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Förord 
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Roger Nordgren (avdelningschef), Robert Bergner (handledare på Ålö) och Tomas Larsson 
(ansvarig för produktintegrationen till märket Valtra) som hjälpt mig att genomföra detta projekt.  
Jag vill även tacka Leif A. Johansson (handledare på Umeå Universitet) för gott samarbete och 
sina goda idéer. Till sist vill jag tacka min kusin och bollplank Gustav Svenson (konsult på Sigma 
Industry East North).  
 
Detta arbete vill jag tillägna S.A.Ö. 
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Sammanfattning 
 
Ålö AB i Brännland, en bit utanför Umeå, är en av världens ledande leverantörer inom 
lantbruksmaskinbranschen. En av Ålös viktigaste produkter är deras frontlastare som säljs under 
varumärkena Quicke och Trima. När frontlastaren används till snöplogning utsätts den för stora 
sidokrafter, något som den inte är dimensionerad för. För att lösa detta problem har Ålö en 
produkt som ger lastaren stöd och hjälper till att absorbera dessa krafter, produkten kallas för ett 
lastarmsstöd. Den nuvarande lösningen skapades för ca 25 år sedan under de förutsättningar 
som fanns då, vilket gör att den idag kan kännas föråldrad och i behov av en ny modern ersättare.  
 
Projektets mål var att leverera två koncept för ett nytt lastarmsstöd med den tillhörande 
dokumentation och underlag som krävs för en tillverkning. Genom analys av den nuvarande 
lösningen, diskussioner med kunder och sakkunniga inom området, produktframtagande med 
CAD och hållfasthetsanalyser med finita elementmetoden arbetas de nya koncepten fram.  
 
Denna rapport beskriver det produktutvecklingsarbete som resulterade i två koncept för ett nytt 
lastarmsstöd, ett koncept som härstammar från den nuvarande lösningen och ett koncept som 
tagit inspiration från andra lösningar på marknaden. Koncepten uppfyllde eller delvis uppfyllde 
de krav ställdes vid projektets början. 
Dessa koncept kan användas som grund och inspiration vid ett fortsatt utvecklingsarbete. 
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Abstract 
 
Ålö AB, situated in Brännland outside of Umeå is one of the world’s leading suppliers of 
agricultural machinery. A key product in Ålö’s product range is the front loader that is sold under 
the brands Quicke and Trima. The front loader has many areas of use. One use for the front 
loader is for plowing snow, a situation which puts the loader under a heavy load to the sides. This 
is something the loader isn’t built for. To combat this issue, Ålö has developed a beam support 
that gives the front loader support. The current solution has been around for about 25 years and 
was made with the prerequisites available of that time. Progress in the fields of computer 
assisted product development has rendered this solution somewhat outdated and in need of a 
modern replacement.  
 
The goal of this project was to deliver two concepts for a new beam support and the supporting 
documentation necessary for a production. The new concepts are made through an analysis of 
the current solution, discussions with customers and experts in the field, product development 
with CAD and strength evaluation with the finite element method. 
 
This report handles the product development that ended in two concepts for a new beam 
support. One concept stems from the old solution and one that draws inspiration from other 
competing products on the market. The results of this project can be used as a basis and an 
inspiration for further development.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Ålö är ett företag inom lantbruksmaskinsbranschen. Produktutbudet består främst av deras 
frontlastare som säljs under varumärkena Quicke och Trima, samt tillhörande redskap som säljs 
under varumärket Original Implemenents.  Ålö grundades 1949 i Brännland, strax utanför Umeå, 
av Karl Ragnar Åström. 1958 lanseras frontlastaren Quicke, världens första frontlastare med 
snabbkoppling. Under 60-talet växer Ålö och produktionen blir allt mer inriktad mot export. Ålö 
fortsätter att expandera och under 90-talet ökar produktionen av frontlastarna trefaldigt. År 
2000 uppköps den tidigare rivalen Trima. Idag har Ålö utöver tillverkningen i Brännland 
tillverkning i Telford – Tennessee, Ningbo – Kina och i Matha – Frankrike. År 2017 uppgick 
försäljningen till ca 34500 frontlastare och 46000 redskap med ett värde på ca 1,8 miljarder 
kronor. 
 

1.2 Syfte och problemställning  
Ett användningsområde för frontlastaren är snöplogning, vilket förekommer främst på den 
nordiska marknaden. När frontlastaren används vid snöplogning uppkommer stora sidokrafter, 
vilket frontlastaren inte är dimensionerad för. Därför behövs någon form av lösning som kan ge 
frontlastaren ett stöd mot sidokrafter. Den nuvarande lösningen konstruerades för ca 25 år 
sedan med de förutsättningar som fanns då. Sedan dess har datorstöd vid produktutveckling och 
tillverkning fått sitt stora genombrott, tekniker som till exempel CAD, FEM, CAM och CNC. 
Lösningen kan därför upplevas som omodern och är i behov av en översyn. Dagens lösning består 
av en del som är specifik för varje traktormodell samt en del bestående av standardkomponenter 
för samtliga lastarmsstöd. Den nuvarande lösningen illustreras i figur 1. 

 
Figur 1: Illustration av den nuvarande lösningen (i blått) 

 

1.3 Mål  
Projektets mål är följande: 

 Ta fram två olika konstruktionsförslag för lastarmsstödet med fullständigt 
konstruktionsunderlag och kostnadskalkyl. 
 

1.4 Kravspecifikation 
Konstruktionsförslagen ska uppfylla följande krav: 

 Fylla samma funktion som den nuvarande lösningen 

 Inkludera ett ”parkeringsläge” som möjliggör normal lastaranvändning när 
lastarmsstödet inte används. 

 Tillverkningskostnaden ska vara i nivå eller lägre än den nuvarande lösningen. 
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1.5 Avgränsningar 
1.5.1 Omfattning 
Eftersom det finns ett flertal olika varianter av den traktorspecifika delen kommer projektet 
avgränsas till att konstruera två olika förslag av standardkomponenten och om det är nödvändigt, 
modifiera en traktorspecifik del. Figur 2 beskriver avgränsningen. 

 
Figur 2: Beskrivning av avgränsning 

1.5.2 Material och tillverkning 
Tillverkning ska i så stor omfattning som möjligt förläggas till Ålös anläggning Agroma i Matha, 
Frankrike. De stålkvalliteter av plåtar som kan användas är S235JR och S355JR vars 
materialegenskaper anges i tabell 1. 
 
Tabell 1: Materialdata 

Materialegenskaper 

Kvalitet SS-EN S235JR SS-EN S355JR 

Densitet (𝝆) 7850 𝑘𝑔/𝑚3 7850 𝑘𝑔/𝑚3 
Elasticitetsmodul (𝑬) 210 𝐺𝑃𝑎 210 𝐺𝑃𝑎 
Sträckgräns (𝑹𝒆𝑯) 230 𝑀𝑃𝑎 320 𝑀𝑃𝑎 
Brottgräns (𝑹𝒎) 360 𝑀𝑃𝑎 490 𝑀𝑃𝑎 
Poissons tal (𝝂) 0,31 0,31 

[1] 
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2. Teori  
 

2.1 Dimensioneringsfilosofi 
När en beprövad konstruktion ska ersättas med en ny konstruktion kan förbättringsarbetet ske 
enligt en av två grundfilosofier, relativ eller absolut dimensionering.    
 
Relativ dimensionering innebär att dimensioneringen utgår från den befintliga konstruktionen, 
om spänningarna i konstruktionen hålls på samma nivå eller lägre kan det antas att den nya 
konstruktionen kommer att hålla. Spänningarna kan även tillåtas vara högre om materialet 
ändras till ett material med högre hållfasthet. Fördelarna med en relativ dimensionering är att 
konstruktionen kan ske snabbt och enkelt eftersom mätningar eller beräkningar inte behöver 
utföras. Nackdelen är att konstruktionen inte blir optimerad eftersom det kan antas att en 
befintlig fungerande konstruktion med stor sannolikhet är överdimensionerad. 
 
Absolut dimensionering innebär att konstruktionen beräknas från grunden. En mätning av de 
laster som uppstår under normala driftsförhållanden kan till exempel utföras för att få ett 
referensvärde av de laster som konstruktionen ska tåla. Krafterna kan även uppskattas genom 
beräkning av lastsituationen. Fördelarna med en absolut dimensionering är att konstruktionen 
blir optimerad för dess normala driftsförhållanden. Nackdelarna är att konstruktionsarbetet 
kräver mer tid och att lastsituationen kan vara osäker om lasterna beräknas. [2] 
 
 

2.2 Kraftberäkning 
Eftersom att det inte finns någon mätning utförd av de laster som uppkommer under normala 
driftsförhållanden måste lasterna uppskattas för att en absolut dimensionering ska kunna 
tillämpas. Två lastfall analyseras, sidokraft och frontalkraft. Beräkningarna utgör en grund för de 
FE-analyser som utförs. Ett beräkningsexempel för lastfallen ges i bilaga 2. 
 

2.2.1 Sidokraft 
Den största kraft (𝐹𝐿𝐴) som lastarmsstödet kan tänkas bära i sidled antas vara den kraft som 
krävs för att traktorns däck ska börja glida mot underlaget. Momentancentrum antas vara 
placerad vid ett av bakhjulen beroende på vilken riktning som kraften i lastarmsstödet verkar. 
Friktionskrafterna vid hjulen (𝐹𝑓1, 𝐹𝑓2 ) verkar i tangentiell riktning från momentancentrum. 

Friktionskrafternas storlek är beroende av viktfördelningen mellan fram- och bakaxeln. Figur 3 
beskriver lastsituationen. 

 
Figur 3: Beskrivning av lastsituation 
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Friktionskraften beräknas med följande ekvation: 
𝐹𝑓 = 𝜇 ∗ 𝑁     (1) 

 
Där: 
𝐹𝑓 är den maximala friktionskraften vid ett hjul. (𝑁) 

𝜇 är en friktionskoefficient. (dimensionslös) 
𝑁 är normalkraften som verkar vid ett hjul. (𝑁) [3] 
 
Beräkningsgång: 
Friktionskrafternas storlek beräknas med ekvation 1. Friktionskoefficienten för torr asfalt mot 
gummi är 0,7 [4], det kan antas att friktionskoefficienten är något lägre vid snöplogning eftersom 
att underlaget är blött eller isigt, friktionskoefficienten uppskattas därför till 0,5. 
En momentjämvikt kring momentancentrum beräknas och kraften på lastarmsstödet löses ut 
(mått enligt bilaga 2): 

↻ : 𝐹𝑓2 ∗ 𝑎 + 𝐹𝑓1 ∗ 𝑐 + 𝐹𝑓1 ∗ 𝑑 − 𝐹𝐿𝐴 ∗ 𝑒 = 0  (2) 

 

⇒ 𝐹𝐿𝐴 =
𝐹𝑓2∗𝑎+𝐹𝑓1(𝑐+𝑑)

𝑒
   (3) 

 

2.2.1 Frontalkraft 
De laster som uppkommer vid normala driftsförhållanden i färdriktningen är okända. På grund av 
detta sker ett antagande att de laster som Ålö använder för att dimensionera frontlastarna och 
fundamenten mot påkörning kan anpassas för att användas vid beräkning av de krafter som 
verkar på lastarmsstödet i färdriktningen. Den kraft som ansätts vid dessa beräkningar uppgår till 
traktorns tyngd (𝑚𝑔) och antas angripa vid redskapsfästet (figur 4). Eftersom Ålös påkörningslast 
är beräknad utan ett lastarmsstöd monterat så måste beräkningarna omräknas och ett stöd 
införs vid lastarmsstödets approximerade läge. På grund av frontlastarens svårberäknade 
geometri utförs en förenkling enligt figur 4-5, fästpunkterna vid fundamentet sammanfogas till 
en punkt och frontlastaren ses som en homogen balk. 

 
Figur 4: Beskrivning av förenklingar av lastarens geometri 
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Figur 5: Förenklad geometri och lastsituation 

 
Beräkningsgång: 
En momentjämvikt kring punkt A ger följande uttryck (mått enligt bilaga 2): 

↻ : 𝐹𝐿𝐴𝑥
∗ 𝑔 + 𝐹𝐿𝐴𝑦

∗ ℎ − 𝐹 ∗ 𝑓 = 0    (4) 

 
𝑥- och 𝑦-komponenten av stödkraften 𝐹𝐿𝐴 beräknas: 

𝐹𝐿𝐴𝑥
= sin 𝜃 ∗ 𝐹𝐿𝐴, 𝐹𝐿𝐴𝑦

= cos 𝜃 ∗ 𝐹𝐿𝐴   (5,6) 

 
Ekvationerna 5 och 6 insätts i ekvation 4: 

𝑔 ∗ 𝐹𝐿𝐴 ∗ sin 𝜃 + ℎ ∗ 𝐹𝐿𝐴 ∗ cos 𝜃 − 𝐹 ∗ 𝑓 = 0  (7) 
 
Därefter löses stödkraften 𝐹𝐿𝐴  ut: 

𝐹𝐿𝐴 =
𝐹∗𝑓

𝑔∗sin 𝜃+ℎ∗cos 𝜃
    (8) 

 
Eftersom kraften upptas av både höger och vänster lastarmsstöd halveras kraften 𝐹𝐿𝐴 och det 
slutliga uttrycket blir följande: 

 𝐹𝐿𝐴 =
𝐹∗𝑓

2∗(𝑔∗sin 𝜃+ℎ∗cos 𝜃)
    (9) 
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2.3 Finita elementmetoden 
2.3.1 Beskrivning av finita elementmetoden 
Finita elementmetoden, eller FEM, är en matrisbaserad lösningsmetod för bland annat 
hållfasthetsproblem. Även om beräkningarna inom metoden teoretiskt sett går att lösa med 
handberäkningar är dess praktiska användningsområde begränsat till beräkningar utförda med 
datorstöd. Metoden är ett kraftfullt verktyg för att snabbt och med stor noggrannhet lösa 
hållfasthetsproblem. Metoden lämpar sig särskilt bra när detaljkomplexiteten ökar och 
handberäkningar av en analytisk lösning inte hade varit möjliga eller tidsmässigt försvarbara. 
Metoden ställer höga krav på att användaren har god kunskap av dess funktion eftersom 
lösningens överenstämmelse mot verkligheten, även kallat konvergens, är helt beroende av de 
ingående parametrar som används i lösningen.  
 
För att begränsa den datamängd som hanteras i lösningen delas den in i ett av användaren 
förinställt antal element. Spänningen i varje element beräknas primärt i Gauss-punkterna och 
sedan extrapoleras eller interpoleras resultatet till övriga delar av elementet som t.ex. vid 
elementets noder, se figur 6. Vid områden med spänningskoncentrationer kan därför lösningen 
ge dålig noggrannhet om elementstorleken är för stor. 

 
Figur 6: Beskrivning av beräkning av ett element 

För att undersöka om lösningen ger tillräckligt god noggrannhet kan en konvergensstudie utföras. 
En konvergensstudie utförs genom att elementnätet successivt förfinas för att se om lösningen 
konvergerar, detta kan ske över hela modellen eller i delar av modellen där spänningen förväntas 
vara hög, som t.ex. vid anvisningar.  
 
Ett problem från verkligheten är oändligt komplext att beskriva. En förenklad beskrivning av 
verkligheten med tillräcklig noggrannhet måste därför skapas för att problemet ska kunna lösas, 
vilket kallas att problemet idealiseras.  
Lösningen kommer därför av ovan nämnda anledningar aldrig vara helt exakt vilket är något 
användaren måste ha vetskap om. [5] 
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2.3.2 Hantering av singularitet enligt metoden med nominella spänningar 
Ett vanligt problem som uppstår vid en finita elementanalys (FEA) är att spänningen kan skena 
iväg mot ett oändligt värde när modellen innehåller skarpa hörn. I verkligheten finns det i regel 
alltid någon form av övergångsradie vilket gör att modellen får en felaktig idealisering. I många 
fall kan användaren bortse från den singulära punkten, men i vissa fall kan spänningen i området 
vara av intresse. Ett sätt för att approximera spänningen i området är metoden med nominella 
spänningar.  [6] 
 
Metoden går till enligt följande: 

1. Spänningen undersöks i ett antal punkter längs en vinkelrätt linje mot en förväntad 
sprickbildning.  

2. En graf ritas upp över spänningens förändring längs linjen.  
3. En analys av grafen sker för att avgöra när spänningsspiken klingar av och blir linjär.  
4. Den linjära delen av grafen extrapoleras mot punkten där spänningen ska undersökas.  
5. Spänningen noteras. 
6. Spänningen i anvisningen kan därefter beräknas med elementarfall för 

spänningskoncentrationer. 
Metoden visualiseras i figur 7.  
 

 
Figur 7: Beskrivning av arbetsmetoden vid en uppskattning av nominell spänning 
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3. Metod  
 

3.1 Arbetsgång 
Arbetet sker enligt den tidsplan som skapas i början av projektet. Tidsplanen skapas för att få en 
överblick av de moment som projektet kommer att innehålla och den tid som varje delmoment 
uppskattas ta. Arbetet delas upp i 3 huvudfaser, planeringsfas, genomförandefas och 
redovisningsfas. Denna rapport beskriver arbetet i planerings- och genomförandefasen. 
Tidsplanen kan avläsas i bilaga 3. 
 

3.2 Planeringsfas 
Under planeringsfasen sker förarbetet till projektet. Planeringsfasen består av 3 delmoment, 
projektplanering, förstudie och lösningsförslag. Dessa delmoment kommer att förtydligas nedan. 
 

3.2.1 Projektplanering 
Under detta delmoment bestäms projektets innehåll och avgränsningar i samråd med beställaren 
som i det här fallet är avdelningen för produktintegration vid Ålö i Brännland. De krav och mål 
som ställs på projektet diskuteras och fastställs. 
  

3.2.2 Förstudie 
Att förstå den gamla konstruktionen är viktigt för att ta tillvara på de styrkor som finns och 
undvika att skapa samma svagheter, därför utförs en förstudie av Ålös tidigare lösningar. Det 
undersöks även vilka liknande produkter som finns bland konkurrenter på marknaden. Diskussion 
förs även med sakkunniga på Ålö och kunder om det finns synpunkter och önskemål på 
konstruktionen. Resultaten av denna förstudie användes som grund för de koncept som 
skapades. 
 
Ålös nuvarande lösningar: 
Ålö har i dagsläget två olika varianter av lastarmsstöd. En variant som används till traktormärket 
Valtra och en som används till traktorer av märket John Deere. Den lösning som detta projekt är 
tänkt att ersätta är det stöd som idag används till Valtra.  
Båda lösningarna studerades för att analysera respektive variants styrkor och svagheter. 
 
Ålös nuvarande variant till Valtra: 
Den lösning som finns i nuläget består av två olika huvuddelar. En del som är traktorspecifik och 
en del som är en standardkomponent för samtliga lastarmsstöd. Figur 8 beskriver delarna. 

 
Figur 8: Beskrivning av de ingående delarna i Ålös nuvarande lastarmsstöd till Valtra 

Den traktorspecifika delen, eller ramen, agerar som en länk mellan standardkomponenten och 
fästpunkterna på traktorn. Den består av en plåt med ett antal hål som används för justering av 
standardkomponenten i höjdled. Ett exempel på en traktorspecifik del visas i figur 8. 



 

9 
 

 
Figur 9: Beskrivning av delkomponenter till standardkomponenten 

Standardkomponenten, eller stödet, som beskrivs av figur 9, består av tre plåtar som är 
sammanfogade genom svetsning. Plåt 1 ligger mot lastarmen, plåt 2 och 3 ligger på vardera sida 
om ramen. Plåt 1 är av materialtjockleken 20 mm, plåt 2 och 3 har materialtjockleken 15 mm. En 
gummiplatta (7) tar upp de stötar och vibrationer som uppkommer vid plogning, den agerar även 
som ett slitageskydd för lastarmen. Upphängningspluggen (6) underlättar monteringen på ramen 
så att användaren inte behöver hålla upp stödet för hand medan fästanordningen (4) monteras. 
Stöden är inte symmetriska för höger och vänster sida 
 
Monteringen sker enligt följande: 

1. Upphängningspluggen (6) förs in i ett ledigt hål på ramen. 
2. Stödet roteras nedåt och fästanordningen (4) förs genom hålen i ramen, plåt 2 och plåt 3. 
3. Fästanordningen låses fast genom att en sprint förs in i låspluggen (5) 

När stödet inte ska användas monteras det i ett av de lägre fästhålen för att vara ur vägen och 
möjliggöra full lastarfunktion.   
 
Anledningen till stödets kantiga former är att den konstruerades med tanken att dess konturer 
skulle tas fram genom plåtklippning. Plåtklippning är en tillverkningsteknik som idag till stor del 
blivit ersatt med datorstyrd laser- och plasmaskärning, vilka tillåter former som inte hade varit 
möjliga med den tidigare tillverkningstekniken. I dagsläget skärs stödets kontur med hjälp av 
plasma. 
 
Diskussion förs med kunder och sakkunniga inom området för att få synpunkter och förslag på 
förbättringar av konstruktionen. Synpunkterna sammanfattas nedan: 

 Justeringsprocessen av stödet upplevs vara krånglig på grund av stödets vikt och 
justeringsmekanismen. 

 Utseendet är föråldrat och är i behov av en uppfräschning. 

 Stödet har en tendens att börja glappa vid infästningen mot ramen efter en tids 
användning, detta orsakar oljud och vibrationer. 

 Den del av stödet som tar upp sidokrafterna saknar ett slitageskydd vilket gör att färgen 
nöts bort på lastarmen och orsakar korrosion. 

 Stödet har väldigt få dokumenterade haverier, hållfastheten anses vara tillräcklig. 
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Ålös variant till John Deere: 
Varianten som används till traktorer av märket John Deere består likt stödet till Valtra av en 
traktorspecifik del och en standardkomponent. Figur 10 visar varianten av lastarmsstödet.  

 
Figur 10: Beskrivning av Ålös nuvarande lastarmsstöd till John Deere 

 
Den stora skillnaden mellan stödet till Valtra och det som finns till John Deere är 
justeringsmekanismen. Justeringsmekanismen består av två rektangulära rör som passas in i 
varandra och låses fast med en låstapp. Det ena röret är fäst vid ramen och det andra röret är 
fäst vid lastarmsstödet. Ett flertal hål är borrade i rören vilket möjliggör justering av höjden. En 
annan skillnad jämför med stödet till Valtra är att stödets vinkel mot lastarmen inte är konstant 
och passar därför sämre vid vissa justeringslägen. 
Lagringen av lastarmen sker på samma sätt som med stödet till Valtra, det vill säga att en bockad 
plåt ger lastarmen stöd från utsidan samt en gummiplatta som tar upp stötar och vibrationer. 
Höger- och vänsterstödet är anslutna till varandra med en tvärstagsplåt som fördelar krafterna så 
att de tas upp av båda sidor. På grund av att stöden är anslutna till varandra måste låstapparna 
avlägsnas på båda sidor innan en höjdjustering kan utföras. Rent praktiskt innebär detta att 
användaren måste avlägsna låstappen på ena sidan, gå runt traktorn för att avlägsna den andra 
låstappen för att sedan kunna justera höjden på stödet. 
 
Diskussion förs på samma sätt som tidigare med kunder och sakkunniga inom området för att få 
synpunkter och förslag på förbättringar av stödet. Synpunkterna sammanfattas nedan: 

 Problem har förekommit med packningen vid leverans, det har t.ex. förekommit att 
kunder har fått två vänsterstöd istället för ett vänster- och ett högerstöd. 

 Det rektangulära röret som används har en invändig svetsfog vilket i vissa fall har 
inneburit en viss efterbearbetning för att det ska passa ihop med det andra röret. 

 Gummidämparen som används är för liten och slits ut efter några års användning. 

 Låstappens handtag är svår att greppa. 

 Likt stödet till Valtra önskas ett slitageskydd på delen av plåten som tar upp sidokrafter.  
 
 
Omvärldsanalys: 
En rad olika lösningar finns på marknaden varav de allra flesta liknar den lösning som Ålö har till 
John Deere med ett rör eller en plåt med flera justeringshål. Flertalet av lösningarna verkar 
använda tunnare plåttjocklekar än de stöd som Ålö tillhandahåller i dagsläget, vilket kan leda 
fram till två slutsatser, antingen att Ålös stöd är överdimensionerade eller att konkurrenternas 
stöd är underdimensionerade.  
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Finita element-analys av det nuvarande lastarmsstödet till Valtra: 
En Finita element-analys utförs av det nuvarande lastarmstödet för att bestämma vilken 
dimensioneringsmetod som skall användas och identifiera eventuella svaga punkter i 
konstruktionen. Finita element-analysen utförs med Solid Edge Simulation.  Nedan beskrivs 
arbetsmetoden som FE-analysen skedde enligt och en sammanfattning ges av de slutsatser som 
analysen ledde till, den fullständiga rapporten av FE-analysen kan läsas i bilaga 4. 
 
Arbetsgången sker enligt följande: 
1. Analysen delas upp i två lastfall, ett som beskriver den största kraften som uppskattas 

förekomma i sidled (sidokraft) och ett lastfall som beskriver den största last som uppskattas 
förekomma i färdriktningen (frontalkraft). 

2. De laster som skall införas på stödet beräknas enligt avsnitt 2.2. Krafterna som ansätts 
uppgår till 19,4 𝑘𝑁 för sidokraften och frontalkraften 31,5𝑘𝑁. 

3. Randvillkor införs enligt den idealisering som antagits, det vill säga att hålen vid ramen är fast 
inspända. 

4. En simulering utförs med en grov elementnätsindelning för att identifiera områden med höga 
spänningar. 

5. En konvergensstudie av elementnätet sker i utvalda punkter för att lösningen ska uppnå en 
god konvergens mot verkligheten och identifiera singulära punkter. 

6. Spänningen vid singulära punkter approximeras med metoden för nominell spänning. 
 
De slutsatser som dras av analysen är följande: 

 Spänningarna som noterades (𝜎𝑒
𝑣𝑀 =  580 𝑀𝑃𝑎) överstiger materialets (S355JR) 

brottgräns. Lasterna är med största sannolikhet för stora i jämförelse med de laster som 
lastarmsstödet utsätts för under normala driftsförhållanden. På grund av osäkerheten 
kring lastsituationen bör därför dimensionering av en ny konstruktion ske genom relativ 
dimensionering. Detta gör även att en beräkning av utmattningshållfastheten inte går att 
utföra med tillräcklig precision. 

 De högsta spänningarna som noterades befinner sig vid svetsar vilket inte är optimalt ur 
utmattningssynpunkt, vid konstruktionen av ett nytt lastarmsstöd bör detta undvikas. 
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3.3 Genomförandefas 
När planeringsfasen är slutförd övergår arbetet till genomförandefasen. Detta är den kreativa 
fasen där koncepten arbetas fram och utvärderas utifrån den målbild och kravspecifikation som 
fastställts.  
 

 
Figur 11: Arbetsgången vid framtagandet av ett koncept 

Beskrivning av arbetsgång: 
Utvecklingen av ett koncept sker enligt figur 11. Tillvägagångssättet inom varje steg i 
utvecklingsprocessen kommer att beskrivas nedan. För att gå vidare till nästa steg i 
utvecklingsprocessen måste samtliga krav vara uppfyllda. Om det upptäcks att ett koncept inte 
uppfyller ställda krav efter något steg i utvecklingsprocessen, utvärderas konceptet och dess 
styrkor noteras.  
 
1. Arbetet inleds utifrån en grundidé. Idén jämförs med de ställda kraven. Kan idén 

överhuvudtaget vara ett alternativ?  
 

2. Därefter ritas ett grovt koncept upp med hjälp av CAD, syftet med detta är att på ett tidigt 
stadium avslöja brister med konstruktionen. Modellen passas därefter in med en 3D-modell 
av en frontlastare för att få en överblick av utseendet och identifiera eventuella problem. 
Programvaran som används är Solid Edge ST 8. 
 

3. Efter modelleringen med CAD utförs en översiktlig finita element-analys av konceptet, detta 
utförs för att undvika att ett felaktigt koncept går för långt i utvecklingsprocessen. 
Arbetsgången sker på samma sätt som i avsnitt 3.2. Programvaran som används är Solid Edge 
Simulation. 
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4. Konceptets tillverkningskostnad approximeras med hjälp av ett för Ålö internt 

beräkningsdokument. Beräkningsdokumentet utgår från en rad olika parametrar som 
materialets vikt, skärlängd, antalet bockningsoperationer, antalet 
maskinbearbetningsoperationer, svetslängd och antalet delar som ska svetsas. 
 

5. Om konceptet verkar lovande så färdigställs konceptet, 3D-modellen förfinas till ett 
prototypstadium, en djupare FE-analys utförs och därefter beräknas kostnaden.  
Ritningar av samtliga delkomponenter skapas vid detta steg, vilket även inkluderar 
svetsritningar och sammanställningsritningar. 
 

6. När konceptet anses vara färdigt skickas det in för Design review, en granskning där det 
kontrolleras att konceptet går att tillverka och synpunkter på konstruktionen ges. Det kan 
vara synpunkter för hur delkomponenter på ett enklare sätt skulle kunna gå att tillverka. Om 
endast små justeringar behöver utföras, uppdateras modellerna och går vidare till steg 7. 

 
7. Om konceptet klarar granskningen anses det vara färdigställt och övergår till att vara ett 

slutkoncept. 
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4. Resultat 
Två koncept färdigställdes under projektet. Nedan presenteras och jämförs koncepten med den 
nuvarande lösningen. 
 

4.1 Koncept 1 
Det första konceptet kan ses som en vidareutveckling av det stöd som i nuläget finns till Valtra. 
Konceptet består av två huvuddelar, en traktorspecifik ram och en standardkomponent för varje 
sida. Konceptet visualiseras i figur 12 och 13. 

 
Figur 12: Beskrivning av huvudkomponenter 

 
Figur 13: Illustration av koncept 1 (i blått) i arbetsläge 
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4.1.1 Jämförelse mot den nuvarande lösningen  
På grund av konceptets likhet med det nuvarande lastarmsstödet redovisas skillnaderna nedan. 
En jämförelse av komponenterna visas i figur 14-15. Fler betraktningsvinklar av stödet visas i figur 
16.  

 
Figur 14: Jämförelse av egenskaper mellan standardkomponenten för den nuvarande lösningen (t.h.) och koncept 1 
(t.v.) 

 
Figur 15: Jämförelse av egenskaper mellan den traktorspecifika komponenten för den nuvarande lösningen (t.h.) och 
koncept 1 (t.v.) 

 

 Antalet plåtar reduceras från 3 till 2 vilket gör att en svets undviks i ett högt belastat 
område. 

 Plåten som går på undersidan är förlängd till utsidan av plåten som tar upp sidolasten (1) 
vilket gör att konstruktionen får en jämnare styvhet. 

 Plåten som går på undersidan har även en urskärning (2) som kan användas som handtag 
när stödet monteras eller justeras på ramen, vikten på konstruktionen reduceras även 
med denna åtgärd vilket gör stödet lättare att hantera. 

 Ytan som tar upp sidolasten har blivit kompletterad med ett skydd (4) av HDPE som 
minskar slitage av lacken på lastarmen när den förs in och ut ur stödet. 

 Den gummiplatta som Ålö själv tillverkar i nuläget (8) är ersatt med en gummidämpare 
(5) från en underleverantör. 

 Monteringsmekanismen mot ramen förändras vilket möjliggör att de två svetsade 
pluggarna (7 och 9) ersätts med en svetsad plugg (6) som används för att montera stödet 
mot ramen. Detta gör även att ramens geometri förändras till ett utförande med 
”tänder” (11). 

 U-stången (10) som används som låsmekanism är ersatt av en låstapp med ringsprint (3), 
plasthandtaget inköps från en underleverantör. 
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Figur 16: Standardkomponenten till koncept 1 

 
Eftersom stödet måste demonteras vid justering bör dess vikt hållas så låg som möjligt för att 
underlätta för användaren, en jämförelse av vikt mellan det nuvarande stödet och koncept 1 
utförs i tabell 2. 
 
Tabell 2: Viktjämförelse 

Viktjämförelse av stöd 

Nuvarande Koncept 1 

Vikt (𝑘𝑔) Vikt (𝑘𝑔) Skillnad % 

11,1 10,7 -4,5% 

 

4.1.2 Monteringsförfarande 
Förändringen av ramens geometri gör att monteringsförfarandet ändras, nedan förklaras den nya 
monteringsmetoden, förfarandet förtydligas även i figur 17: 

1. Upphängningspluggen (6 i figur 14) förs in i mellanrummet mellan två ”tänder” (11 i figur 
15) 

2. Stödet roteras nedåt till att hålen i stödet och ramen är koncentriskt placerade. 
3. Låstappen förs in och ringsprinten monteras. 

 
Figur 17: Beskrivning av monteringsförfarande 
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4.1.3 Parkeringsläge 
När stödet inte används kan det monteras på insidan av ramen. Monteringen sker på samma sätt 
som när stödet monteras i sitt arbetsläge fast stödet vänds nedåt, ett monterat stöd i 
parkeringsläget visas i figur 18. 

 
Figur 18: Beskrivning av parkeringsläge 
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4.2 Koncept 2 
Det andra konceptet skiljer sig väldigt mycket mot den nuvarande lösningen. Konceptet har tagit 
inspiration av stödet som Ålö i nuläget har till John Deere samt de andra varianterna som finns på 
marknaden. Den stora skillnaden jämfört med andra stöd på marknaden är att sidokrafterna tas 
upp på insidan av lastarmen. Modellen består likt det första konceptet av två 
huvudkomponenter, en standardkomponent och en traktorspecifik del. Konceptet visualiseras i 
figur 19 och 20. 

 
Figur 19: Illustration av koncept 2 (i blått) i arbetsläge 

 
Figur 20: Beskrivning av huvudkomponenter 

 

4.2.1 Funktionsbeskrivning 
Eftersom konceptets utseende och funktioner avviker stort mot det nuvarande stödet är det 
svårt att göra en direkt jämförelse. Därför kommer en beskrivning av dess funktion och 
delkomponenter göras nedan. 
 
Standardkomponenten 
Komponenten består av ett rör och fyra sammanfogade plåtar. De plåtar som bär last har en 
stödplåt vars uppgift är att fördela lasten och ge styvhet till konstruktionen. Konceptet använder 
samma gummidämpare och slitageskydd som används i koncept 1. Röret har ett antal hål som 
används för justering av stödets höjd. Stöden är likadana för båda sidor vilket gör att problemet 
med felleverans undviks. Standardkomponenten visas i figur 21. 
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Figur 21: Standardkomponenten till koncept 2 

Traktorspecifik del 
Den traktorspecifika delen består av en större bockad plåt och ett rör som agerar länk mellan 
fästpunkterna på traktorn och stöddelen. Delen visas i figur 22. 

 
Figur 22: Beskrivning av den traktorspecifika komponenten till koncept 2 

Justering och montering 
När lastarmsstödet monteras förs röret till stödet in i röret på ramen och låstappen förs in ett av 
justeringshålen och låses fast med en ringsprint. I röret till stödet finns sex stycken justeringshål. 
På röret i ramen finns två hål, hålen är placerade så att två justeringslägen finns för varje hål på 
stödets rör. Det finns alltså tolv olika höjdlägen som lastarmsstödet kan monteras i. En närbild på 
justeringsmekanismen visas i figur 23. 

 
Figur 23: Närbild av justeringsmekanism 
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4.2.3 Parkeringsläge 
När stödet inte används vrids röret 180 grader inåt och är därmed ur vägen för lastaren, se figur 
24. 

 
Figur 24: Beskrivning av parkeringsläget för koncept 2 
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4.3 Jämförelse av tillverkningskostnad  
Beräkningen av tillverkningskostnaden gav resultat enligt tabell 3. Kostnaden är beräknad för en 
traktorspecifik del och en standardkomponent. För att få en rättvis jämförelse med det 
nuvarande stödet till Valtra är slitageskyddet i koncepten inte inkluderat i jämförelsen eftersom 
det är en adderad funktion. Fästelement såsom skruvar, muttrar, brickor och sprintar är 
undantagna från beräkningen på grund av dess ringa värde i jämförelse. Kostnaderna är angivna i 
SEK. 
 
Tabell 3: Tillverkningskostnad exklusive slitageskydd 

Tillverkningskostnad 

 Nuvarande Koncept 1 Koncept 2 

Kategori 
Kostnad SEK Kostnad SEK Skillnad % Kostnad SEK Skillnad % 

Material 512,5 485,2 -5 % 610,0 +19 % 

Bockning 13,5 17,0 +26 % 6,8 -50 % 

Maskinbearbetning 141,4 342,6 +142 % 76,3 -54 % 

Svetsning 4,4 1,5 -66 % 7,3 +68 % 

Gummidämpare 175,4 89,0 -49 % 89 -49 % 

Låsmekanism 75,2 46,4 -38 % 20,5 -73 % 

Summa 923,6 982,7 +6 % 790,3 -14 % 

 
Kostnaden för det slitageskydd som används i koncepten uppgår till 54kr och beställs från en 
underleverantör. Adderas detta blir tillverkningskostnaden enligt tabell 4. 
 
Tabell 4: Tillverkningskostnad inklusive slitageskydd 

Tillverkningskostnad med slitageskydd 

 Koncept 1 Koncept 2 

Kostnad SEK 1036,7 844,3 

 

4.4 Hållfasthet 
På grund av de höga spänningarna som noterades vid FE-analysen av den nuvarande lösningen 
valdes relativ dimensionering som dimensioneringsmetod. Målet med koncepten är därför att ha 
en maximal effektivspänning som är lägre än för det nuvarande stödet. Resultaten av FE-
analyserna sammanfattas i tabell 5. De fullständiga rapporterna av FE-analyserna kan läsas i 
bilaga 5-6. Exempel från FE-analyserna visas i figur 25. 
 
Tabell 5: Jämförelse av maximal effektivspänning 

Jämförelse av maximal effektivspänning 𝝈𝒆
𝒗𝑴 

Nuvarande Koncept 1 Koncept 2 

Effektivspänning 
(𝑴𝑷𝒂) 

Effektivspänning 
(𝑀𝑃𝑎) 

Skillnad % Effektivspänning 
(𝑀𝑃𝑎) 

Skillnad % 

580 560 -3,4% 500 -13,8% 

 
Koncepten visar spänningar som är lägre än den nuvarande lösningen. Konceptens hållfasthet 
anses därför vara tillräcklig. 

 
Figur 25: Exempel från de FE-analyser som utfördes 



 

22 
 

5. Diskussion 
5.1 Dimensionering 
Beräkningarna för sido- och frontallasterna utfördes i förhoppningen att en absolut 
dimensionering skulle vara möjlig och på så sätt kunna minska materialdimensioner och med det 
vikten på konstruktionen. När de uppskattade krafterna ansattes vid FE-analysen av den 
nuvarande lösningen visade sig spänningen överstiga materialets brottgräns. Eftersom det finns 
väldigt få dokumenterade fall av haverier, kan en slutsats dras att uppskattningen överdriver de 
krafter som uppstår under normala driftsförhållanden. Några anledningar till detta kan vara att 
friktionskoefficienten är för högt uppskattad, att krafterna tas upp i större grad av lastaren samt 
att krafterna helt enkelt är felberäknade. På grund av osäkerheten av lastsituationen skedde 
dimensioneringen genom en relativ dimensionering, en dimensioneringsmetod som med stor 
sannolikhet leder till en överdimensionering.  
 
Vid en relativ dimensionering är en vanlig metod för att minska materialdimensioner att använda 
material med högre hållfasthet. Eftersom det nuvarande stödet använder sig av stålkvaliteten 
S350JR vilket är det material med högst hållfasthet som Ålö har tillgängligt för nuvarande, blev 
åtgärdsutrymmet när det gäller vikt och dimensioner begränsat. 
 

5.2 Koncept 1 
Konceptet skapades med målsättningen att förbättra den befintliga konstruktionen med 
avseende till formgivning, användbarhet och produktionsbarhet med bibehållen eller bättre 
utmattningshållfasthet. Den resulterande modellen uppfyller samtliga ställda krav förutom när 
det gäller tillverkningskostnad, vilken är något högre än för det nuvarande lastarmsstödet, detta 
kommer analyseras i avsnitt 5.2.1. Av de två koncepten är detta koncept det som är mest 
genomarbetat och på grund av dess liknande funktion och dimensioner som det nuvarande 
lastarmsstödet är närmast ett seriemässigt utförande. 
 
Styrkor: 

 Lättare 

 Modernare utseende 

 Förbättrad utmattningshållfasthet genom reducerat antal svetsar. 

 Färre delkomponenter 

 Färre delkomponenter som tillverkas av Ålö 

 Till stor del baserad på en beprövad konstruktion 

 Nära ett seriemässigt utförande 
 
Svagheter: 

 Dyrare än nuvarande lösning 

 Olika lastarmsstöd för höger och vänster sida 

 Stödet måste demonteras för att justeras eller parkeras 
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5.2.1 Tillverkningskostnad 
Av tabell 3 kan man konstatera att maskinbearbetningskostnaderna är avsevärt högre för 
konceptet i jämförelse med den nuvarande lösningen. Detta beror på ramens ökade komplexitet. 
Konceptet skapades med tanken att hela dess ytterkontur skulle skäras med laser eller plasma, 
vilket hade varit en billig metod, detta visar sig dock inte vara möjligt på grund av 
materialtjockleken och de toleranser som önskas. För att tillverka ramen måste därför 
konturerna för ”tänderna” fräsas/borras fram, vilket orsakar att kostnaden för konceptet ökar 
markant. I jämförelse med den nuvarande lösningen så är kostnaden för ett justeringsläge ca fyra 
gånger högre.  
Något som diskuterats under projektet är om alla justeringslägena verkligen är nödvändiga.  
På grund av andra kostnadsbesparande åtgärder såsom inköp av standardkomponenter istället 
för egentillverkning av gummidämpare och låsmekanism, så är kostnaden för tillverkning 
exklusive maskinbearbetning ca 180kr billigare för konceptet i jämförelse med den nuvarande 
lösningen. Konceptet skulle därför gynnas mer än den nuvarande lösningen av att antalet 
justeringslägen minskas. Figur 26 visar en jämförelse mellan konceptet och den nuvarande 
lösningen av tillverkningskostnaden beroende av antalet justeringslägen. 

 
Figur 26: Beskrivning av antalet justeringslägen inverkan av tillverkningskostnad 

Av grafen i figuren kan man avläsa att konceptet är billigare än den nuvarande lösningen fram till 
och med tio justeringslägen, därefter övergår konceptet till att vara dyrare. 
Inför en eventuell tillverkning av detta koncept bör det därför utredas om hur många 
justeringslägen som är nödvändiga eller om ramens ytterkontur kan omarbetas så att 
tillverkningskostnaden sänks.  
 

5.3 Koncept 2 
Detta koncept kom till i slutet av projektet, det är på grund av detta inte lika genomarbetat som 
koncept 1. Konceptet bör därför ses som ett idékoncept som behöver viss utveckling innan en 
eventuell tillverkning. Konstruktionen visar dock potential genom att den uppfyller samtliga 
ställda krav.  
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Inför en eventuell tillverkning bör följande förändringar och utredningar ske: 

 Ramens utformning bör ändras så att justeringsmekanismen blir mer lättåtkomlig, i 
nuläget behöver användaren sträcka sig runt ramen, vilket kan upplevas krångligt. 

 Handtaget till låstappen bör utformas som en ögla så att den blir lättare att greppa. 

 FE-analysen visar att spänningarna i konstruktionen i allmänhet är låga, vilket innebär att 
konstruktionen lokalt är överdimensionerad och kan optimeras för bättre 
materialutnyttjande och lägre vikt. 

 Den undre stödplåtens utformning vid infästningen mot röret bör förändras för att 
minska spänningskoncentrationen som uppkommer i området när frontallasten 
appliceras. 

 En utredning angående antal och avstånd mellan justeringslägena bör utföras. 

 Undersökning och åtgärd om stödet riskerar att vara i vägen för andra komponenter till 
lastare och/eller traktor. 

 En utredning om lastaren håller för att stödjas från insidan. 
 
Styrkor: 

 Lätt att tillverka 

 Billig konstruktion 

 Lägre spänningar i jämförelse med nuvarande lösning 

 Enkel justeringsprocess, stödet behöver inte demonteras för att justeras eller parkeras. 

 Endast en unik delkomponent för varje sida 
 
Svagheter 

 Kräver viss utveckling innan en tillverkning 

 Obeprövad metod för att ge stöd mot sidokrafter. 

 Lokalt överdimensionerad 

 Många lastbärande svetsar 
 

5.4 Finita elementanalys av svetsade konstruktioner med Solid Edge 
Det program som användes för FE-analys var Solid Edge Simulation, i mjukvaran finns en funktion 
där svetsar genereras automatiskt. Svetsarna som genereras får ett kantigt utseende viket ofta 
skapar problem med singularitet. När dessa singulära punkter befinner sig i områden där 
spänningen bör vara hög av någon annan bakomliggande anledning, blir resultatet väldigt svårt 
att tolka. Under detta projekt användes metoden med nominella spänningar i så stor omfattning 
som det var möjligt, i vissa fall fick dock spänningen uppskattas genom egna bedömningar av 
spänningstillståndet, detta framgår av rapporterna i bilaga 4-6.  
Med anledning av detta är resultaten inte helt tillförlitliga och bör endast ses som en 
fingervisning av spänningstillståndet. För att få ett mer tillförlitligt resultat skulle svetsarna 
modellerats manuellt eller undantagits från analyserna, vilket inte har varit möjligt på grund av 
den begränsade tid som projektet pågår under. 
 

5.5 Slutord 
Detta projekt har varit otroligt givande för mig. Det har gett mig ovärderlig kunskap och 
erfarenhet inom ett tänkbart framtida yrkesområde. Den viktigaste lärdomen från detta projekt 
är att istället för att försöka hitta den perfekta lösningen bör fokus läggas på att hitta en lösning. 
När en lösning väl finns är det mycket lättare att hitta alternativa lösningar till problemet 
eftersom man har större kunskap om eventuella hinder och möjligheter. Det var denna 
förändring av tankesätt som fick detta projekt i rullning. När Lützendimman väl har lagt sig tycker 
jag att detta projekt har varit lyckat, två koncept har tagits fram som uppfyller eller delvis 
uppfyller de ställda kraven. 
  



 

25 
 

Referenser 
[1] Björk, Karl. (u.å.). Formler och tabeller för mekanisk konstruktion. 7:e upplagan. Spånga: Karl 
Björks Förlag HB. 
 
[2] Mälardalens högskola. Bark, Lars (2016). Lätta konstruktioner.  
http://zoomin.idt.mdh.se/course/PPU408/dokument/K1-stat-PPU408-HT16.pdf 
(Hämtad 2018-05-25) 
 
[3] Björk, Karl. (u.å.). Elementär Mekanik. 3:e upplagan. Spånga: Karl Björks Förlag HB. 
 
[4] Grahn, Ragnar., Jansson, Per-Åke (2015). Mekanik – statik och dynamik. 3:e upplagan. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
[5] Sunnersjö, Staffan. (1999). FEM i praktiken. 2:a utgåvan. Stockholm: Industrilitteratur AB. 
 
[6] Eriksson, Åsa., Lignell, Anna-Maria., Olsson, Claes., Spennare, Hans. (2002). Svetsutvärdering 
med FEM. Stockholm: Industrilitteratur AB. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 B1 
 

Bilaga 1: Måttbeskrivning  
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Bilaga 2: Beräkningsexempel Valtra T190 
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Bilaga 3: Tidsplan 
 

Tidsplan 

Månad Vecka Fas Delmoment 

Mars 12 Planering 
(2018-03-21 – 2018-03-
29) 

 Projektplan 

 Förstudie 

 Lösningsförslag 13 

April 14 Genomförande 
(2018-04-03 – 2018-05-
11) 

 CAD -modellering 

 FEM – Spänningsanalys 

 Beräkning av 
utmattningshållfasthet 

 Kostnadskalkyl 

 Utvärdering av koncept 

15 

16 

17 

Maj 18 

19 

20 Redovisning 
(2018-05-14 – 2018-06-
01) 

 Rapportskrivning* 

 Kollegial granskning 

 Förberedning av 
presentation 

 Redovisning av 
projektarbete  

21 

22 

* Rapportskrivning sker kontinuerligt under projektets gång men primärt i 
redovisningsfasen.  
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Bilaga 4: FEA av nuvarande lösning 
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Bilaga 5: FEA av Koncept 1 
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Bilaga 6: FEA av koncept 2 
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