av att det då uppstod ett utstick av gångjärnen vilket gav en utökad maxbredd. Ett 

annat problem som kom fram var hur fästena för sidostolparna skulle försänkas i sidobalkarna, detta 

medförde stora utskärningar som så klart har negativ inverkan på hållfastheten.  

Så målet var att hitta en profil där infällda gångjärn kunde användas i en så stor utsträckning som 

möjligt samtidigt som den skall kunna gå att tillverka med de verktyg som Laxo Mekan har tillgång till. 

Den ska även ha en bärande ram för golvet, då de annars kommer att ha för få kontaktpunkter på 

vissa utsatta områden. 

Detta var en mycket gundlig process som tog mer tid än väntat. Det var en stor utmaning att designa 

något som uppfyllde samtliga önskemål samtidigt som den mötte de begränsningarna 

bockningsverktyget satte. En möjlig variant för att kringgå dessa begränsningar hade det varit att 

använda sig av en extruderad aluminiumprofil, dock är detta en kostsam process då man säkerligen 

behöver betala för tillverkningen av verktyg. Samtidigt som en blandning av stål och aluminium kan 

leda till konflikter när de ska sammanfogas. 

Laxo Mekans bockverktygs begränsningar var en viktig parameter att ta hänsyn till.  

För att en profil skall vara bockningsbar så krävs det att man ska kunna slå med en kniv 45° mot 

hörnet samtidigt som kniven har en bredd på 14mm. Detta gör att man måste tänka extra på 

bockningsordningen för att det skall gå att konstruera, vilket illustreras i bild 3.28. 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.28 Bild 3.29 

3.2.3.1 Resultat av sidoprofil 

Efter en dags genomgång av olika scenarier och ett par motgångar kom en profil fram som skulle vara 

en bra lösning på problemen och vara fullt bockbar på Laxo. Resultatet illustreras i bild 3.29. Denna 

profil kommer att kunna hålla upp golvet med uppböjningen till höger samtidigt som den ger en 

möjlighet att sänka in ett gångjärn på yttersidan på vänster sida. Det som kvarstod för att bestämma 

om profilen möter samtliga krav var att testa om dess hållfasthet var tillräcklig. 
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3.2.3.2 Femanalys jämförelse med U-profil 

För att se hur pass bra den framtagna profilen stod sig emot en konventionell U-balk utfördes tester 

av de vanligaste två fallen, dels en utbredd last från exempelvis ett väldigt belastat flak och dels fallet 

då truckföraren missbedömer höjden vid lastning och kör på sidan av lastbilen med truckens gafflar. 

Det sistnämnda fallet är något som kom fram vid diskussion med målgruppen. 

Fall 1, högt belastat flak.  

Bild 3.30 visar hur en vanlig U-balk av dimensionen 150x90x5 i rätt längd beter sig vid en utbredd last 

av 10kN då den är fastspänd i båda ändar. Deformationen är uppskalad 10 gånger för att ge en god 

blick över resultatet. En uppenbar brist hos U-profilen är att den vrider sig märkbart på grund av sin 

asymmetriska konstruktion med liv på endast ena sidan av balken. 

I bild 3.31 skådas den framtagna profilen med exakt samma belastningar, infästningar och längd som 

U-profilen. Resultatet är även här uppskalat 10 gånger för en rättvis jämförelse. Deformationen är 

liknande den hos U-balken men värt att notera är att denna profil har lägre spänningar i materialet, 

endast 60 Mpa jämfört med U-balkens 80 Mpa. 

 

 

Bild 3.30 Vanlig U-balk   Bild 3.31 Framtagen profil  

Max spänning i balken: 80 Mpa  Max spänning i balken: 60 Mpa 

Deformation uppskalad 10x   Deformation uppslakad 10x 
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Fall 2, Påkörning med truck. 

Detta fall simuleras med en last koncentrerad på balkens överdel där gafflarna med högst 

sannolikhet kommer slå i, kraften skattades till 5kN. 

I bild 3.32 visas resultatet från testet med samma U-balk som i tidigare test, men med lasten lagd för 

att simulera påkörning från sidan. U-balkens svaghet syns tydligt då bristen av material på båda sidor 

av U:et ger ett neutrallager med ofördelaktig placering för denna sorts belastning. 

På bild 3.33 visas resultaten från FEM-analysen. 

Tack vare balkens utformning blir den mycket mångsidigare än en U-balk som är designad för att ta 
upp laster i endast en riktning. Den maximala spänningen halveras och det syns att denna 
konstruktion är stadigare. Sammanfattningsvis är resultaten mycket tillfredställande då de visar att 
den nya profilen presterar minst lika bra som en konventionell U-balk i jämförbar dimension. 
 

Bild 3.32 Vanlig U-balk   Bild 3.33 Framtagen profil 

Max spänning i balken: 70 Mpa  Max spänning i balken: 40 Mpa 

Deformation uppskalad 10x   Deformaftion uppskalad 10x 
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3.2.4 FEM-analys av ramverk för flak 

Efter allt arbete med att utveckla profiler och idéer separat var det dags att testa en sammanställning 
av alla dessa delar. CAD-sammanställnigen i Inventor hade tidigare exporterats till analysprogrammet 
Ansys utan goda resultat då modellen inte fungerat. Att ha en analys att reflektera över var dock 
väldigt viktigt, så en version av flakets konstruktion i en hel part istället för en sammanställning av 
flera parter gjordes endast för det syftet. Denna accepterades också av Ansys och i bild 3.34 visas 
resultatet 
 

 
Bild 3.34 Fastflak Bild 3.35 Kollision med truck 
Max spänning: 66,7 Mpa Max spänning: 123,4 Mpa 
Deformation uppskalad 100x Deformation uppskalad 100x 
Vikt: 570 kg 
 
Den utbredda lasten över flakets yta motsvarar en belastning på 15ton, vilket är lite i överkant för 
vad bilen kommer få belastas med enligt gällande lagar och regler [6]. Ramen vilar på de 
infästningspunkter som motsvarar hjulaxlarnas placeringar för en realistisk uppskattning. Värt att 
notera är att spänningarna som uppkommer ligger långt ifrån sträckgränsen för det stål som skall 
användas (350 Mpa). Flaket har alltså en stor säkerhetsmarginal i detta läge. Detta är positivt då det 
finns möjligheter att arbeta vidare för en lättare konstruktion. En lättare konstruktion ökar inte bara 
lastmöjligheterna men minskar även bränsleåtgången för bilen när den inte kör med maximal last. 
 
En undersökning på hur pass bra konstruktionen i sin helhet kommer att klara sig vid kollision med en 
truck under lastningsscenario har genomförts. Här utsätts sidoprofilen för en stor punktlast som 
uppstår i sidan av balken där truckens gafflar slår emot under lastningen, detta test har redan 
genomförts tidigare i rapporten men ej i samarbete med flakets övriga balkar och det kändes som en 
viktig punkt att se över.  
 
I bild 3.35 syns att tvärbalkarna tar upp nästan all last vid påkörningen och hjälper sidoprofilen en hel 
del. Maxspänningen är förhållandevis hög just i infästningen mellan tvärbalk och sidoprofil (123,4 
Mpa) men i övrigt ligger spänningarna endast kring 30 Mpa i balkarna. Att skatta kraften en truck har 
vid påkörning är väldigt svårt, men testet har varit en bra indikation på att konstruktionen är robust 
och slagtålig. 
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4 Beräkningar 

4.1 Lastkapacitet 
I tabell 4.1 syns beräkningar på hur stor lastkapacitet som lastbilen får ta med påbyggnad och kran. I 

denna kalkyl används plywoodgolv och aluminiumstolpar samt lämmar av aluminium. 

  Antal Vikt Summa 
  

Lastbilens max vikt 

Ramverksvikt 0 561,589 0 
  

26000 

Viktoptimerad 1 445,4053 445,4053 
   Aluminium       
  

Lastbilens egenvikt 

Framstolpe  2 2,5 5 
  

9000 

Sidostolpe 2 6,5 13 
  

Påbyggnadsvikt 

Bakstolpe 2 6,2 12,4 
  

5562,8104 

Total aluminium     711,6848 
  

Totalvikt 

Stål       
  

14562,8104 

Framstolpe  2 4 8 
  

Max last 

Sidostolpe 2 12 24 
  

11437,1896 

Bakstolpe 2 11,6 23,2 
   Total stål     736,4848 
     

  
  

   Framstam       
   Aluminiumplåt 1 27,357 27,357 
   Fyrkantsrör 3 15,26 45,78 
   L-profil 1 9,126 9,126 
   Fyrkantsrör 2 4,143 8,286 
   Total Framstam     90,549 
     

  
  

   Kranmodul       
   Fyrkantsprofil 2 47,736 95,472 
   Påbyggnadsplåt 1 195,569 195,569 
   Liten kil 4 0,72 2,88 
   Stor kil 4 0,841 3,364 
   Kran + stödben 1 4035 4035 
   Total kranpåbyggnad     4332,285 
     

  
  

   Sidovägg kort 2 33,707 67,414 
   Bakvägg 1 40,368 40,368 
   Sidovägg lång 2 42,315 84,63 
   Sidolister 10 0,81 8,1 
   Total lämmar     192,412 
   Tabell 4.1 

Det som försämrar lastkapaciteten till största del är valet av kran, den står i detta fall för 76% av 

totala påbyggnadsvikten. Detta gäller för den kraftigaste kranen som fastflaket är dimensionerad för. 
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4.2 Materialkostnad 

Ramverk Materialkostnad    

Objekt Antal meter Kr/M Kostnad 

Påbyggnads balk (200*100*8) 11 288,6 3174,6 

Sidoprofil 11 120 1320 

Tvärbalk (100*50*5) 10,5 87 913,5 

Tvärgående rambalk (160*80*6,3) 5,2 288,6 1500,72 

Tvärbalk (120*60*6) 2,5 150 375 

Kran påbyggnad       

Plåt (1150*1500*20)   2772 2772 

Fästen   0 0 

Fyrkantsrör (200*80*8) 3 288,6 865,8 

Framstam       

Aluminiumplåt (1460*2590*3)   1108,08 1108,08 

L-profil (50*100*3) 2,6 19,125 49,725 

Fyrkantsrör (100*50*5) 4,5 87 391,5 

Fyrkantsrör (41*46*5) 2,3   2,3 

Slitskyddsplywood 2500x1250x15 [1] 8 525 4200 

  
   Lämmsystem (kinnegrip) [3] Antal Styckpris   

Höger bak k20 aluminium 1 2049 2049 

Sida k20 aluminium 2 2049 4098 

Vänster bak aluminium 1 2049 2049 

Höger fram aluminium 1 840 840 

Vänster fram aluminium 1 840 840 

    Total Materialkostnad     22451,23 

Tabell 4.2 Grov kostnadskalkyl 

Inköpskostnaden (tabell 4.2) för ett färdigt fastflak har Laxo uppskattat till 150,000, denna summa 

används som maxtak för sammanlagda kostnader vid tillverkningen. Om kostnaden för tillverkning 

överstiger 150,000 finns ingen lönsamhet i att ta upp tillverkningen av ett eget fastflak. Då 

materialkostanden är 22451kr lämnar det 127549 kr för övriga utgifter. Timkostnaden för en arbetad 

timme för Laxo är 580kr inklusive lokal samt andra omkostnader, men kunden debiteras 825kr för att 

göra en vinst. Den kostnad som tas in i kalkylen är då 825kr/h för att bevara vinsten per nerlagd 

timme. Om vinstmariginalen blir mindre skulle Laxo tjäna mer på att arbetaren gjorde något annat. 

Antalet tillgängliga arbetstimmar för fastflaket blir då 154. Så anser man att det är fullt 

genomförtbart på 154 timmar med den tillgängliga arbetskraften är det något som man bör 

undersöka djupare för mer exakta kalkyler. 
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5 Resultat 

5.1 Kran 
 

Efter att ha idegenererat och diskuterat runt de olika problemområden som kan uppstå vid 

kraninfästningen har en lösning arbetats fram. För att få en utökad flexibilitet jämfört med tidigare 

fanns önskemål om längsgående spår istället för borrade hål. Det tidigare problemet med borrade 

hål har varit att kranens placering då blivit bestämd och inte kunnat justeras i de fall då kranen tagit i 

på oförutsedda platser. Anpassningen har även fördelen att en stor variation av olika kranar passar 

på samma kranbädd utan att nya hål måste borras. Hålen behöver ej vara flexibla i sidled då 

infästningen i kranen är mycket justerbar. Bulten passas in mellan två balkar som utgör kranens 

fästpunkt vilket ger ett stort spann för bultens placering i sidled. För att hindra kranen från att vrida 

sig då den är monterad svetsas plattor fast i kranbädden som låser kraninfästningens rotation. Denna 

mångsidighet kan i sin tur spara värdefulla arbetstimmar vid monteringen. 

 Konstruktionen består av två kraftiga fyrkants-profiler med en ovanpåliggande fästplåt i tjockt gods. 

Tidigare har långa kranhylsor använts för att få upp längden på kranbultarna då detta gett utrymme 

för en större elastisk deformation innan spänningarna blir kritiska. För att få långa kranbultar på 

denna konstruktion kommer kraftiga rörformade distanser användas för att förlänga kranbultarna 

antingen uppåt mot kranen eller ned mot chassiet i mån av plats. Denna flexibla lösning ger utrymme 

för att på ett enkelt vis optimera infästningen individuellt för lastbilen. Det som gjorde denna 

konstruktion vinnande gentemot andra idéer var dess enkla konstruktion samt dess mångsidiget. Då 

arbetskostnaden är så pass stor jämfört med materialkostnaden finns den största ekonomiska 

vinningen i att korta ner bearbetningstiden. Att konstruktionen sedan passar ett flertal kranar är 

givetvis även det en fördel.  

 

 

Bild 5.1 Kranbädden 
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I bild 5.1 illustreras den färdiga kranbädden med tilltagna lättningshål för att få ner vikten av 

påbyggnaden samt ge plats för genomföring av kablar och slangar som behövs vid anslutning av 

kranen. FEM-tester har visat att utskärningarna ej påverkar plåtens hållfasthet negativt då de höga 

belastningarna ligger vid kilarnas infästningar samt bultarna. Fyrkantsbalkarna som utgör bäddens 

bas uppfyller de rekommendationer Volvo gett för ändamålet, som ett extra stöd av bädden sitter 

kilformade förstärkningar insvetsade på plåtens undersida. Kilarnas höjd kan tyckas vara 

underdimensionerad men detta är med hänsyn till den standardplåt som ska sammanbinda 

kranbädden med chassit som Volvo kommer att använda sig av i framtiden. Dessa fästen tar upp 

140mm av balkarnas sidor vilket endast lämnar 60mm för förstärkningskilarna. [9] 

 

 

Bild 5.2 

I bild 5.2 syns hur det är tänkt att utskärningen av kranplåtarna skall ske. Laxo köper in 

standardiserade plåtar som är 1500x3000x20, vilket leder till att det kommer att bli mycket material i 

spill. För att minska detta kommer de kilar som skall stabilisera plåten skäras ut ur det spill som blir. I 

ritningen har radier använts i så stor utsträckning som möjligt dels för att minska spänningarna i 

materielet och dels för att minska slitage på Laxos skärmaskin. Maskinen slits nämligen extra mycket 

då den måste göra skarpa svängar. Det fanns en möjlighet att köpa in plåtar i rätt storlek för att 

tillverka enstaka kranpåbyggnader men dessa plåtar var dyrare än de stora på grund av att det då 

skulle bli en specialbeställning istället för en plåt av standardmått. 
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5.2 Flak 
 

Efter en slutlig diskussion angående de olika konstruktionerna så har ett beslut tagits att den lösning 

som blev den slutgiltiga är versionen med utskurna balkar. Denna lösning gav den bästa hållfasthet 

av de som kunde FEM testas, dock vet vi inte vad genomgående hade haft för säkerhetsfaktor. Men 

den lösningen valdes bort då den blev tyngre även med en klenare balkdimension än utskurna. Det 

man förlorar på att välja denna konstruktion med utskurna mot genomgående är att man gör en 

utskärning längre ifrån neutrallagret, samtidigt som man tar bort en större yta. Det leder till att man 

får högre påfrestningar i svetsarna. Tänket som man har med radier vid genomgående för att minska 

sprickbildning kommer att appliceras (Bild 5.3), vilket är en kombination som inte har setts på någon 

annan konstruktion. Det kommer att göra att man minskar sprickbildningen markant. 

 

 
Bild 5.3 

 

Konstruktionen som är gjord för en boggilastbil kommer att ha en lastyta upp till 2520x4995 vilket är 

12.6 kvadratmeter. De mått som kommer att avgöra lastytan är vilken längd man väljer att ha på sin 

lastbil, då bredden på flaket är den maximala lagliga ytterbredd som en lastbil får ha i svensk trafik 

[7]. Balkarna kommer att placeras på ett standardavstånd på 1365mm i så stor utsträckning som 

möjligt för att få en så låg vikt som möjligt. Man får utgå ifrån placeringen av balkar i avseende till var 

stänkskärmarna sitter. Det beror på att vi i har satt stor vikt vid att ha en låg tyngdpunkt på flaket och 

då finns det ingen möjlighet för balkarna att ligga ovan stänkskärmarna, utan måste placeras mellan. 

Det är vanligt att man kapar de chassibalkar som sitter för att få bilen till en passande längd, vilket 

ger ytterligare utrymme för anpassning. 
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Lastbilens lastkapacitet kommer att vara beroende på vilken kran, påbyggnadsvikt och maxvikt man 

får ha på bilen. Standarden anger att bilens totalvikt får uppgå till 26 ton, men detta kan variera 

beroende på olika axelavstånd [6]. Lastkapaciteten kommer då vara 11365 kg enligt tabell 4.1 där det 

är räknat på en kran som klarar 293 kNm och en räckvidd på 17.5 m [5]. Denna kran (EP-5 HiPro) är i 

det största laget mot vad lastbilen skall vara utformad för. De kranar som har använts i störst 

utsträckning har en styrka runt 20 kNm, vilket ger en möjlighet för en större lastkapacitet då man 

inte behöver använda en lika tung kran. 

 

Bild 5.4 Bild 5.5 

 

För att hålla ner kostnaden och arbetstiden på flaket har standarddelar använts i så stor utsträckning 

som möjligt. De delar som inte har konstruerats är lämmar, k20 kinnegrip lämstolpar och de fästöglor 

som Laxo Mekan har tillverkat. Vid dimensioneringen av lämmar valdes en total lämmhöjd på 800 

mm då användarna på AB Karl Hedin ansåg denna lämmhöjd lagom och problemfri. Ett problem med 

allt för stor lämmhöjd är att de lätt släpar i marken då de fälls ned och marken inte är helt jämn.  

På kundbegäran har en modifikation skett på de öglor som man har för att hänga diverse olika 

spännremmar. De har placerat ut de på två olika nivåer då man har känt att man ibland har behov av 

att nå spännremmarna från utsidan av flaket. Den lösning som applicerades på detta problem syns i 

bild 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.6 
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Ibland krävs det att lastbilen ska köra med öppen baklämm då lasten är längre än flaket. Då måste 

baklämmen ha ett stöd för att bidra med extra lastyta vilket syns i bild 5.6. För att slippa behöva ta 

hänsyn till de olika delar som sitter under chassibalken har den valts att placeras i jämnhöjd till 

påbyggnadsbalken. För att detta skulle vara möjligt behövdes en mera flexibel anordning än vad som 

tidigare gjorts. Stödbalken använder sig av gångjärn för att komma upp i rätt nivå samt att kunna 

fällas in helt då de annars skulle vara i vägen vid nedfällning av baklämmen. Genom tilltagna spel 

mellan balkar kommer denna konstruktion inte kunna fastna vilket tidigare har varit ett problem. 

 

Andra saker som användarna har påpekat är bristen på starka 

fästöglor på undersidan av flaket. De som sitter är endast för att 

fästa pressäninng och liknande. För att lösa detta problem har vi 

valt att man skall ha Laxo Mekans egna idé då den är 

välgenomtänkt och redan utvecklad (bild 5.7). Det som gör den 

till en så bra lösning är att den är anpassbar och går att använda 

som infästning både i flaket och som önskat undertill flaket. Det 

enda man behöver göra är att dra ut en sprint och vända på 

öglan. Den klarar en belastning upp till 5ton vilket oftast är mer 

än nog för att hålla lasten fastsurrad. Bild 5.7 

   

Det kommer kunna vara kundanpassat så att det mest går att välja beroende på användningsområde. 

Det som kommer att vara anpassbart är materialvalet av lämmar och golv, men även längd och de 

olika infästningarna kommer att kunna vara anpassbart. De olika material som vi anser vara de 

alternativ som man bör välja mellan är plywood och aluminium, men finns det andra kundönskemål 

får man kolla djupare på de ifall det är en möjlig lösning. Man får en dyrare lösning med aluminium 

men det kommer att ha en längre livstid än vad plywooden har. Viktmässigt så kommer det inte att 

vara någon markant skillnad om man använder sig av aluminiumplank av samma tjocklek som 

plywooden. Totala materialkostnaden kommer att uppgå till 22.500kr, är det då möjligt att tillverka 

flaket på resterande budget mot vad ett flak kostar för inköp. Ett färdigt flak uppskattas till att kosta 

150.000kr vilket leder till att man har 127.000kr kvar för övrigt arbete. Det ger en resterande tid på 

154 arbetstimmar för att sammansätta flaket utan montage på lastbilen. Är det möjligt att tillverka 

hela konstruktionen på 154 timmar kommer det kunna vara lönsamt att i fortsättningen tillverka 

egna fasta flak.   
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6 Diskussion 
 

Efter att ha uppnått ett resultat så finns det fortfarande ett par frågetecken som bör utredas innan 

man tar det vidare till produktion. Något som är en av de viktigaste punkterna är lönsamhet, därmed 

bör man göra en mer noggrann kalkyl av vad det skulle kosta totalt för en färdig produkt inkl 

arbetstid. Det måste även finnas en efterfrågan på marknaden för att produkten ens skall vara värd 

att sätta i ett fortsatt utvecklingsarbete.  

Man bör även få konstruktionen lite mera flexibel för att göra sin marknad bredare då den nu endast 

passar på Volvomodellerna. De flak man bör lägga mest fokus på utöver Volvo är Scania, men även 

på Mercedes, Man och Renault ifall deras ramverk matchar någorlunda. 

Lastkapaciteten är viktig för leveranserna då man vill leverera så fort som möjligt samtidigt som man 

inte vill åka mer vändor än nödvändigt. Detta ger att man vill ha en så lätt konstruktion som möjligt 

för att få de sista kilona utan överlast. Den slutliga konstruktionen som finns i denna rapport tål en 

högre last än vad som är nödvändigt, dvs. en för hög säkerhetsfaktor. Man kan ganska lätt optimera 

dessa flak ytterligare via de olika FEM programmen. För att få en bättre analys krävs djupare 

beräkningar än vad rapporten gått in på. Det kommer sig eftersom att problem vid programvaran 

uppstått som ej har kunnats lösas pga. bristande kunskap.  

Eftersom Volvo inte har lämnat ut CAD-filer på deras lastbilar så har det försvårat uppgiften med att 

t.ex. anpassa flaket efter dess bensintankar och infästningar. Det är något som gör att vi inte till fullo 

har lyckats med en lika komplett lösning som vi hade hoppats på. Även att det har tagit längre tid att 

få en bra bild av vilka som är problemområden när det gäller olika utrymmen vid kran och flak. 

Allting kan alltid utvecklas och nya idéer kan slå ut gamla, därför så rekommenderar vi att man skall 

använda sig av PDCA[2], vilket är en ständigt utvecklande process. 
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