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Förord 

Examensarbetet på Ålö behandlar en konceptframtagning av ett lyfthjälpmedel och är det avslutande 

momentet på min maskiningenjörsutbildning. Rapporten motsvarar 15 högskolepoäng och beskriver 

konceptframtagningen från början till slut.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Roger Nordgren. Både för möjligheten att få göra mitt 

examensarbete hos Ålö AB och för den hjälp jag har fått under projektets gång. Jag vill även passa på 

att tacka alla medarbetare på produktintegration för deras hjälp samt rikta ett extra tack till Tomas 

Pedersen som har hjälpt med många tekniska frågor kring programvara.  

 

Ett avslutande tack går även till min handledare Lars Andersson på Umeå universitet för den hjälp jag 

fick med tankar jag hade under konceptframtagningen.  

 

 

 

Viktor Hammond 

Umeå 2017 
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Sammanfattning 

Ålö är idag en världsledande leverantör av frontlastare och redskap inom lantbruksmaskiner. De säljer 

sina produkter under märkena Quicke och Trima och har en mängd tillhörande redskap under Original 

Implements. För att fortsätta vara världsledande måste Ålö ständigt ligga i framkant med utvecklingen. 

Genom att göra det säkerställer man fortsatt leverans av produkter av hög kvalité till sina kunder. 

Eftersom nya traktormodeller ständigt kommer ut på marknaden är arbetet hektiskt för att hålla jämna 

steg med traktortillverkarna. Avdelningen produktintegration arbetar intensivt med utvecklingen av 

nya fundament samt det hydrauliska, mekaniska och elektriska gränssnittet mellan traktor och 

frontlastare. 

 

När ett nytt fundament är utvecklat måste det sedan provmonteras på traktorn för att säkerställa att allt 

sitter som det ska. Dagens montering sker manuellt med hjälp av diverse lyftremmar och kroppskraft.  

Det är denna provmontering och övrigt serviceunderhåll som mitt projekt är tänkt att förenkla.   

 

Syftet med detta projekt är att ta fram ett koncept för ett lyfthjälpmedel som kan användas när 

fundamentet ska tas av eller monteras fast. Genom lyfthjälpmedlet hoppas Ålö förenkla processen vid 

installation och eventuellt ha det som en produkt som säljs vidare till sin återförsäljare.   

 

Det projektet kom fram till var två olika alternativ på hur lyfthjälpmedlet skulle kunna se ut. Eftersom 

ett lyfthjälpmedel måste vara CE-klassat för att få användas var informationssökning kring CE-

klassning en ganska stor del av arbetet. Ett av kraven var att konstruktionen var tvungen att vara 

konstruerad för att klara av 4 gånger maxlast. För att säkerställa hållfasthetskraven gjordes en FEM-

analys på lyfthjälpmedlet.  
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Abstract 

Ålö is today a world-leading supplier of front end-loaders and tools in agricultural machinery. They 

sell their products under the brands Quicke and Trima and have a lot of related tools under Original 

Implements. To continue to be world-leading, Ålö has to be at the forefront of development. By doing 

this, they can continue to deliver products of high quality to their customers. As new tractor models 

are constantly put on the market, work is hectic to keep pace with the tractor manufacturers. The 

product integration department works hard to develop new foundations as well as the hydraulic, 

mechanical and electrical interface between tractor and front loader. 

 

When a new foundation has been developed, it must be sampled to the tractor to ensure that everything 

is as it should. Today's assembly is done manually using various lifting belts and body power. It is this 

test assembly and other service maintenance as my project is supposed to simplify. 

 

The purpose of this project is to develop a concept for a lifting device that can be used when the 

foundation is to be removed or mounted. Through the lifting device, Ålö hopes to simplify the process 

of installation and possibly have it as a product sold to there resellers. 

 

The project revealed two different options on how the lifting device could look like. Since a lifting 

device has to be CE-rated to be used, information searching around the CE classification was a fairly 

large part of the work. One of the requirements was that the structure had to be designed to handle 4 

times the maximum load. To ensure the strength requirements, a FEM analysis was performed on the 

lifting device. 
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Terminologi 

Nedan beskrivs begrepp som regelbundet återkommer i rapporten.  

 

• Team Center – Databas där samtliga fundament som Ålö tillverkar finns i CAD-format. 

• CAD – Program där man ritar delar i ett 3D-format.  

• Solid Edge – CAD-programmet som används i denna rapport.  

• Subframe – Delen där fundamentet sitter fast på traktorn.  

• FEM – Analysprogram för hållfasthetstester.  

• Fundament – Den mekaniska knutpunkten mellan frontlastare och traktor.  
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Sedan starten 1949 i Brännland Umeå har Ålö utvecklat och producerat högkvalitativa frontlastare till 

traktorer och är idag ett världsledande företag inom sin sektor med fabriker runt om i världen. Genom 

åren har Ålö skapat sig ett starkt varumärke och säljer idag sina frontlastare under varumärkena Trima 

och Quicke.  

 

Av den totala marknaden står Ålö för 25 % av den totala försäljningen av frontlastare inom segmentet 

traktorer med motorer starkare än 50 hk. Ca 90 % av det som Ålö producerar går på export.  

 

Under 2015 uppgick försäljningen till ca 35 000 frontlastare och 42 000 redskap och omsättningen var 

ca 1 900 MSEK. [1] 

 

1.2 Bakgrund 
Avdelningen produktintegration på Ålö konstruerar det mekaniska, hydrauliska och elektriska 

gränssnittet mellan frontlastare och jordbrukstraktorer.  

 

På vardera sida av traktorn finns ett fundament som är fastmonterat i subframen. Tillsammans skapar 

de knutpunkten mellan traktor och frontlastare. För att installera fundamentet använder idag 

montörerna brytjärns samt kroppskraft och andra sorters redskap för att få det på plats.   

 

Momentet som Ålö vill ha undersökt är installationen av fundamentsatsen.  

När dessa ska provmonteras ute i fält finns det idag inget enkelt sätt att ta av och på fundamentet vid 

provmoteringen. För att underlätta provmontering i fält behövs ett lyfthjälpmedel som kan användas 

tillsammans med antingen travers, truck eller annan vanligt förekommande lyftutrustning för att 

säkerställa att fundamentet alltid hänger rakt när det lyfts på plats för att monteras på traktorn.  

 

1.3 Syfte  
Syftet är att ta fram ett konceptförslag som ska underlätta vid installation av fundament och även 

möjliggöra för enklare demontering ute i fält.  

 

Ålö vill att två separata lösningar tas fram för att se vilken som passar bäst för ändamålet. Eftersom 

stor vikt läggs på enkelhet av konstruktion kommer förmodligen ett av alternativen vara lite mer 

avancerat för att visa på olika funktioner mellan koncepten.  

 

Genom denna studie hoppas Ålö komma fram till en prototyp som ska kunna användas vid installation 

samt säljas vidare till sina återförsäljare.  

1.4 Projektbeskrivning 
Konstruera ett lyfthjälpmedel som kan användas vid provmontering av fundament. Vid framtagandet 

måste hänsyn tas till de regler som finns vid konstruktion av lyfthjälpmedel för att möjliggöra CE-

märkning som är ett krav för att produkten ska få användas.  

 

Tillverkningskostnaden för färdig produkt är också av stor vikt eftersom detta är ett hjälpmedel som 

potentiellt skulle kunna säljas till återförsäljare som installerar Ålös produkter.  

 

 



3 
 

1.5 Mål 

1.5.1 Övergripande mål 
 

• Ta fram 2 olika konstruktionsförslag med tillhörande konstruktionsunderlag.  

• Kostnadsberäkning samt erforderlig teknisk dokumentation för CE-märkning.  

1.5.2 Delmål 
 

• Skissa på förslag som sedan används för utveckling.  

• Hitta lämplig lösning för lyfthjälpmedlet.  

• Möte där krav för CE-klassning genomgås.  

• Beräkningar på lyfthjälpmedlet samt teoretisk analys.  

• Konceptval.  

• Konstruktionsunderlag i form av ritning samt 2D/3D-modell.  

 

1.6 Avgränsningar 
Genom att lyfthjälpmedlet ska vara CE-klassat krävs det att relevant dokumentation tas fram. För att 

kunna sammanställa alla dokument behövs bland annat en prototyp tas fram. Eftersom det är bestämt 

att ingen prototyp kommer framställas är det därför inte möjligt att framställa all relevant 

dokumentation som krävs för CE-klassning. Dock kommer hänsyn tas till vad som behövs vid en CE-

klassning och vid en eventuell framtida prototypframställning ska dessa dokument kunna tas fram.  

 

Projekttiden är begränsad till 10 veckor.  

1.7 Förutsättningar 
Projektet genomförs på Ålös kontor i Brännland där tillgång till personal finns vid funderingar. All 

utrustning som krävs för att genomföra projektet kommer Ålö tillhandahålla så som dator och CAD-

mjukvara. Via mjukvaran ska även ritningar samt 2D/3D-modeller tas fram.  

1.8 Kravspecifikation 
 

• Lyfthjälpmedlet skall vara konstruerat för att klara av att hantera alla storlekar och former på 

fundament.  

• Lyfthjälpmedlet skall vara justerbart för att säkerställa att alla storlekar och former på 

fundament hänger i lod.  

• Det skall vara enkelt för montören att justera lyfthjälpmedlet för lyft av olika fundament.  

• Lyfthjälpmedlet ska uppfylla kraven för CE-klassning.  

• Lyfthjälpmedlet ska hålla sig inom en rimlig kostnad. 
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2 Teori 

Här presenteras information som ligger till grund för konceptframtagningen av lyfthjälpmedlet.  

2.1 Fundamentsats 
Fundamentet är delen som knyter samman traktorn med frontlastarna. Eftersom varje traktortillverkare 

har olika modeller samt att det kontinuerligt utvecklas nya typer av traktorer behöver Ålö ständigt 

utveckla nya fundament. Denna utvecklingsprocess är något som måste gå snabbt och oftast tar det 

inte mer än några veckor innan ett nytt fundament är ute på marknaden.   

 

När en ny traktor kommer ut på marknaden börjar arbetet med det nya fundamentet för modellen. Det 

första momentet är att en ansvarig konstruktör åker till fabriken där traktorn finns. Med hjälp av en 

3D-scanner gör man sedan en 3D-modell av det område man är intresserad av. Fördelen med scannern 

är att man får en 3D-modell av området som gör det betydligt enklare med måttsättning i efterhand. 

Eftersom scanning innebär att man får fram en 3D-modell kan arbetet snabbt sättas igång genom att 

man enkelt kan skicka den färdiga modellen till Ålös kontor för påbörjat arbete.   

 

Ålös frontlastare finns i många olika storlekar och på grund av det finns det även många olika 

storlekar på fundamentet. Fundamentens utformning gör att de varierar mycket i vikt mellan de största 

och minsta. Det minsta fundamentet väger ca 70 kg medan det största kan väga upp till 500 kg.  

På grund av att fundamenten inte är symmetriska och rätt otymplig till sin utformning medför det att 

fundamentet inte hänger i lod vid lyft. Det medför problem vid installationen. Dock har alla fundament 

en sak gemensamt vilket är infästningen som frontlastaren vilar på. Även hålet under infästningen är 

gemensamt för alla fundament. Den enda skillnaden som finns är avståndet mellan hålen och 

infästningen.  

 

Det är dessa hål som lyfthjälpmedlet kommer utgå ifrån. Den avgörande faktorn som lyfthjälpmedlet 

behöver ta hänsyn till är vikten på fundamentet. Lyfthjälpmedlet måste därför konstrueras på ett sådant 

sätt att den är säker att använda för alla fundamentstorlekar.   

 
Figur 1. 
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2.2 CE-klassning 
CE är en förkortning för Conformité Européenne (”i överensstämmelse med EG-direktiven”). CE-

märket är ett tecken på att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som krävs för 

att produkten ska vara CE-märkt i enlighet med de lagar som finns.  

 

Beroende på vad det är man tillverkar så skiljer sig kraven åt. Trots att en produkt är CE-märkt är det 

ingen kvalitetsgaranti för att produkten uppfyller alla de krav som ställs i enlighet med europeisk 

kvalitetssäkerhet. Det är upp till företaget att all dokumentation finns och att de anser att produkten 

uppfyller de ställda kraven. Det är därmed ingen ackrediterad myndighet som sköter det åt en. Dock så 

ligger ansvaret på tillverkaren eller importören vid eventuella brister. 

 

För att få använda ett lyfthjälpmedel i Sverige måste det vara CE-klassat. Detta säkerställer att 

produkten är säker för brukaren och minimera risken för skada vid naturligt farliga hjälpmedel. 

 

När man genomför en nykonstruktion försöker man att tillverka det på ett sådant sätt att man undviker 

farlig design. Detta är dock inte möjligt i alla situationer eftersom det alltid kommer finnas hjälpmedel 

som är farliga i sin utformning. Om man tittar på en bandsåg exempelvis kommer den alltid utsätta 

brukaren för en viss fara. Det man då måste göra är att identifiera de farliga områdena som ej kan 

konstrueras bort och säkra dem på olika sätt. Man måste även ha med en bruksanvisning på hur 

hjälpmedlet ska användas samt en skylt som är väl synlig och som visar att hjälpmedlet är CE-klassat. 

[2,3,4] 

2.3 Moment för godkänd CE-klassning enligt AFS 2008:3 
Efter informationssökning blev det klart vilka dokument som skulle framställas och vad ett 

lyfthjälpmedel måste uppfylla föra att kunna CE-märkas. Punkterna nedanför innehåller både 

dokumentation samt informationsinsamling för CE-märkning av en konstruktion. Det behöver därför 

inte vara så att alla punkter är ett enskilt dokument. Det är snarare en arbetsprocess för framställning 

av CE-klassat lyfthjälpmedel.   

 

• Nulägesanalys [2] 

• Ritningsunderlag [2] 

• Hållfasthetsanalys [2] 

• Maskinsäkerhetsanalys [2] 

• Avstämning mot standard (AFS 2008:3) [2] 

• Statisk provning av lyfthjälpmedel [2] 

• EG-försäkran [2] 

• Metallbricka för CE-märkning [2] 

• Allmän bruksanvisning [2] 

2.4 Tekniska ritningar 

Tekniska ritningar är ett dokument som beskriver produktens utseende och de krav som skall vara 

uppfyllda vid tillverkningen. En väl utförd ritning är väsentligt för en väl genomförd CE-märkning. 

Genom att göra det minimeras risken för feltillverkning. Det finns även standarder på hur 

ritningsunderlag ska vara framställt så att produkten kan tillverkas globalt. Även en 

monteringsanvisning ska finnas med. [5] 

 

Denna rapport kommer endast framställa tillverkningsritningar. Ritningarna kommer innehålla 

relevant information för framställningsprocessen.  
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2.5 Maskinsäkerhetsanalys  

CE-märkning handlar om att skapa en säker produkt och genom en maskinsäkerhetsanalys kan risker 

identifieras och minimeras. Metoden kan ses som att man knyter samman riskbedömning och 

riskreducering. 

 

När en maskinsäkerhetsanalys ska genomföras görs det i flera steg:  

• Det första man gör är att bestämma vilken maskin eller lyfthjälpmedel i detta fall som 

analysen ska behandla.  

• Nästa steg är riskidentifiering, riskuppskattning och riskreducering.  

• Sista steget är att komma fram till skyddsåtgärder. 

 

Genom att följa dessa steg är tanken att man kan identifiera riskerna med lyfthjälpmedlet och på så sätt 

bygga bort eventuella risker. [6] 

 

 
Figur 2. Riskhantering [6] 

2.6 6 steg för CE-märkning enlig Europeiska kommissionen 
Stegen nedan är angivna av Europeiska kommissionen och kan användas som en lathund vid CE-

märkning. 

 

Steg 1: ”Identifiera direktiv och harmoniserade standarder som gäller för produktion” 

 

”Det finns fler än 20 direktiv som anger produktkategorier som kräver CE-märkning. De 

grundläggande kraven som produkterna måste uppfylla (exempelvis för säkerhet) är harmoniserade på 

EU-nivå och anges i allmänna ordalag i dessa direktiv. Det ges ut harmoniserade europeiska 

standarder angående de tillämpade direktiven och där specificeras de grundläggande kraven i 

detaljerade tekniska ordalag.” [7] 

 

Steg 2: ”Kontrollera de produktspecifika kraven”  
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”Det är upp till dig att säkerställa att din produkt följer de väsentliga föreskrifterna i relevant EU-

lagstiftning. Om en produkt helt överensstämmer med den harmoniserade standarden, ger det 

produkten ”förutsatt överensstämmelse” med relevanta grundläggande krav. Användningen av de 

harmoniserade standarderna förblir frivillig. Du kan välja andra sätt att uppfylla dessa nödvändiga 

krav.” [7] 

 

Steg 3: ”Kontrollera om en oberoende bedömning av överensstämmelser krävs av ett anmält 

organ”  

 

”Varje direktiv som omfattar din produkt specificerar om en auktoriserad tredje part (anmält organ) 

måste involveras i den procedur som är nödvändig för bedömning av överensstämmelse för CE-

märkning. Detta är inte obligatoriskt för alla produkter, så det är viktigt att kontrollera om det 

verkligen krävs bedömning av ett anmält organ. Dessa organ är auktoriserade av nationella 

myndigheter och officiellt ”anmälda” till kommissionen.” [7] 

 

Steg 4: ”Testa produkten och kontrollera dess överensstämmelse”  

 

”Det är tillverkarens ansvar att testa och kontrollera att produkten överensstämmer med EU-

lagstiftningen (förfarande vid bedömning av överensstämmelse). En del av proceduren är, som regel, 

en riskbedömning. Genom att tillämpa de relevanta harmoniserade europeiska standarderna uppfyller 

du de nödvändiga lagkraven i direktiven.” [7] 

 

Steg 5: ”Utarbeta och gör den nödvändiga teknisk dokumentationen tillgänglig”  

 

”Tillverkaren måste skapa den tekniska dokumentation som krävs i direktiven för bedömningen av 

produktens överensstämmelse med de relevanta kraven, och för riskbedömningen. Den tekniska 

dokumentationen måste tillsammans med EG-försäkran om överensstämmelse finnas tillgänglig på 

begäran för de nationella myndigheterna.” [7] 

 

Steg 6: ”Att fästa CE-märket på produkten och EG-försäkran om överstämmelse” 

 

”CE-märket måste fästas av tillverkaren, eller dess godkända representant inom EEA och i Turkiet. 

Det måste fästas i enlighet med dess lagenliga utformning, synligt, lätt läsbart och outplånligt, på 

produkten eller dess märkskylt. Om ett anmält organ var med i kontrollfasen av tillverkningen, måste 

dess id-nummer också visas. Det är tillverkarens ansvar att utarbeta och underteckna en ”EG-försäkran 

om överensstämmelse” som bevisar att produkten uppfyller kraven. Det är allt! Din CE-märkta 

produkt är klar för marknaden.” [7] 

2.7 Mekanisk hållfasthet 
För att ett lyftredskap ska bli CE-klassat krävs det att komponenterna är konstruerade på ett sådant sätt 

att de är beständiga mot materialutmattningar och åldringsprocesser. Genom kurser på Umeå 

Universitet har en grundförståelse skapats för hållfasthet och hur utformning kan påverka hållfastheten 

på en konstruktion. Denna förståelse kommer vara till stor hjälp vid framtagningsprocessen. 

 

För att genomföra hållfasthetsberäkningarna kommer datorprogram att användas. Genom att göra det 

kan man undersöka om konstruktionen är tillräckligt dimensionerad för ändamålet.  

 

Regler som satts upp för godkänd CE-märkning säger att lyfthjälpmedel ska vara konstruerat för att 

klara av lyft över maxlast. För lyfthjälpmedel ska konstruktionen vara dimensionerad för 4 gånger 

maxlast och vid provlyft ska det göras med 1.5 gånger maxlast. [8] 

 

För säkerhetsfaktorer se: Bilaga 1 
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2.8 Tyngdpunkt 
Ett materials tyngdpunkt är beroende på hur utformning ser ut. På grund av fundamentets utformning 

kommer det inte hänga i lod. Eftersom projektet går ut på att få fundamenten att hänga i lod vid 

installation är det viktigt att finna tyngdpunkten. Detta för att se till att det inte blir några krockar i 

konstruktionen mellan fundament och lyfthjälpmedel. För att ta fram tyngdpunkten har CAD-

programmet Solid Edge använts. I programmet kan man direkt se var tyngdpunkten befinner sig i 3D-

modellen.  

2.9 Materialval  
Eftersom lyfthjälpmedlet ska hantera hög belastning är stål ett lämpligt material att använda. Det 

konstruktionsstål som valdes blev S355JR  

 

S355JR är ett mikrolegerat stål som kan användas när högre krav ställs på hållfasthet i konstruktion. 

Stålkvalitén har även god svetsbarhet vilket är av stor vikt. Även stålets höga brottgräns har varit en 

bidragande faktor till att materialvalet lämpade sig väl för detta projekt.  

 

Tabell 1-2 visar stålets sammansättning samt materialdata. [9] 

 

Tabell 1. 

S355JR stålsammansättning 

Sammansättning C% Si% Mn% P% S% N% Cu% 

S355JR 0.27 0.60 1.70 0.035 0.035 0.012 0.60 

Tabell 2. 

Materialdata 

Material S355JR 

Material standard  EN 10025-2 

Tolerans ISO 2768-1 

Sträckgräns: För tjocklekar mellan 8mm-100mm 315-355 MPa 

Brottgräns: För tjocklekar mellan 8mm-100mm 450-630 MPa 
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3 Metod  

Tillvägagångssätt för hur lyfthjälpmedlet kom till form och vilka metoder som användes för 

konceptframtagningen beskrivs nedan.  

3.1 Problemlösning 
Utmaningen i detta projekt är att komma fram till en konceptkonstruktion som kan reglera 

fundamentets position relativt till sin tyngdpunkt. För att genomföra det måste man kunna justera 

lyftanordningen både horisontellt och vertikalt. 

  

Genom en första informationssökning på internet togs en första idé fram som bygger på att man ställer 

in vinkeln på lyfthjälpmedlet med hjälp av splines. Dessa är stadiga och medför att man kan ha många 

olika lägen vilket är önskvärt då alla fundament har olika tyngdpunkter. 

 

Den andra idén bygger på samma koncept men använder sig istället av V-tandade plattor som låses 

mot varandra. Eftersom lyfthjälpmedlet måste kunna hantera två olika mått mellan infästningarna på 

fundamenten behöver den även gå att justera mellan dessa mått.  

 

För att kunna ställa om mellan de två olika fundamentsstorlekarna togs två idéer fram. Antingen 

justeras lyfthjälpmedlet i lyftpunkten eller i hållhaken ovanpå infästningen. Vald lösning blev att 

justeringen sker i övre hållhaken eftersom den inte behöver vara lika stabil som den undre axeln.  

3.2 Konceptskisser 
Inledningsvis börjar arbetet med att fundera kring de moment som lyfthjälpmedlet måste kunna utföra. 

Genom informationssökande och egna funderingar kan sedan de första preliminära skisserna tas fram 

på papper. På så sätt skapas en första inblick om konceptidén kommer att uppfylla kraven.  

 

Själva grundutformningen går att få fram på skiss men det är först när man tagit fram en CAD-modell 

som man kan se att allt fungerar och att det inte blir några hinder för utrustningen att röra sig.  

3.3 Konceptidé 
Uppgiften som tillhandahållits går ut på att ta fram två stycken konstruktionslösningar som ska kunna 

hantera alla fundamentstyper som Ålö tillverkar. Två idéer togs fram och som bygger på samma 

konstruktion. Det som skiljer dem åt är själva låsmekanismen.  

 

Koncept 1 – Regleras med splines-koppling. 

Koncept 2 – Kugglåsning via hirth-koppling.  

3.4 3D-ritning 
Efter att konceptskissen har färdigställts och bestämts ritas delarna upp i Solid Edge. Genom Ålös 

TeamCenter går alla relevanta fundamentsatser att få tillgång till. På så vis kan tester utföras för att 

säkerställa att fästet passar och att det inte blir några krockar mellan rörliga delar på lyfthjälpmedlet 

och fundament. 

 

Eftersom splines-hylsor samt axlar kan skapa interferensproblem vid FEM-analysen ritas de släta och 

fixeras senare för att replikera låsning mellan splines-hylsa och axel.  

3.5 Kostnadskalkyl 
Eftersom lyfthjälpmedlet var konstruerat med splines och hirth-koppling behövde lagerstatus 

undersökas. För att undersöka om det var något som fanns som standard hos leverantörer kontaktades 

de större grossisterna. Första kontakt gjordes med Mekanex för att undersöka vad de hade för 

alternativ. Delen som eftersöktes fanns dock inte i sortimentet. Det gällde även de andra 
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leverantörerna. Tydligen är just den varianten inte något som finns som standard i Sverige. Efter tips 

fick togs kontakt med ett företag som kunde specialtillverka de delar som efterfrågades. Genom dem 

gavs en ungefärlig kostnadsuppskattning vad vardera del skulle kosta att tillverka.  

 

Sökningar utanför Sverige gav ett större antal träffar. Bland annat via eBay, där precis de dimensioner 

som efterfrågades fanns. Eftersom delen var en standardprodukt skiljde sig priset markant jämfört med 

specialtillverkning.  

 

Hirth-kopplingen gick inte att finna i något standardsortiment så det är en del som troligen måste 

specialtillverkas.  

 

För att beräkna totala kostnaden för att tillverka lyfthjälpmedlet har kontakt tagits med 

prototypverkstaden. Syftet var att få ett utlåtande kring hur många timmar de tror att det skulle ta att 

tillverka den. Genom att ta reda på hur många timmar det kommer att ta att tillverka konstruktionen 

kan man sedan lägga till kostnaderna för delarna som måste beställas. 

 

Materiallista 

• Splines-hylsa 

• Splines-axel 

• Hirth-koppling 

• Schackel 

• Vred – Koncept 1 

• Dubbelarmat låsvred – Koncept 2 

• M16 bult, 120mm 

• 50mm bricka 

• Fyrkantsstång 

• Konstruktionsrör – kvadratiskt  

• Övrigt material för konstruktion 

3.6 CE-krav för lyfthjälpmedel 
För att säkerställa att lyfthjälpmedlet uppfyller de krav som ställs av CE-märkningen ska ett möte med 

CE-ansvarig på Ålö bokas in. 

 

Focus i detta arbete är att konstruera ett lyfthjälpmedel utan att framställa någon prototyp. Eftersom 

ingen prototyp kommer framställas kommer inte heller all relevant dokumentation att tas fram. 

Eftersom alla dokument inte ska tas fram är det endast nulägesanalysen, ritningsunderlag, 

hållfasthetsanalys och maskinsäkerhetsanalys som kommer att behandlas under 

framtagningsprocessen.  

3.6.1 Nulägesanalys 
Det första som gjordes när projektet startade var att göra en informationssamling om vad som krävs av 

produkten för att kunna bli CE-klassad. Det visade sig att en fullskalig CE-märkning krävde en 

långtgående dokumentation samt att en prototyp fanns tillgänglig. Det bestämdes då att alla 

dokumenten inte skulle tas fram eftersom projektet inte skulle framställa någon prototyp på 

lyfthjälpmedlet.  

 

Eftersom lyfthjälpmedlet ska hantera många olika sorters fundament var det viktigt att få en bild över 

hur fundamenten ser ut. En rundtur i Ålös fabrik var bland det försa som gjordes. Där fanns det även 

möjlighet att inspektera några fundament. Eftersom det finns en stor mäng fundament valdes en 

handfull fundament ut som täcker många olika storlekar och utformningar. Dessa kunde sedan 

analyseras i Solid Edge via Ålös TeamCenter.  
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Efter att informationssamlingen är genomförd kan arbetet starta och konstruktionen komma till form. 

På grund av att det inte finns något lyfthjälpmedel sen tidigare måste allt göras från grunden.  

3.6.2 Ritningsunderlag 
Ett av kraven för CE-märkning är att ta fram ritningsunderlag för konstruktionen. Det var även ett av 

kraven i kravspecifikationen. Tillverkningsritningarna tas fram med CAD-programmet Solid Edge. 

Viktig information som mått och toleranser kommer sedan läggas till i ritningsprotokollen.  

3.6.3 Hållfasthetsanalys 
För att säkerställa att lyfthjälpmedlet är stabilt nog görs en FEM-analys på lyfthjälpmedlet via Solid 

Edge. Genom FEM-analysen kan man studera och hitta svaga punkter eller delar som är 

överdimensionerade. Eftersom lyfthjälpmedlet är uppbyggd av 3 olika delar som kan justeras i olika 

lägen genomförs det flera FEM-analyser under olika inställningslägen.  

 

När man gör en FEM-analys via Solid Edge behöver man ställa in några saker för att programmet ska 

fungera. Man måste exempelvis välja var delen ska fixeras och vilken kraft man ska ansätta och var 

den ska ansättas. Nästa steg är att sätta kopplingar mellan delarna samt att sätta ut en fixpunkt.  

 

Fixeringen sker i hålet på övre del där en schackel ska sitta. Sedan ansätts en kraft på 5000N på axeln 

där fundamentet ska vila. Spänningarna som uppmärksammas måste vara ¼ av materialets sträckgräns 

för att uppfylla en säkerhetsfaktor 4.  

  

De tre olika lösningarna på lyfthjälpmedlet bygger på samma konstruktion, det är endast 

låsmekanismen som skiljer dem åt. Därför kommer FEM-analysen endast göras på en av 

konstruktionerna då resultatet blir likvärdigt.  

 

Slutligen tar konstruktörerna på Ålö en titt på FEM-analysen för att säkerställa att allt är rätt och att 

lyfthjälpmedlet uppfyller hållfasthetskraven.  

3.6.4 Maskinsäkerhetsanalys 
Meningen med maskinsäkerhetsanalysen är att identifiera säkerhetsrisker. När säkerhetsriskerna är 

identifierade kan man sedan komma fram till lösningar som reducerar riskerna eller helt och hållet 

eliminerar dem.  

 

Utformningen av maskinsäkerhetsanalysen gjordes genom en tabell med en riskfaktor mellan 1-5.  

Nästa moment var sedan att komma fram till vilka risker respektive koncept kunde orsaka.  

När alla tänkbara risker hade tagits fram sattes de upp i en lista där en riskutvärdering genomfördes. 

Vidare samanställdes även en åtgärdsplan för respektive risk.  
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4 Resultat 

4.1 Delar 
Delarna som lyfthjälpmedlet är uppbyggd av beskrivs nedan samt hur det är tänkt att lyfthjälpmedlet 

ska användas.  

4.1.1 FÄSTE 
Eftersom fundamentet har två olika fästpunkter skiljer avståndet mellan dem. Fästet har därför 

konstruerats med två hål som motsvarar längdskillnaden mellan fundamentsatserna. Det möjliggör att 

man kan flytta stabilisatorpucken beroende på vilket fundament som skall lyftas. Måtten är det samma 

mellan båda fästena och det är endast låsmekanismen som skiljer dem åt.  

 

Den högra axeln i figur 3 är den del som fundamentet kommer hänga på. Den svetsas fast mot 

stålprofilen. Pucken är den vänstra delen i figur 3. Dess uppgift är att göra så fundamentet inte rör sig i 

sidled när lyft sker samt att se till så att det inte tippar framåt. Pucken går även att justera mellan två 

lägen beroende på vilket fundament som ska lyftas. Den mellersta axeln/disken i figur 3 är där 

vinkelinställningen sker. För att låsa fast fundamentet mot fästet kommer en mutter med tryckplatta 

fästat på utsidan av fundamentaxeln, detta för att säkerställa att fundamentet inte lossnar.   

 

 

 
Figur 3. 

4.1.2 Mittendel 
Den mellersta delen binder samman den övre delen med fästet. Beroende på vilken låsning som väljs 

ser utformningen olika ut. Splines-varianten måste ha kortsidorna cirkulärt urfrästa för svetsning av 

splines-hylsorna. Den andra varianten som bygger på låsning via en hirth-koppling svetsas fast på 

ytan. Inga urfräsningar behövde göras på den varianten.  

 

Som man kan se på figur 4 är ändarna utrustade men splines-hylsor. Dessa svetsas fast på 

fyrkantsstången.  
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Figur 4. 

4.1.3 Övre del 
Övre delen består av en av en stålplåt med en tjocklek på 30mm med ett 22mm hål där en schackel ska 

sättas fast. Schackeln är dimensionerad för 2 ton och uppfyller därför säkerhetskravet på 2 tons 

maxlast. På samma sätt som ovan svetsas de olika låsmekanismerna fast mot ytan. Figur 5 visar 

låsalternativet med splines.  

 

 
Figur 5. 

4.2 Konceptbeskrivning 
Det slutgiltiga resultatet när alla delar är sammansatta tas upp här. Beroende på vilken låsmekanism 

som är vald kommer det vara en viss skillnad på hur delen är utformad. Mått och materialtjocklekar är 

desamma mellan alla konceptlösningar. Här kommer även utformningarna ställas mot varandra och 

visa på för och nackdelar mellan dem.  

 

Låsmekanismerna kommer inte blandas mellan varandra utan de kommer hållas åtskilda.  
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4.2.1 Konceptförslag 1 
Konceptlösning 1 bygger på användandet av splines. Låsningen där vinkeln bestäms sker då via en 

splines-axel och hylsa. För att inte hylsorna ska glida från axlarna vid lyft se figur 7 låses de på utsidan 

av 10mm gängat vred med en 50mm bricka. 

 

  
                     Figur 6.                                                                                            Figur 7. 

 

Splineslåsning:  

 

Fördelar 

Vinklar skapas genom låsning via splines. Det finns därför inget som kan lossna eller släppa så länge 

man låser med låsratten och brickan utvändigt. Eftersom det finns många tänder på splinesen medför 

det att man kan ha många olika vinklar vilket är önskvärt.  

 

Förhoppningsvis går delarna från eBay att använda vilket gör konstruktionen betydligt billigare att 

tillverka.  

 

Nackdelar 

Priset är förmodligen något högre på denna eftersom den kräver en viss förberedning på länken mellan 

hylsorna. Även själva konstruktionen är lite mer avancerad och kräver större noggrannhet av 

svetsningen. Inställningen av lyfthjälpmedlet är förmodligen något långsammare. Detta eftersom man 

måste lossa helt och hållet på rattarna och ta av var del enskilt vid ny inställning.  
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4.2.2 Konceptförslag 2 
Konceptlösning 2 bygger på låsning via en hirth-koppling. Denna låsningsvariant gör det möjligt att 

ändra vinkeln genom att endast lossa på skruven som binder dem samman. Detta göra att man inte 

behöver lossa på skruven helt och hållet som man är tvungen att göra på konceptförslag 1.  

 

 
 Figur 8   Figur 9. 

 

Hirth-låsning: 

 

Fördelar 

Allmänt enklare konstruktion. Under användning behöver man inte lossa helt och hållet på delarna för 

att ändra vinkel. Att endast lossa på låsskruven räcker för att kunna vrida till nytt läge. Förmedlingen 

något billigare att tillverka. Kräver mindre beredning av materialet för att bygga ihop konstruktionen. 

 

Nackdelar 

Något större risk att det bildas förslitningar på tänderna vid användning. Regelbunden översyn 

behöver göras för att säkerställa funktionen.  
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4.3 Konceptanvändning 
 

Användning 

Figur 10 nedan visar hur lyfthjälpmedlet skall användas. Varje del sätts på enskilt och låses med vred 

och bricka. Efter att delarna är fastlåsta kan lyftet genomföras. 

 

Genom att man kan ställa in både horisontellt och vertikalt kan man göra så man lyfter i 

tyngdpunktcentrat på fundamentet.  

 

 
Figur 10. 

4.4 Uppföljning av CE-dokument 

4.4.1 Ritningsunderlag 
 

Varje del har en separat ritning där information som mått och toleranser är angivna. Ritningarna för 

splineshylsan, splineaxeln och hirth-kopplingen är inte 100%. Detta på grund av det har varit svårt att 

hitta standarder på dessa delar. Det har medfört att det varit svårt att ta reda på hur en korrekt 

beredning för ritningsunderlaget ska se ut.   

4.4.2 Hållfasthetsanalys 
För att säkerställa att lyfthjälpmedlet uppfyller hållfasthetskraven utfördes därför en FEM-analys. En 

tryckande kraft på 5000N ansattes på axeln som fundamentet vilar på. Det motsvarar kraften av det 

tyngsta fundamentet som Ålö tillverkar. För att FEM-analysen ska vara godkänd måste den största 

kraften ej gå över ¼ av materialets sträckgräns. Vilket motsvarar 88 MPa. Denna gräns har satts 

eftersom lyfthjälpmedlet måste vara dimensionerat för att klara av 4 gånger maxlast. Fixeringspunkten 

sattes i lyfthålet där schackeln ska sitta. 
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Hållfasthetsanalysen som gjordes via Fem-programmet i Solid Edge visade att konstruktionen 

uppfyllde kraven som ställdes. Inga större spänningskoncentrationer uppmärksammades i 

konstruktionen och de flesta värden höll sig en bra bit under 88 MPa. Det fanns dock två områden som 

uppvisade högre spänningskoncentrationer än tillåtna 88 MPa. Det var vid fästet för schackeln samt 

vid låsmekanismen. Den största uppmärksammades vid låsmekanismen och uppgick till 168 MPa.  

 

Anledningen till spänningskoncentrationen i fästhålet för schackeln trodde konstruktörerna på Ålö 

berodde på att hålet sattes som ”fix”. Så istället för att schackeln hänger fritt så är den låst vilket kan 

förklara det röda området. Det andra området som uppvisade för höga spänningar utgår jag ifrån är 

nodfel. Detta eftersom det handlar om ett så litet område och alla andra delar har så pass låga 

spänningar runt om i konstruktionen.  

 

Eftersom maximal tillåten spänning för S350JR är 355 MPa ska inga fatala brott inträffa i 

konstruktionen.   

 

FEM-analys på lyfthjälpmedel 

 
Figur 11. 

4.4.3 Maskinsäkerhetsanalys 
Inga direkta risker kunde identifieras med konstruktionen. Det var snarare vilken sorts låsning som 

användes som genererade större riskfaktor. Även beroende på vilka vinklar som användes vid lyft 

visade sig kunna innebära risker eftersom vid helt utsträckt läge klarar konstruktionen inte av 

belastningen. Eftersom det inte finns några fundament som kräver sådana extrema vinklar vid 

inställning kommer lyfthjälpmedlet inte heller vara konstruerar för att klara av det. Det skulle endast 

innebära massa överflödigt material.  
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Vid en eventuell framställning av lyfthjälpmedlet måste bruksanvisningen beskriva hur lyfthjälpmedlet 

får användas. Exempelvis ska det inte användas för vinklar större än 115 grader samt mindre än 65 

grader. Även vikten av korrekt användande av låsningarna för att inte hylsorna ska glida av axeln 

måste beskrivas.  

 

Se bilaga 2 för riskvärdering. 

4.5 Kostnadskalkyl 
Nedan är en sammanställning av samtliga kostnader för konstruktion av ett lyfthjälpmedel.  

 

Tabell 3. 

Kostnadskalkyl 

Delar Kostnad Antal Kostnad 

Prototypverkstad: Material 800 kr/tim. Ca.8 6400 kr 

Axel - Specialtillverkning 
Axel – standard/eBay 

1250 kr 
130 kr 

2 
1 

2500 kr 
130 kr 

Hylsa - Specialtillverkning 
Hylsa – standard/eBay 

1250 kr 
150 kr 

2 
2 

2500 kr 
300 kr 

Hirth-koppling 1250-1750 kr 4 5-7000 
kr 

Bult M16 29 kr 2 58 kr  

Vred T50-M10X20mm 11 kr 2 22 kr 

Bricka 9 kr 2 18 kr 

Schackel 295 kr 1 295 kr 

Material 

• Rundstång 40mm 

• Rör – kvadratiskt 50mm 

• Plattstång 

 
19,50 kr/kg 
21,20 kr/kg 
Ca. 20 kr/kg 

 
0.5 kg 
2.7 kg 
12 kg 

 
10 kr 
60 kr 
240 kr 

Dubbelarmad, fast låsspak 
M16 

81,90 kr 2 163,8 kr 

 

Uppskattad Kostnad 

• Splines-koppling: 12 045 kr 

• Splines-koppling eBay: 7 475 kr 

• Hirth-koppling: 12 226 - 14 226 kr 
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5 Slutsats 

5.1 Diskussion  
Projektet har flutit på bra under den tid jag har arbetat med konceptframtagningen. Om problem har 

uppstått har det alltid funnits möjlighet att fråga någon på kontoret om hjälp. Jag anser även att det jag 

har kommit fram till är ett trovärdigt resultat vilket borde kunna resultera i en produkt.  

 

Ett delmål som inte uppnåddes men som jag önskade hade uppfyllts var att ha ett möte med CE-

ansvarige på Ålö, där en genomgång av kraven för CE-märkning skulle utföras. Detta medförde att jag 

var tvungen att utgå från information som jag hittade på internet. Det behöver nödvändigtvis inte vara 

något fel med den informationen men källor på internet är alltid svåra att säkerställa om de är riktiga. 

Mycket tid gick åt för att komma fram till vad som krävdes. Detta gav mig känslan att kunskaper kring 

CE-klassning är ett examensarbete i sig själv.  

 

Utöver informationssökning kring CE-klassning gick mycket tid åt att söka kring en metod för hur 

vinklarna skulle justeras säkert. De delar jag hittade var ganska svåra att hitta några standarder på. 

Många företag jag ringde hade inga lagerförda varor. Det medförde att antaganden om dess 

konstruktion fick göras när ritningarna till splines och hirth-delarna togs fram. Genom att jag tog 

kontakt med externa företag som arbetade med tillverkning kunde jag få lite mer information. Mest 

kring priset men även att det är ganska öppet vilka tandantal man väljer på splinesen. Därför är det inte 

superviktigt att exakta ritningar finns till de delarna så länge man vet ungefär vilka mått man vill ha. 

Det är även svårt att sätta exakta priser på delarna eftersom de jag var i kontakt med gav olika priser.  

 

Det var först efter mycket sökande som matchande delar hittades på eBay. Dessa delar ansågs kunna 

fungera och höll samtidigt ett lågt pris jämför med nytillverkning. Dock fanns det inte tillräckligt med 

information om dessa på webbsidan. Även information om materialdata saknades vilket gör det svårt 

att säga om delarna hade fungerat att användas.  

5.2 Tankar kring lyfthjälpmedlet  
Båda alternativen är funktionella och utför i princip samma sak vilket medför att andra faktorer 

bestämmer vilket som är det mest lämpade alternativet. 

 

Splines-versionen tar förmodligen något längre tid att ställa in. Dock så kommer den förmodligen vara 

det alternativet som har bäst livslängd om man ser till förslitningar. Den andra varianten som bygger 

på en hirth-koppling kommer förmodligen tvärtom vara lite snabbare att ställa in men vara mer 

benägen till förslitningar i tänderna.  

 

Avvägningar fick göras mellan vad som anses säkert och vad som kan vara tidsbesparande. Det fanns 

exempelvis en önskan från Ålö att lyfthjälpmedlet skulle kunna justeras utan några låsbultar. 

Låsningen skulle då ske med en sorts fjäderbelastning. Vid mer omfattande informationssökning samt 

mer tid hade det kanske varit ett alternativ. Dock med den begränsade tid och kraven på säkerhet ansåg 

jag att det var svårt att genomföra just den idén. Delen hade även behövt specialtillverkats vilket hade 

medfört ytterligare kostnader.  

 

Om man förutsätter att delarna från eBay fungerar för tillverkningen borde tillverkningspriset gå att få 

ner avsevärt jämfört med specialtillverkning. Det kan vara en stor fördel om man planerar att 

producera fler än ett lyfthjälpmedel. Visar det sig att båda delarna måste specialtillverkas blir 

prisskillnaden mycket liten vilket skulle medföra att hirth-alternativet förmodligen är det smartare 

valet av dem båda.  

 

Ett av kraven på lyfthjälpmedlet var att det inte fick ta för lång tid att ställa in. Eftersom ingen 

prototyp har framställts är det svårt att uppskatta hur lång tid det skulle ta att installera och ställa in 

lyfthjälpmedlet. Skulle det visa sig att det tar för lång tid får man kanske se det från en annan vinkel 
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och titta på vilka andra vinster man får. T.ex. skulle det vara en vinst för montörerna som slipper 

kränga runt med otympliga metoder för att installerad fundamentet. Även mindre kroppskador och 

övriga förslitningar skulle kunna ses som en vinst. Sen vid en provmontering kanske inte hastighet är 

av absolut största betydelse. 

5.3 Beräkningar 
Beräkningarna som utfördes genom Solid Edge utgår jag ifrån är riktiga och ska uppfylla de krav som 

ställs. Trots det kan det givetvis vara något i hållfasthetsberäkningarna som inte är riktiga. Där 

problem skulle kunna uppstå är exempelvis mellan svetsfogarna eller om lyfthjälpmedlet används 

under för stora vinklar. Momenten blir helt enkelt för stora om lyfthjälpmedlet används felaktigt och 

skulle man dimensionera för det skulle konstruktionen bli väldigt otymplig. Därför måste 

bruksanvisningen specificera maximala arbetsvinklar.     

5.4 Arbete för CE-märkning 
Resultatet som projektet har kommit fram till anser jag vid en fortsatt framställning av en prototyp ska 

vara trovärdigt.  

 

• Ritningar – Tillverkningsritningar med relevant information för framställning. 

• Hållfasthetsberäkningar – Utförd genom FEM-analys med godkända resultat för uppfyllande 

av CE-krav.  

• Maskinsäkerhetsanalysen – Genomförd där risker har identifierats och åtgärdsplan skapats. 

Även de olika låsmekanismerna har ställts mot varandra och visat på svagheter och styrkor.  

5.4.1 Kvarstående arbete för CE-märkning 
 

• Krav enligt EG-direktiven – Dokument där man avstämmer mot AFS2008:3.  

• Statisk provning – För att säkerställa att lyfthjälpmedlet är säkert måste ett provlyft göras på 

1.5 gånger maxlyft. Detta har ej genomförts eftersom ingen prototyp har tagits fram.  

• Allmän bruksanvisning – För att CE-märka ett lyfthjälpmedel måste en bruksanvisning tas 

fram. Detta har ej gjorts eftersom ingen prototyp har framställts.  

• EG-försäkran – Slutgiltigt dokument som garanterar att alla lyfthjälpmedlet uppfyller alla 

krav för godkänd CE-märkning.  

5.5 Måluppföljning 
Eftersom ingen prototyp har tagits fram kan inte heller alla CE-dokument framställas. Detta var ett av 

kraven men vid en framtida framställning ska alla dokument kunna tas fram med hjälp av den 

information som framställts i detta arbete.  

 

Övergripande mål 
 

• Ta fram 2 olika konstruktionsförslag med tillhörande konstruktionsunderlag.  

o Uppfyllt. 

• Kostnadsberäkning samt erforderlig teknisk dokumentation för CE-märkning. 

o  Delvis uppfyllt. 
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Delmål 
 

• Skissa på förslag som sedan används för utveckling.  

o Uppfyllt. 

• Hitta lämplig lösning för lyfthjälpmedlet.  

o Uppfyllt. 

• Möte där krav för CE-klassning genomgås.  

o Ej uppfyllt. 

• Beräkningar på lyfthjälpmedlet samt teoretisk analys.  

o Uppfyllt. 

• Konceptval.  

o Uppfyllt. 

• Konstruktionsunderlag i form av ritning samt 2D/3D-modell.  

o Uppfyllt. 

 

Kravspecifikationsuppföljning 

Krav 1  Lyfthjälpmedlet skall vara konstruerat för att klara av att hantera alla 

storlekar och former på fundament.             

Uppfyllt. 

Krav 2 Lyfthjälpmedlet skall vara justerbart för att säkerställa att alla storlekar 

och former på fundament hänger i lod.  

Uppfyllt. 

Krav 3 Det skall vara enkelt för montören att justera lyfthjälpmedlet för lyft av 

olika fundament.  

Uppfyllt. 

Krav 4 Lyfthjälpmedlet ska uppfylla kraven för CE-klassning.  Delvis uppfyllt. 

Krav 5 Lyfthjälpmedlet ska hålla sig inom en rimlig kostnad. 

 

Uppfyllt. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1  

 

Lyftredskap och deras komponenter (afs2008-3) 
 

Lyftredskap och deras ingående komponenter ska vara dimensionerade med vederbörlig hänsyn tagen 

till materialutmattnings- och åldringsprocesser för ett antal arbetscykler, som överensstämmer med 

den förväntade livslängden som specificerats i driftförutsättningarna för en given tillämpning. 

Dessutom gäller följande: 

 

a) Nyttjandefaktorn för metallinor med ändbeslag ska väljas så att den garanterar tillräcklig 

säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 5. Linorna får inte innehålla några splitsar eller öglor 

annat än i ändarna.  

 

b) När kedjor och kättingar med svetsade länkar används ska dessa vara av kortlänkstyp. 

Nyttjandefaktorn för kedjor och kättingar ska väljas så att tillräcklig säkerhetsnivå kan garanteras; 

detta värde är i regel lika med 4.  

 

c) Nyttjandefaktorn för linor eller sling av fibermaterial är beroende av material, tillverkningsmetod, 

dimensioner och användning. Värdet ska väljas så att tillräckligt hög säkerhetsnivå kan garanteras; i 

regel är detta värde lika med 7, förutsatt att det material som används är av mycket hög kvalitet och 

tillverkningsmetoden är lämplig för avsedd användning. Om så inte är fallet sätts i regel en högre 

nyttjandefaktor för att säkerställa likvärdig säkerhetsnivå. Linor och sling av fibermaterial får inte 

uppvisa några andra knutar, skarvar eller splitsar än de som finns i slingets ändar, med undantag för 

om det rör sig om ett ändlöst sling.  

 

d) För alla metallkomponenter som ingår i eller används tillsammans med ett sling ska väljas en 

nyttjandefaktor som garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 4.  

 

e) Den högsta arbetslasten hos ett flerpartigt sling bestäms med utgångspunkt från nyttjandefaktorn 

hos den svagaste parten, antalet parter och en reduktionsfaktor som är beroende av slingets 

uppbyggnad.  

 

f) För att kunna styrka att tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts ska tillverkaren eller dennes 

representant för varje typ av komponent som avses i led a, b, c och d själv genomföra lämpliga prov 

eller låta genomföra sådana prov. 
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Bilaga 2 

 
Värde: 1-5 

Riskkällor Skada på 

grund av 

riskorsak 

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd 

Felaktig montering av  

lyfthjälpmedel på fundament 

Klämrisk, 

kroppsskada 

1 5 5 Vid korrekt 

användning 

ska ingen risk 

finnas. 

Instruktionen i 

bruksanvisning 

för 

användande av 

lyfthjälpmedel. 

Låsning släpper Klämrisk, 

kroppsskada 

1 5 5 Vid korrekt 

användning 

ska ingen risk 

finnas. 

Instruktionen i 

bruksanvisning 

för 

användande av 

lyfthjälpmedel. 

Smutts mellan splines Svårt att 

installera. 

Klämrisk 

2 3 6 Information i 

bruksanvisning 

om 

regelbundet 

underhålla av 

lyfthjälpmedel. 

Nötta tänder på  

hirth-kopplingen 

Lyfthjälpmedel 

håller ej vinkel 

och släpper 

2 3 6 Information i 

bruksanvisning 

om 

regelbundet 

underhålla av 

lyfthjälpmedel. 

Slitna delar Kroppsskada 2 3 6 Information i 

bruksanvisning 

om 

regelbundet 

underhålla av 

lyfthjälpmedel. 
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Bilaga 3 

 

                        Koncept 1                                                 Koncept 2 
Fördel Nackdel Fördel Nackdel 

Fasta låsvinklar. Förmodligen dyrare. Förmodligen lägre pris 

att tillverka. 
Lite svårare 

konstruktion. 

Enkel användning. Långsammare 

inställning av 

hjälpmedlet. 

Uppfyller allt som 

splines-versionen gör. 
Tänder kan få 

förslitningar. 

Säker användning. Något svårare 

konstruktion. 
Snabb inställning av 

vinklar. 
Behöver regelbundet 

undersökas för slitage 

på tänder. 

Finare 

inställningsmöjlighet. 
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Bilaga 4 

Produktlisa 

 

Schackel: http://www.lyfta.se/shop/product/2596 

Bricka: http://www.nilssonsjarnhandel.se/infastningsmatrial/brickor/bricka-srkb-forzinkad 

M16: http://www.nilssonsjarnhandel.se/infastningsmatrial/bult/delgangad-fzb/bult-delgangad-m12-

zinc-1 

Spline-koppling: http://www.surpluscenter.com/Power-Transmission/Shaft-Couplers/1-Piece-Solid-

Couplers/1-3-8-21T-SPLINED-COUPLING-1-3556.axd 

Spline-axel: http://www.surpluscenter.com/Power-Transmission/Shafting/Splined-Shafting/1-3-8-

21T-FULLY-SPLINED-SHAFTING-1-2938-21.axd 

Dubbelarmad låsspak: https://www.wiberger.se/templates/gn99-7.htm 

Vred: https://www.wiberger.se/templates/wn435-1-vred.htm 
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