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Sammanfattning 
 
Målet med detta arbete är att hitta en lämplig lösning för lastsimulering vid test av bussar. 
Projektet utfördes i samarbete med Laxå Special Vehicles (LSV) som ska bygga en 
testbuss åt Scania.  
Scania har tidigare en testbuss med ett lastsystem som ska bytas ut när det ska byggas 
en ny testbuss. Uppgiften i detta arbete blir att ta fram och utveckla ett helt nytt lastsystem 
för den nya testbussen. Information om den buss som ska byggas har samlats in och 
utifrån detta har via brainstorming framkommit flera möjliga lösningar som sedan har 
utvärderats.  
 
Metodiken som projektet arbetat efter är systematisk konstruktion enligt Johannesson, 
Persson och Pettersson (2004). Denna metod kan delas in i fem steg, 
Produktspecifikation, Konceptgenerering, Utvärdera koncept, Detaljkonstruktion och 
slutkonstruktion.  
 
Det lastsystem som Scania använder idag har några nackdelar, bland annat att det är 
besvärligt att ställa om systemet från ett lastläge till ett annat. Samt att det under vintern 
är problem med att systemet fryser då systemet använder sig utav vatten som 
viktmedium.  
 
Ett av de lösningskoncept som tagits fram valdes att arbeta vidare med till en 
slutkonstruktion. Det koncept som har valts är helt nytt och utnyttjar inget ifrån det tidigare 
systemet. Systemet som valts bygger på två olika typer av fixturer, en nivåfixtur och en 
viktfixtur. Dessa fixturer kan ställas på varandra för att uppnå önskade lastfall. Dessa 
ställs sedan in i bussen på rätt platser för önskade lastfall.  

  



 

Abstract 
This thesis project aims to find a new solution for simulation of passengers and cargo in a 
bus during field-testing. The project has been carried out in cooperation with Laxå Special 
Vehicles in Laxå Sweden who are going to build a new testbus for Scania. Scania have an 
older testbus that is going to be replaced and a new system for simulation of cargo and 
passengers is going to be developed.  
 
This project has used the method of systematic design described by Johannesson, 
Persson and Petterson (2004). This method can be divided in five parts, product 
specification, concept generation, concept evaluation and selection, detail design and final 
design.  
 
The system used today has several disadvantages, among others that it’s difficult and 
time consuming to change the load configuration. There is also problem with freezing 
during winter since the old system uses water as weight medium.  
 
One of the concepts developed where chosen to be further designed into a final design. 
The chosen concept is totally new and doesn’t use any parts from the old system. This 
system uses two different fixtures, one that will place the weight in the right height and 
one that will be the weight. These fixtures can be placed on each other to obtain the 
wanted load situation.  

  



 

Förord 
Detta examensarbete på kandidatnivå utfördes i samarbete med Laxå Special Vehicles. 
Arbetet har gett god förståelse i maskinteknisk produktutveckling och har mycket god 
verklighetsförankring.  
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1 BAKGRUND 

1.1 Företagsbeskrivning 
Laxå Special Vehicles, i fortsättningen förkortat LSV, är ett företag som specialiserat sig 
på specialbyggnationer av Scanias lastbilar. Deras vanligaste produkter är hytterna CP28 
och CP31, mera kända som CrewCab. Företaget bygger även LowEntry hytter och utför 
alla typer av chassi modifikationer. Företaget startade 1999 men det finns anor från  
1960talet och man har idag en omsättning på omkring 157Miljoner kronor.  
 

 
Bild 1. Svenska skidlandslagets vallningsbuss, byggd av LSV.  
 

1.2 Bakgrund 
Buss- och Lastbilstillverkaren Scania har idag en buss som de kan lasta med vikter i olika 
mängd och på olika positioner i bussen för att testa bussens köregenskaper. Denna buss 
ska bytas ut och ett nytt system för lastsimulering är nödvändigt. Det gamla systemet 
bygger på vattendunkar som placerade i bussen fylls med vatten upp till önskad nivå. Detta 
system är dock tidskrävande och variationsmöjligheterna är små. Problem tillkommer även 
med detta system då det går åt mycket färskvatten varje gång bussen lastas samt problem 
med att vattnet fryser på vintern.  

1.3 Problembeskrivning samt målformulering 
Företaget Laxå Special Vehicles har fått i uppdrag av Scania att bygga en buss för 
provning av köregenskaper. Bussen ska vara utrustad med ett lastsystem där olika lastfall 
kan simuleras för att kunna simulera tänkbara verkliga situationer. Målet med detta projekt 
är att ta fram en lämplig lösning för simulering av passagerare och last i en buss.  

1.4 Projektorganisation 
Organisationen består av utförare, handledare på Örebro universitet, handledare på LSV 
samt personal på LSV. 

• Patrik Börjesson, utförare 
• Filip Åkerling, utförare 
• Håkan Larsson, handledare LSV 
• Anders Lindh, handledare LSV 
• Fredrik Thuvander, handledare ORU 
• Johan Kjellander, examinator ORU  



 

1.5 Tidsplan 
Preliminär Tidsplan                     

Vecka: V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 

Planering                     

Projektspecifikation                     

Tidsplan                     

Förberedelser                     

Nulägesanalys                     

Underlagsinsamling                     

Gå igenom 

kravspecifikation                     

Produktutveckling                     

Konceptgenerering                     

Utvärdera koncept                     

Utveckla koncept                     

Konstruktion                     

Konstruera bottenplatta                     

Konstruera fixturer                     

Integrera fixtur med 

bottenplatta                     

Rapportering                     

Rapportskrivning                     

Redovisningsförberedelser                     

Redovisning                     

Tabell 1: Tidsplan 

1.6 Förväntade resultat 
Examensarbetet förväntas leda fram till en möjlig lösning på ett lastsimuleringssystem 
lämpligt för simulering av last och passagerare i en buss. Det ska tas fram ritningar och 
ungefärliga kostnader för det valda lösningsförslaget.  

1.7 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till att enbart behandla bussens lastsystem, övrig utrustning som 
bussen ska ha kommer att utvecklas av LSV.  

  



 

2 METOD 

2.1 Konstruktionsmetodik 
För att konstruera ett lämpligt lastsystem för provbussen har i detta projekt systematisk 
konstruktion använts. Denna metod är enligt Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion 
och design (2004) av Johannesson, Persson och Pettersson, en lämplig metod vid denna typ av 
projekt.  
 

2.2 Arbetssätt vid systematisk konstruktion  

2.2.1 Produktspecificering 
Denna del av projektet ska själva konstruktionsproblemet definieras och en 
projektspecifikation ska skapas, denna ska tydligt beskriva vad projektet ska behandla. 
Produktspecifikationen kan komma att ändras under arbetets gång.   

2.2.2 Konceptgenerering 
Förslag till möjliga lösningskoncept arbetas fram, dessa ska stämma överens med 
produktspecifikationen. Man ska i detta skede ta fram så många lösningsförslag som 
möjligt för att inte missa några bra lösningar. 

2.2.3 Utvärdering av valda koncept 
Utifrån produktspecifikationens krav och mål viktas de olika lösningarna och poängsätts 
för att få fram de mest lämpliga lösningarna.  

2.2.4 Detaljkonstruktion 
De valda koncepten utvecklas till fungerande lösningar. De valda koncepten förklaras mer 
detaljerat och underlag för att skapa en produktsammanställning tas fram.  

2.2.5 Slutkonstruktion 
Den slutgiltiga utformningen skapas och tillverkningsunderlag tas fram.  

3 VERKTYG 

3.1 Nulägesanalys 
Nulägesanalys gjordes för att samla in data om vad projektet avser, vilka typer av bussar 
som systemet ska fungera för. Bakgrundsdata sammanställdes och stod till grund för 
produktspecifikationen och det vidare utvecklingsarbetet.  

3.2 Microsoft Office 
För beräkningar används Microsoft Excel då det är ett vanligt program som passar de 
beräkningar som utförts i detta projekt. För rapportskrivning har Microsoft Word använts 
och för presentationen användes Microsoft PowerPoint. Dessa program användes då de 
är lättillgängliga och användarvänliga.  

3.3 ANSYS 13,0 
För att verifiera konstruktionens hållfasthet har ANSYS 13,0 använts. Detta användes då 
det finns tillgängligt via Örebro Universitet och är en programvara som projektutförarna 
behärskar.  

3.4 Catia och ProEngineer 
För att skapa 3D modeller har både Catia V5 och ProEngineer Wildfire 5 använts. 
ProEngineer användes för att skapa modeller till ANSYS, då detta fanns tillgängligt på 
Örebro Universitet. Catia V5 användes för att skapa ritningsunderlag hos LSV. 

3.5 Brainstorming 
För att få fram de olika konstruktionskoncepten användes brainstorming. Allt som kunde 
kommas på skrevs ner och idéer utvecklades till koncept. Detta användes då det är ett 
enkelt och effektivt verktyg som fungerar bra även i små grupper.  

3.6 Beslutsmatris 
För att utvärdera och välja bland de olika koncepten har beslutsmatriser använts. 
Johannesson, Persson och Pettersson (2004) Beskriver beslutsmatrisen som ett bra sätt 
att välja mellan olika lösningar. I matrisen jämförs olika lösningskoncept utifrån de krav 



 

och mål som finns för produkten. Varje krav och mål, vidare kallat kriterium, viktas utifrån 
hur viktigt det är i förhållande till de andra kriterierna. Därefter betygssätts varje koncept 
på en skala 0-5 för varje kriterium. Detta betyg multipliceras med vikten hos kriteriet för att 
få fram en slutsumma för varje lösningsförslag. Det lösningsförslag som får mest poäng är 
det mest lämpliga utifrån den uppställda kravspecifikationen.  
 

Beslutsmatris   

Förslag 

1   

Förslag 

2   

Förslag 

3   

Kriterier Vikt  Poäng Vikt*Poäng Poäng  Vikt*Poäng Poäng  Vikt*Poäng 

    

 

  

 

  

 

  

                

      Summa 1   Summa 2   Summa 3 

Tabell 2: Exempelbild på hur en Beslutsmatris är uppbyggd.  
 

3.7 Åtgärdsträd 
Alla frågor som uppkom kring projektet skrivs ned. Till varje fråga kopplades sedan en 
åtgärd för att ta reda på svaret till varje fråga. Dessa åtgärder sorteras i den ordning de 
behöver utföras och en struktur för arbetet framkommer. Se bilaga 2 för exempel. När 
frågorna sedan besvarats genom att åtgärderna har utförts så skapades en 
produktspecifikation utifrån dessa svar.  

4 NULÄGESANALYS 

4.1.1 Provningsförfarande 
Innan provning sker bestäms vilket lastfall som ska testas och vilket system som behöver 
kontrolleras. Därefter lastas bussen till önskat lastfall och körs till platsen där provningen 
ska ske. Väl på plats monteras stödhjulen och tesutrustningen kopplas in. När testerna är 
utförda och ett nytt lastfall önskas måste stödhjulen monteras bort och bussen köras till 
närmaste ställe där bussen kan lastas om för det önskade lastfallet. 
 

4.1.2 Dagens provbuss 
Dagens provbuss är utrustad med rallystolar, rullbur likt dem i rallybilar samt stödhjul. 
Stödhjulen monteras bort då bussen körs på allmän väg. Idag används vatten som fylls i 
dunkar placerade i bussen. Systemet är uppbyggt med vattendunkar som sitter i sektioner 
om åtta dunkar per sektion. Totalt används ca:60 dunkar. Dessa sektioner är monterade 
på en stålkonstruktion ca 750mm över golvet i bussen. Se bilaga 1. Vid full last uppskattas 
tyngdpunkten till 1700mm över marknivå. 
Enligt provpersonalen fungerar dagens system för de flesta tester. Det har dock flera 
nackdelar. Flera av nackdelarna kommer från att det är vatten som används som 
viktmedium. Detta gör provning under vintern besvärligt då vattnet fryser. Problem 
uppkommer även vid hanteringen av vattnet i sig. Det tar lång tid att fylla och vattnet får 
inte tömmas ut var som helst. Det betyder att det oftast inte går att byta lastfall på den 
plats där testerna utförs.  
 

4.1.3 Framtagning av krav och mål 
Projektet utgår ifrån att en buss av typ Scania OmniExpress 360 EB6x2*4 kommer att 
användas, det är dock möjligt att busstypen kan komma att vara en annan. I projektet 
utgås ifrån att bussens innergolv ligger på 1290mm över marken, och att bussens vikt 
olastad är 16700kg, fördelat med 11100kg bak samt 5600kg fram. Bussen ska kunna 
lastas upp till en totalvikt om 27500kg fördelat så att bakaxeln bär upp 19500kg och 
framaxeln 8000kg. Tyngdpunkten i höjdled för bussen ligger på 1420mm över marken.  
Då samma chassi används även för andra karosstyper, som dubbeldäckare, är det 
nödvändigt att kunna förflytta tyngdpunkten av bussen, framförallt i höjdled. Testbussen 



 

ska i så lång utsträckning som det är praktiskt möjligt kunna belastas med samma 
belastningsfall som uppkommer vid verkliga lastfall. För att kunna testa alla bussens 
egenskaper kommer den även kunna lastas till extremare situationer än vad som 
uppkommer i verkliga situationer. Scania önskar justera tyngdpunkten hos hela bussen 
med last mellan 1250mm och 1750mm över marken. För att täcka in alla möjliga tänkbara 
lastfall ska fram respektive bakaxel gå att belasta upp till sina maximala axeltryck utan att 
den andra axeln belastas med mer än bussens egenvikt. Dessa axeltryck ger att bussen 
ska kunna lastas med 8400kg bak samt 2400kg fram. En buss med en nivå för 
passagerare har omkring 48 sittplatser. För att göra lastningen tideffektiv reduceras 
antalet lastpositioner till 24. Då motsvaras en lastposition av två sittplatser. Detta leder till 
att varje lastposition ska kunna lastas med 450kg. Det är även önskvärt att så stor del av 
maxlasten som möjligt kan placeras i bussens lastutrymme.  
Säkringen av lasterna ska vara utformad så att den klarar hela lastens vikt i samtliga 
riktningar. Lastning och lossning måste kunna göras på ett säkert och ergonomiskt sätt. 
Tunga lyft bör inte förekomma. Lastsäkringen ska vara enkel och tidseffektiv. Det får inte 
vara några oklarheter kring om lasten är säkrad eller inte. All utrustning som behövs för att 
testa bussen ska kunna medföras utan extra fordon. Släpkärra med totalvikt om 3500kg 
kan användas för extra utrustning. Det är önskvärt att lastsystemet påverkar bussens 
egenskaper i så liten omfattning som möjligt.  

 

4.1.4 Sammanfattning av krav 
1. Bussen ska kunna lastas upp till gällande totalvikt. 
2. Bussen ska kunna köras med 0-100% last.  
3. Hela bussens maxlast ska kunna placeras i det tidigare passagerarutrymmet. 
4. Halva bussens maxlast ska kunna placeras på ena eller andra sidan. 
5. Lastning av bussen ska vara säker och enkel.  
6. Bussens tyngdpunkt ska gå att variera mellan 1250-1750mm över mark. 
7. Lastsäkringen klara hela lastens vikt i samtliga riktningar.  
 

Utöver de krav som framkommit under det tidigare resonemanget har Scania några 
ytterligare krav som projektet måste ta hänsyn till. 
 

8. Hela bussens maxlast bör kunna placeras i lastutrymmet. 
9. Vikterna som används i bussen ska vara sådana att de kan användas i andra 

fordon med samma utrustning.  

4.1.5 Sammanfattning av mål 
Utöver de krav som måste uppfyllas har även önskvärda mål för projektet tagits fram. 
Dessa har dels tagits fram ur resonemanget ovan och utifrån de krav Scania ställt.  
 

1. Lastsäkringen ska vara tidseffektiv. 
2. Lasterna ska i så stor utsträckning som möjligt kunna vara representativ för 

bussens verkliga lastfall, dvs. utbredd last av passagerare i passagerarutrymmet 
samt utbredd last av bagage i lastutrymmet.  

a. Maxuppdelningen av lasten på övervåningen bör vara 24st laster för att 
representera grupper om 4 stolar. (normalt 8 laster framför dörr samt 16 
laster bakom.) 

b. Lasten i lastutrymmet ska i så stor utsträckning som möjligt kunna varieras 
mellan punktlast och utbredd last.  

3. Man ska så långt som möjligt kunna lasta boggin till maxlast medan framaxeln bär 
upp en last motsvarande bussens egenvikt. 

4. Man ska så långt som möjligt kunna lasta framaxeln till maxlast medan boggin bär 
upp en last motsvarande bussens egenvikt.  

5. Det är acceptabelt att åstadkomma en förflyttning av tyngdpunkten genom att 
ändra fördelningen mellan last på passagerar- och lastutrymme. Lasterna behöver 
inte vara höj-/sänkbara. 



 

6. Om ett högt och ett lågt läge är möjligt i passagerarutrymmet är det en fördel. 
Dessa två lägen måste dock ge tillräckligt stor skillnad för att vara värt att 
genomföra. Om skillnaden blir för liten, välj det övre läget.  

 

5 ANALYS 

5.1 Grundkoncept 

5.1.1 Förutsättningar 
För att ta fram lösningskoncept görs först en funktionsanalys för att hitta grundproblemet. 
Funktionsanalysen gjordes mycket bred för att inte utesluta möjliga lösningsalternativ. 
Funktionsanalysen visas i bilaga 2. För att komma på möjliga lösningar till problemen i 
funktionsanalysen används metoden brainstorming. 
 
För att bussens tyngdpunkt ska hamna på 1750mm över mark krävs att fixturernas totala 
tyngdpunkt ligger omkring 2300mm över mark. Detta medför att den totala tyngdpunkten 
för lasten ska ligga på 1010mm över golvet i passagerarutrymmet i bussen. För att få ner 
tyngdpunkten till 1250mm måste vikternas totala tyngdpunkt ligga ungefär 1000mm över 
mark. Dessa två lastfall förutsätter att bussen lastas upp till sin totala maxvikt. För att få 
tyngdpunkten ner till 1250mm är det även möjligt att lasta 3800kg 500mm över marken, 
här uppnås dock inte bussens maxlast. De värden som presenterats här har använts som 
utgångspunkt under den fortsatta konceptgenereringen. Värdena är i detta läge att se som 
riktvärden och kan komma att omarbetas under arbetets gång. 
 

5.1.2 Konceptförslag 
1. Fasta vattentankar 
Konceptet går ut på att ett system med fast placerade vattentankar fylls med glykolvatten 
som pumpas in till rätt nivåer för att simulera de önskade lastfallen. För att få bussen tom 
krävs en vattentank på omkring 10m3. Denna skulle placeras på en släpvagn. Förflyttning 
av vattnet sker med hjälp av en bensindriven pump. Att ställa om detta system från fullt till 
tomt uppskattas ta ungefär 60min. Systemet kan byggas höj och sänkbart för att bättre 
kunna förflytta tyngdpunkten på bussen. För att få kunna lasta bussen till dess maxlast 
krävs omkring 10m3 vatten. Med en lämplig storlek på vattentankar blir det ungefär 40st 
vattentankar som ska placeras ut i bussen. Detta koncept saknar möjligheten att lasta all 
last i lastutrymmet.  
 
2. Rälssystem  
Detta koncept bygger på att ett rälssystem monteras fast inuti bussen. I detta system kan 
sedan vikter lastas in. Systemet kan byggas med två fasta höjdlägen eller med justerbar 
höjd. För att nå bussens maxlast bör 24st vikter på 460kg användas. Dessa vikter kan 
sedan placeras ut på lämpliga positioner för att kunna simulera olika lastfall. Lastning sker 
bakifrån. Detta system kräver någon form av lyftanordning eller truck för att kunna lastas, 
som kan medföras på en släpvagn. 
 
3. Fixturer 
Detta koncept bygger på att palliknande fixturer placeras ut i bussen. Dessa fixturer 
fungerar som lasthållningssystem för fasta vikter. Fixturerna förflyttas med en vanlig 
palldragare inuti bussen och låses fast i bussens golv. För att ändra lastfall plockas 
fixturerna ur bussen och vikterna placeras om till önskat lastfall. Därefter placeras 
fixturerna tillbaka in i bussen på respektive position. Detta koncept kräver att bussen 
lastas med en truck eller annan lyftanordning genom öppning bak eller i sidan av bussen. 
Truck och eventuell övrig utrustning kan tas med på en släpvagn.  
 



 

5.1.3 Utvärdering av grundkoncept 
Utifrån de krav och mål som framkom vid åtgärdsträdet har ett antal kriterier ställts upp. 
Dessa kriterier har sedan viktats och förts in i en beslutsmatris. I matrisen har 
lösningskoncepten poängsats så att den mest lämpliga lösningen framkommer. 
  
De kriterier som ställts upp är:  
 
Klarar av kravspec, detta kriterium är med för att vatten som viktmedium inte kan uppfylla 
kravspecifikationen fullt ut. Vatten har dock många andra fördelar som gör att det 
fortfarande kan vara intressant. Detta är högt viktat för att visa att det är viktigt att 
kravspecifikationen uppfylls. Om ett koncept inte uppfyller specifikationen får detta noll 
poäng, om specifikationen uppfylls så får konceptet 5 poäng.  
 
Enkelhet vid omställning, detta är viktat ganska lågt då omställningstid inte är speciellt 
viktigt då testerna planeras i god tid och ställtiden för bussen är en väldigt liten tid av det 
totala testet. Detta kriterium är poängsatt utifrån hur enkelt det är att ställa om de olika 
koncepten för olika lastfall. Ett enkelt system ger höga poäng. 
 
Tid 0-100% last, precis som med enkelhet vid omställning är detta viktat lågt då 
omställningens tid inte är kritisk. Kriteriet poängsätts utifrån hur lång tid det tar att lasta 
och tömma bussen. Kort tid för omställning ger höga poäng. 
 
Ergonomi, ergonomi är viktigt för testpersonalens arbetsmiljö. Men eftersom lasterna inte 
ställs om så ofta viktas ergonomin inte högre. Poängsätts utifrån hur ergonomiskt det är 
att använda systemet. Bedöms utifrån om det förekommer tynga lyft etc. Bra ergonomi ger 
höga poäng. 
 
Säkerhet, säkerhet är högt viktat eftersom det inte får finnas risk för att personskador kan 
uppkomma. Poängsätts utifrån hur säkert ett koncept är. Låg risk för skador ger höga 
poäng. 
 
Flexibilitet i lastfall, högt viktat eftersom flexibiliteten i lastfallen direkt påverkar vilka lastfall 
det är möjligt att simulera. Poängsätts utifrån hur stor flexibilitet det är i de olika 
koncepten. Ett flexibelt system ger höga poäng. 
 
Miljöpåverkan, viktat relativt lågt då det endast rör sig om en buss som endast används 
för tester vid fåtal tillfällen. Miljöpåverkan kan då anses som mindre viktigt. Poängsätts 
utifrån hur stor miljöpåverkan ett koncept har. Låg påverkan ger höga poäng. 
 
Utrustningsbehov, då möjlighet att ta med en släpkärra anses utrustningsbehov inte så 
viktigt. Poängsätts utgående från hur mycket utrustning som behövs för att systemet ska 
kunna fungera. Lite utrustning ger höga poäng.  
 
Påverkan på bussens egenskaper, viktat utifrån Scanias önskemål om att påverka 
bussens styvhet i så liten utsträckning som möjligt. Poängsätts utifrån hur mycket 
konceptet påverkar bussens köregenskaper och styvhet. Låg påverkan ger höga poäng. 
 
Flyttbarhet till andra fordon, viktas utifrån hur väl konceptet är anpassat för att enkelt 
kunna användas i andra fordon. God möjlighet att användas i andra fordon ger höga 
poäng. 

  



 

Beslutsmatris Vikt 

Dagens 

system   Fixturer   Räls   Vatten   

Kriterier:                   

Klarar krav spec. 20 0 0 5 100 5 100 0 0 

Tid för omställning 6 1 6 2 12 3 18 3 18 

Tid 0-100% last 5 1 5 3 15 2 10 2 10 

Ergonomi 9 2 18 3 27 3 27 3 27 

Säkerhet 15 4 60 3 45 2 30 4 60 

Flexibilitet i lastfall 10 1 10 3 30 3 30 2 20 

Miljöpåverkan 8 1 7 3 21 4 28 1 7 

Utrustningsbehov 8 2 18 3 27 3 27 2 18 

Påverkan på bussens egenskaper 11 1 11 4 44 2 22 2 22 

Flyttbarhet till andra fordon 8 1 8 4 32 2 16 2 16 

Summa 100   143   353   308   198 

Tabell 3: Beslutsmatris för lösningskoncepten. 
 
 
Utifrån beslutsmatrisen valdes konceptet med fixturer för att arbeta vidare med då detta 
visade sig vara det mest lämpliga. Vatten tappar mycket i förhållande till de andra 
koncepten då detta inte klarar av att lasta hela bussens maxlast i lastutrymmet. Vid en 
känslighetsanalys syns att fixturkonceptet är det mest lämpliga då förändring av 
viktningen inte påverkar resultatet.  
 

5.2 Fixturkoncept 
 

5.2.1 Förutsättningar 
Fixturer behövs för att underlätta säkringen och hanteringen av vikterna. Fixturerna måste 
vara ungefär en meter höga för att vikterna ska hamna på tillräcklig höjd. Det är möjligt att 
använda samma vikter i passagerar- som i lastutrymmet om fixturens bredd är mindre än 
700mm. Detta är önskvärt. För att lasta i och ur fixturerna i bussen behövs det en truck 
eller motsvarande lyftutrustning. För att fixturerna ska lagras smidigt är det lämpligt om de 
är staplingsbara. Det är lämpligt att lasta in fixturerna genom en öppning längst bak eller i 
sidan av bussen. När fixturerna är i bussen kan de flyttas runt med en vanlig palldragare. 
Fixturerna bör ha minst två oberoende lastnivåer. Det ska vara minst 24 lastpositioner. 
Måtten på fixturerna bör vara EUR-pall standard.  
 
För fixturerna gäller följande krav: 

1. Samma storlek som en EUR-pall, 1200x800mm eller 800x600mm 
2. Möjligt att stapla dem på varandra vid lagring 
3. Ge möjlighet till lastning i minst två nivåer i passagerarutrymmet 
4. Maxlast på högstanivå ska ge total höjdtyngdpunkt på 1750mm 
5. Ska klara hela lastens vikt i samtliga riktningar 
6. Lastbara i både passagerar- och lastutrymme 

 

5.2.2 Fixturkoncept 
Utifrån kraven och de grundläggande skillnaderna togs fyra möjliga koncept på fixturer 
fram. Dessa ställdes upp i en beslutsmatris och viktades på ungefär samma sätt som 
lösningskoncepten för att hitta den bästa lösningen.  
De föreslagna fixturkoncepten var: 

1. Fixtur fungerande som byggsats av två delar med yttermått som en EUR-halvpall. 
Den ena delen fungerar som vikt och den andra delen fungerar som nivåfixtur. 
Dessa två delar är staplingsbara på varandra. Om ett högt tyngdpunktsläge är 
önskat så ställs nivåfixturen i botten och viktfixturen överst. För att uppnå ett lågt 
tyngdpunktsläge staplas fixturerna om så att viktfixturen hamnar underst.  

2. Fixtur med fasta yttermått där mindre vikter hängs upp på önskad nivå med 
sprintar. Storleken är samma som en EUR- pall. Justering av nivå görs genom att 



 

vikterna flyttas till önskad nivå. I lastutrymmet staplas de lösa vikterna i fack på 
golvet. 

3. Fixtur med storleken av en EUR-halvpall. Fixturen kan liknas vid ett pallställ med 
fasta lägen. För att justera nivån flyttas vikten med truck från en nivå i fixturen till 
en annan. I lastutrymmet staplas vikterna på golvet.   

4. Fixtur med storleken av en EUR-halvpall. Fixturen kan liknas vid ett pallställ där 
viktens höjd är justerbar. För att lasta lastutrymmet lyfts vikten ur fixturen och 
placeras på golvet i lastutrymmet. 
 

5.2.3 Utvärdering av fixturkoncept 

Beslutsmatris Vikt 1   2   3   4   

Kriterier:                   

Tid för omställning i passagerarutrymme 5 3 15 2 10 3 15 4 20 

Enkelhet vid omställning av enskild 5 3 15 2 10 3 15 4 20 

Flexibilitet i lastfall 10 2 20 4 40 3 30 4 40 

Smidighet vid lastning i lastutrymme 10 4 40 1 10 2 20 2 20 

Vikt kvar i pass.utr. vid fullt lastutrymme 5 4 20 2 10 2 10 2 10 

Ergonomi 20 4 80 2 40 5 100 3 60 

Säkerhet 30 4 120 1 30 4 120 3 90 

Enkelhet att punktlasta 15 5 75 3 45 3 45 4 60 

Summa 100   385   195   355   320 

Tabell 4: Beslutsmatris för fixturer 
 
Beslutsmatrisen visar att byggsatsfixturen är mest lämplig. Den vinner mycket på att den 
helt hanteras med truck. Det blir även mycket lite vikt kvar i passagerarutrymmet då 
bussen lastas fullt i lastutrymmet. Den ligger lägre än de andra i flexibiliteten men det 
bedöms att tillräcklig noggrannhet i lastfallen med god marginal kan uppnås. 
Känslighetsanalys visar att det fortfarande blir samma resultat även om viktningen 
förändras vilket tyder på att den bästa lösningen hittats.  
 

5.3 Byggsatsfixtur 

5.3.1 Vikt 
Den totala vikten då en viktfixtur och en nivåfixtur är sammankopplade ska vara ca:450kg. 
Vikten på nivåfixturen bör vara så låg som möjligt men inga krav på högsta vikt anses 
vara relevant. Vikten hos viktfixturen blir resterande vikt upp till 450kg.  

5.3.2 Storlek 
Storleken på fixturens bas bestäms till 800x600mm. Detta för att det motsvarar storleken 
av en halv EUR-pall vilket är en standardstorlek för transport av gods i Sverige och övriga 
Europa. Det underlättar avsevärt en eventuell flytt till annat fordon eller transport. Basen 
på fixturen bör ha ramverk likt de på en EUR-halvpall. Det innebär att utrymmet under ska 
vara 100mm högt för att palldragare och truckgafflar ska få plats. Höjden på fixtursystemet 
bestäms av vart den högsta totala tyngdpunkten ska vara och vid vilken totalvikt den ska 
uppnås. För att uppnå en total tyngdpunkt på 1750mm vid fullast krävs att de 
sammankopplade fixturernas gemensamma tyngdpunkt ligger på 1050mm över golvnivå i 
bussen. Önskvärt är att viktfixturen ska vara så låg som möjligt för att i andra 
sammanhang vara så flexibla som möjligt.  
 

5.4 Placering i passagerarutrymmet 

5.4.1 Förutsättningar 
För att få vikterna rätt i bussen krävs att de är placerade på ett förbestämt sätt. På grund 
av storleken på en EUR-halvpall kan de endast hanteras på långsidan vilket begränsar 
placeringsmöjligheterna. Den totala längden på passagerarutrymmet är hos OmniExpress 
10000mm. Då motorkonfigurationen förhindrar lastning bak måste bussen lastas från 



 

sidan. Det finns dörr anpassad för handikappslyft som är 1200mm bred. Denna kan 
lämpligen användas för i och urlastning av fixturerna. Innanför dörren krävs en plan yta för 
att kunna hantera fixturerna. Den ytan är hela bussens bredd och lika lång som dörren. 
Då återstår 8800mm att placera fixturerna på jämnt fördelat framför och bakom 
öppningen.  
 

5.4.2 Placeringskoncept 
1. Placering sker i två rader med den korta sidan längs bussen. Principen kan 

jämföras med djupstapling då det inte går att komma åt de innersta pallarna utan 
att först flytta alla utanför. Fördelen med systemet är dess enkelhet och utrymmet 
det ger mellan fixturerna.  

2. Placering sker i två rader med den långa sidan längs bussen. Principen har den 
stora fördelen att det går att komma åt de inre pallarna utan att först flytta de yttre. 
Nackdelen är att det blir mycket trångt att komma åt med palldragare mellan 
pallarna när de är på plats och mycket trångt när de ska placeras i sina lägen. 

3. Placering sker längs kanterna men med viss vinkel likt parkeringsplatser. Fördelen 
här är att det går att få ut fixturerna oberoende av varandra i en rad när den andra 
raden är borta. Det blir dock en väldigt smal gång mellan fixturerna och det går 
inte heller att få plats med 12st fixturer per rad.  

5.4.3 Utvärdering 
Av de föreslagna placeringskoncepten väljs det första som liknar djupstapling. Detta 
för att den ger bäst återgivning av de säten den ska simulera. Det är också den 
lösning som är mest flexibel vid placering i andra fordon än den tilltänkta bussen.  

 

5.5 Lastsäkring  

5.5.1 Förutsättningar 
För att säkra lasten ska utrustningen tåla minst hela lastens vikt i samtliga riktningar. 
Detta är mer än vad lagkraven som säger hela lastens vikt framåt och halva lastens vikt 
bakåt och åt sidorna. Det ska inte behövas några konstiga arbetsställningar för att säkra 
lasten. Det får inte förekomma några oklarheter om systemet är låst eller inte. 
Lastsäkringen ska vara så tidseffektiv som möjligt för att hålla nere omställningstiden för 
olika lastfall.  

5.5.2 Lastsäkringskoncept 
För att säkra lasten har det tagits fram fem lösningar.  

1. Surrning med band eller kätting. Det innebär att fixturerna spänns ner mot golvet 
med hjälp av en spännanordning. Trycket mot golvet hindrar fixturerna från att röra 
sig och från att välta. Dess största fördel är flexibiliteten och möjligheten till plant 
golv. Nackdelen är att systemet är krångligt och tidskrävande.  

 
2. Stängning. Det innebär att fixturerna rent mekaniskt låses i bussen. Fixturerna 

placeras på bestämda platser där fästen för rör med fast längd finns. Dessa rör 
låses fast i fixturen och golvet. Största fördelen är att det går fort att säkra lasten 
men det kräver exakt placering av fixturerna. 

 
3. Fixturerna sänks ner i hål i golvet där de låses med en sprint som skjuts ut under 

golvet. Sprinten ser till att fixturen inte kan åka upp ur hålet och hålet ser till att 
fixturen inte kan glida. Fixturer låses i varandra på samma sätt som de låses i 
golvet. Största fördelen är att ett plant golv är möjligt men nackdelen är att 
systemet kräver modifiering under golvnivå. 

 
4. Fixturer låses direkt i golvet med en horisontell sprint. I golvet och högst upp på 

varje fixtur finns en styrkloss som passar i fixturens fötter. Fixturen låses i 
styrklossen med sprintar. Sprintarna tar upp de vertikala krafterna medan de 



 

horisontella tas upp av styrklossen. Systemets största fördel är dess enkelhet och 
snabbhet. Den största nackdelen är att styrklossarna sticker upp ur golvet. 

 
5. Längs bussens riktning monteras skenor på golvet. Dessa skenor fungerar som 

låsningar där fixturerna låses med horisontal sprint. Den största fördelen är dess 
enkelhet att tillverka och att göra nya positioner i bussen. Nackdelarna är att den 
kräver lösa sprintar och stor precision vid placeringen. 

 

5.5.3 Utvärdering av lastsäkringskoncept 
Lösningarna är principiellt skiljda men de ska lösa samma uppgift. För att besluta vilken 
princip som ska användas ställs ett antal kriterier upp för att jämför dem med varandra.  
 
Enkelhet- Enkelhet viktas utifrån hur enkelt det är att placera fixturerna på plats och få de 
att passa med fastsättningssystemet i bussen. System där placering måste ske med hög 
precision får låga poäng.  
 
Flexibilitet- Detta kriterium bedömer hur många platser systemet klarar av och hur tätt 
fixturerna kan fixeras. Hög flexibilitet ger höga poäng. 
 
Tidsåtgång- Kriteriet bedömer hur lång tid det tar att säkra fixturerna i bussen. Kort tid ger 
höga poäng.  
 
Ergonomi- Ergonomi viktas i hur tungt och svåråtkomligt det är när fixturerna ska säkras. 
Ett system som säkras enkelt med ett handgrepp viktas högre än ett som kräver mer jobb. 
 
Enkelhet i lastutrymmet- Systemet för lastsäkring ska fungera både i passagerar- och i 
lastutrymmet. Troligtvis löses de flesta lastfall genom omfördelning av vikter i 
passagerarutrymmet så de andra kriterierna är viktade efter det. Detta kriterium viktar hur 
väl systemet fungerar i lastutrymmet där fixturerna står på andra ledden och med kraftigt 
begränsat utrymme. 
 
Komplexitet- Detta kriterium viktas efter hur komplicerad en lösning är och hur mycket 
standardprodukter som används. Är systemet uppbyggt av raka rör och standardprodukter 
får det höga poäng men krävs det mycket bearbetning och specialdelar får det låga 
poäng.  
 
Flyttbarhet- Fixturerna ska vara möjliga att använda i andra fordon än just den buss de är 
konstruerade för. Det innebär att även fastsättningssystemet ska vara flyttbart till andra 
fordon. Flyttbarhet viktas i hur enkelt systemet kan flyttas till andra fordon alternativt hur 
svår det helt enkelt skulle vara att snabbt bygga fästsystem för att annat fordon. Det är 
möjligt att spänna fast fixturerna med spännband oavsett vilket fastsättningssystem som 
väljs men här tas hänsyn endast till det tänkta lastsäkringssystemet.  
 

Beslutsmatris Vikt Surrning   Stängning   
Vertikal 

dockning 
  Styrklossar   Skenor 

  

Egenskap                       

Enkelhet 20 5 100 2 40 2 40 3 60 3 60 

Flexibilitet 10 5 50 2 20 2 20 3 30 4 40 

Tidsåtgång 15 1 15 2 30 3 45 4 60 4 60 

Ergonomi 20 1 20 2 40 3 60 3 60 3 60 

Enkelhet i lastutrymmet 15 2 30 1 15 2 30 3 45 3 45 

Komplexitet 5 4 20 2 10 1 5 3 15 4 20 

Annat fordon 15 4 60 2 30 1 15 3 45 4 60 

Poäng 100   295   185   215   315   345 

Tabell 5, Beslutsmatris för fastsättningssystem. 
 



 

Från beslutsmatrisen syns att det fastsättningssystem som får flest poäng är 
skensystemet. Det vinner på grund av sin enkelhet i konstruktion och flexibiliteten den 
erbjuder i lastfallen. På grund av osäkerheten kring vilken busskaross som ska användas 
är detta system att föredra då infästningspunkterna enkelt kan flyttas beroende på var det 
finns infästningsbalkar i karossen. Sprintar valdes som fästelement för att de är enkla och 
det är liten risk för att de kan krångla och gå sönder. Ett system med sprintar blir även 
tidseffektivt jämfört med de andra möjliga lösningarna. En känslighetsanalys visar att 
resultatet inte förändras nämnvärt om viktningen förändras.  

 

5.6 Skensystem 

5.6.1 Golvsäkring 
Skensystemet i botten ska fungera som fastsättning för fixturerna. Det är även bra om det 
kan avlasta trycket mot golvet då fixturerna är säkrade i sina positioner. För att underlätta 
konstruktion och eventuell flytt till annat fordon är det lämpligt att systemet skruvas fast. 
Höjden som skensystemet bygger ska hållas så låg som möjligt. Det är viktigt då en 
palldragare har styrhjulet bak och är därför svår att manövrera skjutandes i de smala 
gångar som blir mellan skenorna. Om fixturerna kan lyftas över skensystemet ökas den 
tillgängliga kör ytan. För att klara de krafter som uppkommer är det lämpligt att 
sammankoppla skenorna med fixturerna vid fyra punkter. För att lösa detta används U-
profiler. En U-profil läggs med ryggen mot golvet och skruvas fast i bussen. I botten på 
fixturen sätts en något större U-profil med ryggen uppåt. Skiss för detta visas i bilaga 3. 
För sammankoppling mellan fixturerna används samma princip.  
 

5.6.2 Säkring mellan fixturer 
Systemet ska se till att fixturerna låses i varandra. Samma princip som för säkringen i 
golvet tillämpas, med skillnaden att ett fyrkantsrör används i toppen på fixturerna.  
 

5.7 Hållfasthet 
Enligt SS-EN 818 ska kätting för lyftredskap klassas med säkerhetsfaktor fyra. Om 
samma säkerhetsfaktor antas för lastsäkringen innebär det att den ska klara en last som 
är minst fyra gånger så stor som den klassats för. För enkelhets skull liknas lastsäkringen 
vid den i lastbilar. Vid normal körning utsätts systemet för utmattningslast vid körning och 
inbromsning. En rimlig siffra på belastningen vid inbromsning är enligt NTF 0,45g. Det 
innebär att de dynamiska lasterna inte i normalfallet överstiger kravet för lastsäkring på 
hela lastens vikt i samtliga riktningar. Scania dimensionerar i vanliga fall mot utmattning 
genom att inte tillåta spänningen överstiga 170Mpa. Detta tillämpas även i detta fall.  
 
De krafter som uppkommer på lastsäkringsutrustningen är som störst vid infästningen i 
golvet. Mer specifikt infästningen i golvet på långsidan av fixturen. Den största statiska 
belastningen uppkommer om bussen ligger på sidan och fixturen kan tänkas infäst mot en 
lodrät vägg. De lodräta krafterna är fortfarande bara fixturens egentyngd men det bildas 
ett moment runt det nedre benparet som måste motverkas av de övre infästningarna. 
Fixturens totala vikt är 450kg. Antagande görs om att det alltid är minst två infästningar 
som håller hela lasten. Då blir kraften som varje infästning ska klara av 
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Längden mellan infästningspunkterna är strax under 600mm. Höjden är tidigare fastlagd 
till 1m. 
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Den största dragande kraften vid statisk belastning är således 3750N. Med kravet på fyra 
gångers säkerhet blir den totala vertikala kraften säkringsutrustningen måste tåla 15000N. 



 

Utifrån dessa värden kan den minsta diametern på sprintarna beräknas. Dessa 
beräkningar visas i bilaga 4. Det visar att den minsta sprintdiametern som går åt är 
8,5mm. 

 

5.8 Viktfixtur 
Den delen av lastsystemet som utgör själva vikterna ska vara staplingsbara på varandra 
för att göra det möjligt att lasta axlarna tillräckligt mycket separat. För att få plats med all 
vikt i lastutrymmet krävs att den totala höjden av vikterna hålls under 300mm. Dock måste 
höjden under dem vara minst 100mm för att det ska vara enkelt att lyfta dem med en truck 
eller palldragare. Vikterna ska vara utrustade med samma fastsättningssystem som 
nivåfixturerna för att de ska passa samman och gå att placera dem på valfria 
lastpositioner. Tyngdpunkten i höjdled ska på vikten ligga så lågt som möjligt. Nivåfixturen 
ska anpassas efter denna för att den totala tyngdpunkten ska hamna på rätt nivå i bussen. 
Viktfixturen ska om möjligt tillverkas i samma rördimensioner som används i nivåfixturen 
för att underlätta vid tillverkning. Som vikter är det lämpligt att använda plåtar.  
 

5.9 Nivåfixtur 
Nivåfixturens uppgift är att bära viktfixturen på en bestämd höjd. För att klara detta måste 
den klara av krafter motsvarade de beskrivna i kap:5.7. För att lösa detta har ett antal 
koncept tagits fram och visas nedan som fixtur 1-4. I samtliga koncept gäller 
beskrivningen för alla fyra sidor. 
 

    
Fixtur 1            Fixtur 2               Fixtur 3               Fixtur 4 
 
Lasten ska bäras upp på en höjd av 900mm av fyra vertikala rör. Konstruktionens 
utformning är beroende på om det krävs snedstag eller ej. För att snedstag inte ska 
behöva användas (Fixtur 1) krävs att de vertikala rören själva klarar av att ta upp de 
krafter som skapar böjning i rören. För att de ska klara av detta krävs att de har ett 
böjmotstånd på 11,25cm3. Beräkningar finns i bilaga 5. Detta är dock inte rimligt att uppnå 
med rimliga rördimensioner vilket gör snedstag nödvändigt. Därmed utesluts fixtur 1. Av 
resterande förslag har fixtur nummer fyra valts. Detta för att den har en enkel konstruktion 
med låg materialåtgång. För att förhindra risk för tippning kan fixturerna utrustas med 
byglar där gafflarna på trucken hamnar. Det är sedan tidigare känt att totala viktcentrum 
för lasten ska ligga på ungefär 1010mm över golvnivå. För att uppnå detta antas höjden 
på nivåfixturen behöva uppgå till omkring 900mm. 

  



 

5.10 Material 
För att bygga fixturerna väljs fyrkantiga rör. Detta för att de är mycket enkla att svetsa 
samman tack vare sina raka sidor. De raka sidorna är bra även vid hanteringen med truck 
och palldragare. Det som blir dimensionerande för fixturen blir det snedstag som 
stabiliserar hela fixturen.  
För att beräkna hållfastheten hos snedstaget används Eulers formler för knäckning. 
 
Standardformel för knäckning är � = �²

��

�²
  

P=Knäckkraften 
E=Elasticitetsmodulen, materialkonstant för stål 210kN/mm² 
I=Areatröghetsmoment 
L=Knäcklängden 
 
Det enda som inte är känt för de olika rören är vilket areatröghetsmoment som åtgår för 

att det ska hålla. Tröghetsmomentet beräknas ur � =
��²

�²�
 . Tröghetsmomentet beräknas för 

de olika rören och deras respektive belastning. Belastningen på varje rördel beräknas 
med utgångspunkt att de sammanlagt ska klara en kraft motsvarande 450kg i alla 
riktningar. Krafterna som uppkommer på varje rör är beroende på rörets uppgift. Den 
största kraften uppkommer i de sneda rören som motverkar att konstruktionen viker sig. 
Dessa rör är alltså dimensionerande. På grund av de svängningar och skakningar som 
uppkommer då bussen körs utsätts konstruktionen även för utmattning. Att dimensionera 
för utmattning är komplicerat och beroende på hur den slutgiltiga konstruktionen kommer 
att se ut. Standarden SS-EN 1993-1-9 ger metoder för att bestämma bärförmåga hos 
konstruktionsdelar utsatta för utmattningslast. Scania har genom tester tagit fram egna 
direktiv för hur hänsyn ska tas till utmattning av konsoler monterade på lastbilar. Där kan 
man utgående från konsolens dämpning och egenfrekvens i tabell utläsa vilken 
säkerhetsfaktor den ska dimensioneras för. Projektet avser varken konsol eller lastbil men 
detta är Scanias direktiv för fordon och kan därför ses som riktvärden. Enligt tabellen ska 
en konsol med okänd dämpning och egenfrekvens dimensioneras med 20 gångers 
säkerhet om den monteras i lastbilens främre del.  
Enligt de beräkningar som finns i bilaga 4 är det lägsta tröghetsmomentet 
konstruktionsröret behöver ha är 4,01cm4. Då Tibnor är den leverantör LSV normalt 
använder hämtas data ur deras produktkatalog. I katalogen kan utläsas att lämpligt 
fyrkantsrör som kan användas är KKR 40*40*2,5. Det är ett kallformat konstruktionsrör väl 
lämpat för ändamålet. Röret har ett tröghetsmoment på 8,22cm4 så det klarar kraven med 
god marginal. Närmast rör under är KKR 30*30*3,0. Det röret har tröghetsmomentet 
3,5cm4 och ger en säkerhetsfaktor för det mest utsatta röret på 16 gånger. Det kan dock 
användas på de andra rören men på grund av enkelhet och osäkerheten kring vilken buss 
som ska användas beslutas att konstruktionen endast ska innehålla en rördimension och 
den dimensionen väljs till 40*40*2,5. Vidare beräkningar visar att med den denna 
dimension är det möjligt ur belastningssynpunkt att stapla två nivåfixturer uppe på 
varandra och sedan en viktfixtur ovanpå på dem vilket kan vara önskvärt för att utföra 
tester med hög tyngdpunkt men vid mindre last.  
 

5.11 Sprintar 

5.11.1 Förutsättningar 
För att låsa fixturerna i varandra och i golvet används sprintar. Sprintens diameter väljs till 
15mm för att ha goda marginaler till de 8,5mm som var den minsta diameter som krävdes. 
Då bussen körs uppkommer vibrationer som kan få sprintarna att lämna sina lägen. Därför 
krävs att sprintarna låses så att de inte kan flytta på sig. Denna låsning måste vara så 
pass säker att sprintarna inte kan lossna. Samtidigt måste den, på grund av det trånga 
utrymmet, vara så pass enkel att den kan hanteras med en hand. Utrymmet som finns 
tillgängligt mellan innerväggen på bussen och fixturernas yttersida är 150mm och därmed 
krävs det att sprintarna själva inte är längre än 120mm. Det krävs även att de ska gå att 



 

låsa i sina positioner oavsett om de används på yttersidan eller innersidan under 
fixturerna.  
 

5.11.2 Sprintkoncept 
 

1. Magnetisk låsning. På sprintarna fästs magneter i rätt position så att de är i kontakt 
med sidan på fixturens fot då de är i rätt läge. Magneten måste vara stark nog för 
att garantera att sprintarna inte kan skaka loss samtidigt som de inte får vara 
starkare än att de kan dras ut med en hand. 

2. Kullåspinne. I änden på sprinten sitter kulor som via en knapp i huvudet på 
sprinten kan skjutas ut eller dras in.  

 
Bild 2: Kullåspinne 
 

3. Låsanordning där en låspinne likt en fjäder släpar mot ovansidan på fixturernas 
fötter. Då sprinten är i sitt rätta läge glider låspinnen ner i ett hål på fötternas 
ovansida och låser därmed sprinten.  

4. Låsanordning där sprinten skjuts på plats och vrids in i en låsning.  
5. Självlåsande sprint. En sprint med en lös låsning stoppas in i hålet, låsningen låser 

automatiskt sprinten i rätt läge. För att få ut sprinten så vrids den 180° och 
låsningen faller in i sprinten och frigör den. 
 

5.11.3 Utvärdering av sprintkoncept 
Av dessa väljs sprint nummer fem, den självlåsande sprinten. Förslag 2, med kullåspinne 
var egentligen en bättre lösning. Men på grund av den höga kostnaden för denna lösning 
valdes den bort. Den valda sprinten är lätt att använda och uppfyller de krav som ställs på 
den. Sprinten blir specialtillverkad och ritning på denna finns i bilaga 7. 

 
Bild 3: Illustration av sprinten. 

5.12 FEM beräkningar  
För att säkerställa hållfastheten hos konstruktionen gjordes beräkningar i FEM 
programmet ANSYS. Dessa beräkningar visade att om U-profiler med måtten 40x40x40x4 
används i golvet och 40x60x40x4 i fixturerna så kommer spänningarna i materialet bli 
omkring 170MPa. Spänningarna blir i stort sett samma för båda profilerna. När dessa 
beräkningar gjordes sattes ett fixed support i den ytan som ligger mot golvet och en 



 

bearing load på 15000N placerades i hålen med riktning ifrån fixed support. Resultatet 
finns i bilaga 5. I toppen på fixturen som tillverkas av 40x40x2,5 fyrkantsprofil kommer 
spänningarna blir något högre med samma belastning, omkring 200MPa, detta uppnås 
dock endast då två nivåfixturer placeras på varandra. Se bilaga 6. Samtliga beräkningar 
är utförda med en säkerhetsfaktor på 4 gånger.  
 

5.13 Lastutrymmet 
I lastutrymmet ska samma fastsättningsanordning som den i passagerarutrymmet 
användas. Skensystemet gör sig bra även här då det enkelt kan skruvas fast.  

 

5.14 Beräkningsprogram 
De många fixturerna och alla möjligheter till variation gör det svårt att få överblick och 
beräkna var den slutgiltiga tyngdpunkten kommer hamna. För att lösa det problemet har 
ett beräkningsprogram tagits fram i Excel. Programmet är uppbyggt i tre sektioner. Den 
första sektionen hanterar indata så som bussens egentyngd och vart de olika 
lastpositionerna är placerade. I den andra sektionen i beräkningsprogrammet kan 
användare fylla de olika lastpositionerna i bussen med antingen en viktfixtur, en nivåfixtur 
eller ingenting. Den tredje sektionen returnerar slutgiltiga data för fordonet med aktuell 
last. 

5.14.1 Arbetsgång 
Arbetsgången är tänkt så att indata för fordonet endast ställs en gång. Då provning skall 
utföras bestäms först vilket lastfall som önskas. Därefter placeras fixturerna ut på trolig 
position i sektion två. Efter en kontroll i sektion tre görs små justeringar i placeringen. 
Därefter lastas det verkliga fordonet och provningen kan påbörjas. Då provningen är 
avklarad sparas data för placering och slutvikter vilket underlättar vid rapportering och 
återskapande av lastförhållandet vid senare tillfälle. 

  



 

6 RESULTAT 

6.1 Slutgiltig lösning 
Den lösning som tagits fram består av två olika fixturer. En nivåfixtur har som uppgift att 
hålla den andra viktfixturen i rätt höjd. Viktfixturen kan ses som en hållare för viktkassetter 
som skruvas fast. Nivåfixturens totala höjd blir 900mm, anpassat för att få gemensam 
tyngdpunkten av nivå- och viktfixtur på 994mm över bussens golv, alltså 2414mm över 
marken. Detta för att kunna höja bussens totala tyngdpunkt till 1750mm vid full last.  

6.1.1 Nivåfixtur 
Förutom bottenskenorna som tillverkas av U-profiler med måtten 40x60x40x4mm kommer 
nivåfixturen tillverkas i fyrkantsrör med måtten 40x40x2,5mm. Fyrkantsrören och U-
profilerna är båda kallformade profiler. Nivåfixturen tillverkas av totalt 7st olika detaljer 
som svetsas ihop. Ritning på samtliga delar finns som bilagor 13-20 samt ritning på 
komplett nivåfixtur som bilaga 21.  

 
Bild 4, illustrering av sammansatt nivåfixtur. 

6.1.2 Viktfixtur 
Precis som nivåfixturen kommer viktfixturen att byggas av U-profil 40x60x40x4 och 
fyrkantsrör 40x40x2,5. Viktfixturen kommer att ha totalt 7st ingående delar, varav flera 
delas med nivåfixturen. Ritningar på delar som är unika för viktfixturen presenteras i 
bilagor 22-24 samt en sammanställd ritning som bilaga 25. Viktfixturens totala höjd blir 
285mm och den kommer att väga 410kg. Vikterna för fixturen utgörs av tre plåtar. Dess 
tjocklek väljs till 45mm för att kunna erhålla totalhöjden 285mm. Detta leder till att plåtarna 
skall vara 500x720mm för att uppnå totalvikten på 410kg. Då är 384kg vikter och ungefär 
26kg är vikten för fixturen.  
 

 
Bild 5, Illustrering av sammansatt viktfixtur. 



 

6.2 Återkoppling till kravspecifikation och mål 
Lastsystemet har 24 lastpositioner som vardera vid maxlast belastas med 450kg. 
Viktfixturen väger 410kg och nivåfixturen väger 40kg. Det finns tre grundlägen till variation 
i höjdled då bussen är maxlastad. Det höga läget är då viktfixturer placeras ovanpå 
nivåfixturer i passagerarutrymmet. Då är bussens totala tyngdpunk 1759mm över mark. 
Det andra läget är då nivåfixturer placeras ovanpå viktfixturer i passagerarutrymmet. Då 
är tyngdpunkten 1459mm över mark. Det tredje är då viktfixturerna placeras i 
lastutrymmet och nivåfixturerna placeras i passagerarutrymmet. Det ger total tyngdpunkt 
på 1287mm över mark. Tyngdpunktsskillnaden mellan läge ett och två, tillsammans med 
att det finns 24 lastpositioner gör att tyngdpunkten går att justera i steg om 12,5mm. Den 
lägsta tyngdpunkten som går att uppnå är 1259mm vid 8610kg last. Den högsta möjliga 
tyngdpunkten som går att uppnå är 1840mm vid 5880kg last. Det högsta lastfallet uppnås 
då det på varannan plats placeras två nivåfixturer och en viktfixtur.  

6.2.1 Placering i passagerarutrymme 
I passagerarutrymmet finns 10000mm som kan utnyttjas till lastning. För att belastningen 
på axlarna ska bli rätt vid maxlast behöver det placeras fler vikter bak i bussen. Detta 
medför att fixturerna kommer stå tätt i den bakre delen av bussen och glesare i den 
främre delen av bussen. Se bilaga 10. 

6.2.2 Placering i lastutrymme 
Lastutrymmet inte är helt öppet utan är delat i sektioner. Det medför att det endast får 
plats 21 stycken viktfixturer fördelade enligt bilaga 8. Det innebär att tre viktfixturer och 
samtliga nivåfixturer med sammanlagd vikt på 2190kg inte kan placeras i lastutrymmet. 
Den samlade vikten i lastutrymmet på omkring 9450kg anses dock vara bra nog. Det 
medför även att den totala tyngdpunkt hamnar 49mm till vänster om bussens 
längsgående centrum vilket anses vara acceptabelt. Om möjlighet finns att bygga om 
lastutrymmet så är det dock möjligt att få in samtliga viktfixturer.  

 

6.3 Kostnad 
Då kostnaden för tillverkning kan variera mycket beroende på vem som utför monteringen 
tas detta inte upp som en del i detta projekt.  

6.3.1 Materialkostnad 
Priserna på materialet är ungefärliga och hämtas från Tibnor.se och var aktuella 2012-05-
15.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6: Tabell över materialkostnader. 
 
Tabellen visar de olika delarna som går åt för att bygga systemet samt ungefärlig kostnad.  

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

För att simulera olika lastfall i testbussen så tycker vi att det system som tagits fram är en 
lämplig lösning. Det har under arbetets gång tydliggjorts att det är många detaljer som 
man inte såg från början som man måste tas hänsyn till. Innan fullskalig tillverkning av 
systemet så rekommenderas att man gör tester för att med säkerhet verifiera att systemet 
kommer fungera som det är tänkt. Lämpliga tester kan vara för lastningen och 

Detalj Antal Kostnad 

Rör 40x40x2,5 394 19000 

U-Profil 40x40x40x4 40 6000 

U-Profil 40x60x40x4 58 18000 

L-Profil 60x40x7 17 2000 

Plåt 45mm 72 98000 

Rundstång 15mm 20 1000 

  

144000 



 

manövrering av fixturerna inuti bussen. Innan systemet tas i bruk behöver även en CE 
märkning utföras. Innan systemet byggs för en specifik buss rekommenderas även att se 
över antalet vikter samt tyngden på dem. Det system som tagits fram skulle även fungera 
mycket bra för simulering av last på andra fordon, exempelvis lastbilar.  
 
Då projektets syfte och mål var att ta fram ett lastsystem lämpligt för lastsimulering av last 
och passagerare i bussar anser vi projektet som lyckat då en lösning som har goda 
förutsättningar att fungera mycket tillfredsställande har tagits fram. Projektet har gett goda 
insikter om hur produkt utveckling går till.  
 
När olika koncept har värderats så har detta gjorts så noggrant som möjligt för att få 
rättvisa resultat för de olika förslagen, det är dock viktigt att tänka på att resultatet kan 
förändras något om kraven värderas annorlunda. Det är dock ganska stora förändringar 
som krävs innan det system vi har utvecklat inte längre är mest lämpligt. Då vi noggrant 
har övervägt alla olika viktningar och poäng för de lösningar som varit aktuella anser vi att 
resultatet har goda grunder och är tillförlitligt.  
 
De bilagor som är svartmarkerade är belagda med sekretess från företagets sida.  
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