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Sammanfattning 
 

 

Uppgiften är att leverera en genomtänkt lösning på ett insteg till en Volvo FH med en 

verklighetsförankring till dagens produktion. För att projektet ska lyckas och i framtiden 

kunna implementeras krävs det en hög mognadsgrad på arbetets slutresultat. Genom att göra 

en djupare analys av ergonomi, lagar och olika typer av material kan en realiserbar lösning tas 

fram. Till det tas en grov uppskattning av kostnader fram. Det används Catia V.5 som verktyg 

för att ta fram konstruktionen som sedan hållfasthet testas med Catias inbyggda FEM modul 

(Finita Element Metod). Detta för att verifiera att konstruktionen håller för de krafter 

instegsmodulen kan komma att utsättas för. För att inte öka kostnaden allt för mycket krävs 

smarta materialval och att inte mer detaljer än nödvändigt ritas om eller adderas. 

 

Resultatet är en ny instegsmodul där fotsteget snabbt och enkelt kan bytas utan inverkan på 

den underliggande strukturen. Vad som skett är att varje fotsteg har delats upp i två delar. 

Från att ha varit en homogen del där fotplattan och ramen varit samma, till att ha en separat 

ram med en fotplatta som är enkel att montera av och på både i produktion och eftermarknad. 

Detta kräver att instegslådan, det vill säga de plastkåpor som täcker för innanmätet av t.ex. 

motor och chassi, modifieras. För att göra det användes ytmoduleringsverktygen i Catia V.5 

för att konstruera om dagens instegslåda så att de passar med de nya fotstegen. Ledtiden för 

ett byte av fotsteg har minskats drastiskt. Monteringsförloppet ser i stora drag ut som idag, 

vilket innebär att ingen ombyggnad eller att någon omfördelning av monteringsmomenten 

behöver göras. Varje trappsteg har hållfasthetstestats och visats att de klara av kraven som 

ställts. Vikten har reducerats med ca 15 % med de förändringar som genomförts. Rapporten 

behandlar hela utvecklingsarbetet som utförts under 20 veckor, hösten 2013. 

 



 

Abstract 

The task was to deliver a solution that could be implemented in today’s production of the FH 

truck. To make the project successful it was most important that the end result had a high 

maturity level. For that reason an analysis of ergonomic, laws and regulations, and possible 

materials where conducted. To show that this project is profitable and can be realized a ruff 

cost estimated of material and tools is added to the research. By doing smart material choices 

and not changing more than necessary existing part or for that matter add more parts the 

outcome is more economic then if the whole ingress module is change. Catia V.5 is used as a 

construction program and the built-in FEA module (Finite Element Analysis) to check the 

strength of the construction. This is done to see that the product withstands the applied force 

from a person.  

 

The project result is a updated version on the ingress module where the footboard is easily 

change without having to remove any parts of the module. What has happened is that the 

footstep is divided in to two parts, one frame that’s mounted on the chassi on the truck and 

one footboard that is mounted on the frame. That meant that the plastic cover hade to be 

change as well as the footsteps. The assembly line for this new ingress module is almost 

identical to what it is today besides the footboard that’s added. The weight has been reduced 

with 15 % without doing any bigger changes on the assembly line or adding cost (if not 

counting for new tools). This report covers the whole development process and the result 

that’s been conducted and achieved during the last 20 weeks of 2013.
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1 Inledning  

Volvo lastvagnar vill undersöka en alternativ lösning på insteget till dagens FH hytt. Det är 

här denna rapport kommer in, som en analys av hur ett alternativt insteg skulle kunna vara 

uppbyggt. Det kommer förklaras i detalj hur denna förändring skulle kunna se ut och fungera. 

Under 20 veckor som examensarbetet sträcker sig över kommer en ny lösning presenteras där 

det ingående beskrivs vad det är för material som kan tänkas användas och hur konstruktionen 

ser ut och hur den ska monteras på bästa sätt. Volvo lastvagnar gav ÅF i uppdrag att tillsätta 

och handleda detta examensarbete då de har ett samarbete företagen emellan sedan tidigare. 

 

Volvo lastvagnars största lastbilshytt har namnet FH, det är en serie hytter med 3 modeller. 

Dessa introducerades 2012 där hela lastbilen från motor till interiör och exteriör ändrades från 

föregångaren med samma namn. 

1.1 Syfte 
Genom att ta fram en ny lösning på instegsmodulen till Volvo FH så ska bytet av fotsteg 

underlättas och/eller öka slitskyddet samtidigt som en god friktionsyta bibehålls vilket 

möjliggör en ergonomisk och riskfri åtkomst till hytten. Det ska designas ur ett ergonomiskt 

och hållbart synsätt. Syftet är även att visa på en ny lösning som är kostnadseffektiv och gärna 

viktenbesparande. För examensarbetaren är de främsta syftena att få en ökad förståelse för 

designprocessen, ergonomi, materialkunskap och att konstruera i CAD programvaran Catia 

V.5. 

1.2 Mål 
Volvo lastvagnar ser ett behov av att lyfta fram ett nytt koncept på insteg till deras FH hytt 

som har en hög mognadsgrad. Med det menas att den produkt/lösning som tas fram ska ha 

gått så långt i utvecklingsarbetet att det med små modifikationer kan inkorporeras i 

produktionen av lastbilshytter. För att ta fram en sådan lösning krävs det en väl genomarbetat 

konstruktion som har hållfasthetstestats med de tänkta materialen och att 

monteringsmomenten är genomtänkt och inte ger upphov till problem med felaktig montering 

eller att det åsamkas personskada för montören. Andra mål är att till så stor utsträckning som 

möjligt minska vikten och använda material som inte belastar miljön mer än dagens insteg. 

Med smarta materialval och en gedigen konstruktion ska insteget ge en hög kvalitetskänsla, 
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vara robust och utstråla säkerhet. För att ytligare öka mognadsgraden ska tillverkningsmetod 

och kostnadskalkyler tas fram.  

Målgruppen är den samlade yrkeskåren av lastbilschaufförer främst i Sverige. Det är av 

intresse att undersöka alla tänkbara lösningar och skaffa sig information om allt som rör 

insteget. Det är viktigt att ta fram en robust konstruktion av hög kvalitet som säkerställer att 

Volvos värderingar och designfilosofi/principer följs. 

1.2.1 Delmål  

För att nå projektmålet med ett nytt koncept på en instegsmodul har följande delmåls punkter 

kunnat isoleras. Dessa delmål anses vara kritiska för att lyckas med projektet och måste 

beaktas och följas upp under projektets gång. 

 

Primära mål 

• Material och framställningstekniker. 

• Benchmarking, designstudie. 

• Konceptframtagning av ett nytt insteg till FH hytten. 

• Anpassa konceptet till Volvos säkerhetsföreskrifter. 

• Konstruktionsunderlag (3D modell i CATIA V.5). 

• FEM-analys (hållfasthetssimuleringstest av 3D modeller). 

 

Sekundära mål, (realiseras om det finns tid) 

• Optimera konceptet till monteringslinans flöde. 

• Kostnadskalkyl. 

1.2.2 Avgränsningar 

Under projektet kommer det inte göras någon undersökning av existerande patent eller för den 

delen ansöka om patent för den tekniska lösning som beskrivs i resultat delen. Rapporten 

kommer inte heller behandla frågor som rör, miljöanalys av material eller konstruktion, 

juridik, marknadsföring, CE-märkning, aerodynamik eller detaljerade hållfasthetsberäkningar. 

Det kommer inte tas fram någon prototyp eller göras praktiska tester under projektet.  

1.2.3 Effektmål 

På lång sikt är förhoppningen att konceptet ska tas upp av Volvo som införlivar det i sin 

produktion.  
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2 Bakgrund 

Detta examensarbete på 30hp (Master thesis) är den sista kursen och momentet av en 4årig 

magisterutbildning inom maskinteknik vid Umeå universitet. Projektet genomfördes under 

höstterminen 2013 och är en fördjupning inom produktutveckling som innefattar ämnen som 

industriell design, ergonomi, maskinteknisk konstruktion och materialkunskap samt en 

fördjupning i CAD programmet Catia V.5 som är ett vanligt förekommande verktyg i 

ingenjörsarbetet. Projektet återspeglar hur det dagliga arbetet kan se ut för en maskiningenjör 

och vilka problem som man kan ställas inför i yrket. Med denna verklighetsförankring och en 

arbetsplats på ett tekniskt konsultbolag ger projektet en bra grund till att komma ut i 

arbetslivet väl förbered på vad yrket i fråga handlar om. Denna rapport är resultatet av 

projektet som genomförts i samarbete Volvo lastvagnar och ÅF Technology i Göteborg.  

2.1 ÅF AB 
ÅF AB tidigare Ångpanneföreningen är ett av Sveriges största teknikkonsultbolag med ca 

7000 anställda och en omsättning på ca 8 miljarder kr per år med målet att växa till en 

omsättning på 1 miljard € år 2015 [1]. Det är ett företag med en historia på mer än 100 år. Det 

hela började i Södra Sverige när ångpanneförening bildades 1895 av ångpanneägarna. Målet 

med föreningen var att kunna besikta ångpannor i syfte att minska risken för olyckor. Med 

tiden började det bedrivas en konsultverksamhet som växte och är idag deras huvudsyssla. 

Bolaget är verksamt i flertalet branscher inom teknik spannet och är följaktligen uppdelat i 

fyra divisioner, ”Division internationell”, ”Division infrastruktur”, ”Division Industri” och 

”Division Teknologi”. Deras arbete bedrivs i mer än 70 länder runt om i världen. Som 

anställd på ett konsultbolag utförs arbete i form av uppdrag åt en kund som har behov av den 

expertis som finns inom bolaget. 

2.2 Volvo lastvagnar 
Lastvagnar ingår som ett dotterbolag i koncernen AB Volvo. Koncernen har en verksamhet 

inom flertalet branscher, förutom de olika lastbilsmärkena de äger (Mack Trucks, Renault 

trucks, UD trucks, Eicher trucks, Volvo lastvagnar) tillverkar de bland annat bussar, 

anläggningsmaskiner samt båt och industri motorer (Penta). De har tillverkning och 

montering runt om hela världen. FH hytten tillverkas i hyttfabriken i Umeå. De har en max 

kapacitet på ca 90 000 hytter per år. Hyttfabriken har världens renaste måleri sett till utsläppta 

partiklar i luften. 
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2.2.1 Historia 

I slutet av 1926 började det planeras att bygga en lastbil för att öka produktionen då 

bilförsäljningen inte gav det resultat Volvo hoppats på. 1928 lanserades den allra första 

lastbilen Serie 1 [2]. Den tillverkades i Göteborg och var av hög kvalitet i jämförelse med dess 

konkurrenter.  Efter sin start växte Volvos lastbilar till att bli det största lastbilsmärket i 

norden. Under 40-talet första hälft gick den civila produktionen ner men togs då över av den 

svenska krigsmakten. 1946 lanserades lastbilen LV15 med Volvos första dieselmotorn VDA 

("Volvos dieselmotor typ A") som kom att bli en succé för företaget. Laplander eller Valpen 

som den även är kallad togs fram genom en anordnad designtävling på 50-talet utfärdad av 

den svenska armén. Under samma årtionde skapades även klassikern ”Viking” som med sin 

enkelhet vann folkets hjärtan. Nästa version av Viking byggdes på 60-talet, den blev enormt 

populär dels för att Volvo introducerade sin TIPTOP funktion som gav möjlighet att tippa 

hytten för att kunna göra mekaniska ingrepp på motor och växellåda. Det var under 1960 talet 

som Volvo tog sig upp till toppen av lastbilstillverkarna och har sedan dess stannat där som en 

världsledande leverantör av lastbilar. Den första FH hytten (se figur 1) lanserades 1993. 

Redan 1994 blev den framröstad som ”Truck of the year” [3]. 

 

 
Figur 1. Volvo FH, 1993 
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2.3 FH serien 
Under 2012 lanserades den nya FH lastbilen. Designteamet bakom lastbilshytten hade som 

mål att skapa en skandinavisk känsla som sticker ut, så att människor genast känner igen att 

det är en lastbil från Volvo som rullar fram. Hytten ska ge ett luxiöst intryck, för att ge det har 

bland annat alla skruvar och muttra dolts. Namnet FH kommer av ”Front High” (frambyggd 

hög). Modellen är efterlängtad och en väl behövlig uppgradering av den tidigare FH versionen 

från 2008 som nu har avvecklats. Det har skett fler tekniska förbättringar inom många 

områden på lastbilen. Till exempel är det världens första serietillverkade lastbil med 

individuell framhjulsupphängning [4]. FH modellen kommer i 850 olika kulörer med en 13 

eller 16 liters motor som har 420 till 750 hk beroende av modell och tillval. Det finns tre 

hyttutföranden att välja på. Den lägst är Sovhytt som har en invändig höjd på 171 cm. Mellan 

syskonet Globetrotter har en invändighöjd på 203 cm, och den största Globetrotter-XL med 

en invändig höjd på 222cm. Se figur 2 för en illustration av modellerna. 

 
Figur 2. Modeller av FH hytten 
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Motorn är monterad under hytten för att öka lastutrymmet då det är max gräns för hur lång ett 

ekipage får vara. I Sverige är det 25,25 m, 18,75 m i Europa och 18 m i USA för att ge några 

exempel. Vid fjärrtransporter är önskemålet från chaufförer att få köra en lastbil med bra sikt 

och det fås enklast med en högre körställning. Det är på grund av det plus att motorn tar upp 

en stor volym under hytten som ett högre insteg krävs mot t.ex. de lastbilar som oftast körs 

inom städer där de går in och ut mera och har en mindre lastbil för en ökad framkomlighet. 

Volvos FH serie ser i stora drag ut som vilken annan lastbil på marknaden set till dess form 

och funktioner överlag. Det är de tekniska bitarna och designen de olika fabrikaten skiljer sig 

åt från varandra samt deras formspråk där Volvo lastvagnar har ett mer utpräglat ”High End” 

inställning som återspeglas i komfort och finish. 

2.3.1 Insteget 
Idag är vägen in till hytten utformat så att det finns fyra fotsteg, där det fjärde steget är golvet 

inne i hytten, se figur 3,4.  

 

 

På båda sidorna om dörren finns det ledstänger som ska underlätta in- och urstigningen (Det 

går även att ta tag om ratten för att ta sig in eller ut på förar sidan). Insteget har samma 

konstruktion och design på förarsida som passagerarsidan. 

 

Principiellt är dagens insteg utformat så att ansiktet alltid ska vara riktat mot hytten, 

ledstängerna fattas med båda händerna, samtidigt rör man sig upp och ner med ett ben i taget i 

en så kallad trepunktsfattning. Det viktiga är att alltid ha en fot på ett fotsteg eller marken och 

Figur 3. Insteget  Figur 4. Instegs procedur 
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inte stressa sig fram. Olika instegs metoder till en lastbil har studerats av en kanadensisk 

forskare vid namn Suzanne Patenaude [5]. Med sin forskning kom hon fram till att den metod 

som beskrivs ovan är den mest lämpade för ändamålet och minimerar belastningsskador bäst, 

av de alternativ som finns på marknaden. Forskningen visade även på att skaderisken och 

belastningen ökade på knän och leder om ansiktet och kroppen var riktade utåt från lastbilen 

och om det inte finns räcken att stödja sig med. Mer om ergonomi kan läsas i kapitlet 

”Ergonomi”. 

 

I figur 5 ses en förstoring av den högra sidan av det övre 

steget. Det som är viktigt att lägga märke till är den smala 

springan på 1-2 mm mellan fotsteget och plastkåpan som 

täcker för innanmätet. Det går en horisontell linje där den 

övre kåpan fogas över den mittersta. Denna fog görs för att 

undvika springor (så kallade ”råtthål”) som gör att det går att 

se igenom exteriören. Denna jogglingsmetod används av 

Volvo i stor utsträckning för att täcka hela ytor utan få några 

glipor när två paneler läggs mot varandra. instegskåporna av 

formsprutade av PC-PBT plast. 

 

 

Idag används ett gjutet fotsteg av en aluminium-kisel gjutlegeringen EN AC-44300 

(AlSi12Fe). Legeringen har en brottgräns på 240 MPa , sträckgräns 130 MPa och hårdhet 60 

HB. Elongationen uppgår till minst 1 % innan ett brott uppstår och har en elasticitets modul 

på 75 GPa. Idag produceras det årligen 40000-60000 hytter med dessa insteg. Efter 

gjutningen ED behandlas instegen och får en skyddande oxidbeläggning, därefter appliceras 

en färg med en grå ton som ska efterlikna aluminiumet. Det översta stegen sitter fastmonterad 

i själva hyttkonstruktionen (se figur 6) som är den bärande delen. Det övre steget förbinds 

med det mittersta med tre balkar, en på vardera sida och en på baksidan. 

Figur 5. Överlappning av 
instegslådor på det övre steget 
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Figur 6. CAD modell av insteget 

    

 Det nedersta steget monteras i chassit med tre bultar, se figur 7. Denna separering av de två 

övre stegen och det undre steget har gjorts för att enkelt kunna tippa hytten och samtidigt 

behålla den genomgående designen. 

  
Figur 7. Chassi steget 

  

Varje steg är testat för att klara av en last på från en person med en vikt över 150 kg plus 

kläder och övrig utrustning, det läggs även till en dynamisk last som ska simulera kraften som 

personen trycker ifrån sig med. Fotstegs ytan som lasten läggs på är i storlek av en sko. Detta 

för att simulera en sko som trycks ned på fotsteget. 
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Insteget på Volvos andra modeller 

I figur 8-9 visas insteget från FE och FL modellerna. Dessa fotsteg är helt tillverkade i 

kompositplasten PA6 med 30 % glasfiberförstärkning (PA 6 GF30).  

 

  
Figur 8. FE 

 

 
Figur 9. FL 

 

FMX och FM modellerna använts en bockad och stansad aluminiumplåt. Se figur 10-11. Den tidigare 

FH hytten hade insteg i samma mönster och form som FM och FMX har idag.  

               
Figur 10. FMX      Figur 11. FM 
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3 Teori 

För att konstruera insteget krävs det matematiska beräkningar för att kontrollera att 

hållfasthetskraven möts. Påfrestningarna kommer av att en människa kliver på stegen för att ta 

sig in eller ut från lastbilshytten. De lastkrav och maximal nedböjning som används är satta av 

Volvo lastvagnar, på grund av sekretess kommer dessa ej att delges. De två övre fotstegen har 

tre infästningssidor med två m8 skruvar per sida. Det nedersta steget fäst med tre bultar i ena 

sidan. Beräkningarna för dessa steg är tidskrävande på grund av dess geometri. Därför 

används en Finita Element Analys (FEA) som är en programvara som utför tester och 

simuleringar av bland annat hållfasthet. Det finns flera olika program, i detta fall används 

FEA modulen i Catia V.5 De uppritade delarna (parter) laddas in i programmet. Hur många 

ingående parter som laddas in beror på varje enskilt fall och vad för simulering som ska 

utföras. Metoden är ett hjälpmedel för en konstruktör i arbetet. Det ligger en fara i att helt lita 

på simuleringarna och de bör stödjas av praktiska tester, då 

det ofta är förenklade utföranden som görs i programmet. 

Även konstruktören eller beräkningsingenjören som utför 

kompetens spelar in i hur väl simuleringarnas resultat 

speglar ett verkligt fall. I figur 12 visas hur uppbyggnaden 

av en simulering kan se ut. Under fliken ”Links” finns de 

parter som ingår i simuleringen. ”General analysis 

connection” är de ytor på parterna som är 

sammanlänkande. De i sin tur ligger till grund för hur 

parterna ska agera mot varandra. I detta fall finns det en 

”Rigid connection” som är en styv ihopkoppling som gör 

att ytorna rör sig styvt med varandra. ”Contact connection” 

låter parterna röra sig med varandra. till sist sätts en 

”Slider Connection” som låter ytor glida mot varandra. I 

detta fall är det insidan av ramen och fotsteget som kan 

glida mot varandra. Under fliken ”Static case” finns den 

distribuerade kraften och randvilkoren (clamp). 

Spänningarna visas enligt Von Mises teori.  

 Figur 12. FEA uppbyggnadsträd 
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4 Metod 

I kapitlet beskrivs hur arbetet i projektet är strukturerat och ska gå tillväga. Principen är enkel 

med tre faser där alla delmål finns inräknade. Om en fas där ett eller flera delmål inte uppfylls 

kan projektet inte gå vidare till nästa fas då all information inte finns sammanställd. Det är 

trots detta sagt möjligt att göra ett avvägande i en eventuellt saknad informations betydelse 

och om det trots inte går att gå över till nästa fas och där hämta den informationen utan att det 

utsätter projektet för någon risk. Detta övervägande kan göras för att på så sätt inte fastna vid 

en enskild händelse och att projektet då blir lidande. Det är med andra ord ytterst viktigt att all 

information finns med för att projektet ska lyckas att ta sig genom alla faser och hålla sig 

inom den givna tidsramen på 20 veckor.  

 

Arbetet kommer till en början bedrivas hemifrån till större del, då mycket material finns 

elektroniskt och i litteratur, det kommer succesivt även genomföras intervjuer och 

undersökningar som kräver personlig kontakt med diverse människor. Sedan går arbetet 

stegvis över till att skötas från ÅF kontor då större delen av arbete kommer bedrivas med 

dator i CAD och FEM miljö. Genom att sitta på ÅFs kontor fås även den kunskap som finns 

hos de som arbetar där och kan bistå med värdefull information och teknisk kunskap. Det 

kommer kontinuerligt hållas kontakt med alla berörda parter i projektet. 

4.1 Förstudie/datainsamling 
Denna fas har som mål att samla in all den information som anses vara nödvändig för att 

lyckas i utvecklingsfasen. 

  

I förstudiefasen ingår följande delar: 

• Lagar och regler 

• Ergonomi 

• Benchmarking 

• Införskaffa referensunderlag (Cad modeller, monteringsritningar etc.) 

• Material och tillverkningsprocess fördjupning 

 

Det ska först fastställas om det finns några lagar, regler eller restriktioner som måste följas så 

att slut designen kan applicera på hytten och inte faller på grund av någon riktlinje inte följs. 

Det följs upp med att undersöka tidigare forskning inom ergonomi och främst då hur man ska 
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röra sig in och ut ur ett fordon. Detta för att designen ska verka för att öka ergonomin. 

Parallellt genomförs en studie av yrkeschaufförer av anledningen att få med deras synpunkter. 

Först genomförs en iakttagelse studie för att se hur de rör sig in och ut ur hytten under en 

arbetsdag. Studien har som syfte att ge en bild av hur personer använder insteget på lastbilen. 

Genom att studera detta utan att ha informerat personerna anses en mer naturlig och vardaglig 

rörelse uppskattas då de inte tänker på vad de gör på samma sätt som om de skulle vara 

informerade om att de ingår i en studie. Den andra delen i studie är ett par frågestunder med 

yrkeschaufförer om deras tankar angående insteget i helhet. Av de två nämnda 

undersökningarna tas ett frågeformulär fram där yrkeschaufförer får svara på frågor som rör 

deras aktivitet kring hytten, hälsotillstånd och egna intryck och förbättrings möjligheter på 

dagens insteg. För att konstruktionsunderlaget och FEM simuleringar ska bli korrekta krävs 

det en fördjupning om aktuella material och dess framställningsmetoder. Det är en viktig del 

som kräver mycket tid då materialet är det som till stor del styr designen på konstruktionen.  

Till sist utförs en designstudie som syftar till att skapa idéer. Det som sker är att man tittar på 

vad andra har gjort för att lösa problematiken att ta sig in och ut ur en hytt som är placera på 

en högre höjd som kräver någon form av stege. Det hämtas inspiration från alla tänkbara och 

otänkbara områden. I denna designstudie genomförs även en benchmark för att se vad de 

andra lastbilsleverantörerna har för typer av lösningar på design, materialval och mönster för 

att ge en bra greppyta för foten. 

4.2 Utvecklingsfas 
Med informationen från förstudien skissas det upp tänkbara designer för hur det nya insteget 

ska se ut och ha för funktioner. Skisserna används sedan som grund för moduleringen i Catia 

V.5 där en visuell 3D modell byggs med materialdata för ett eller flera tänkta material. 

Modellen används sedan för att genomföra hållfasthets simuleringar i den inbyggda FEM 

delen i Catia V.5. Detta görs för att verifiera att den valda designen kan appliceras i 

verkligheten och inte endast fungerar på papper. Om simuleringen visar på brister i 

hållfastheten ändras geometrin eller så kan alternativ material med andra materialegenskaper 

väljas för att konstruktionen ska hålla för de parametrar som satts. Till detta är förhoppningen 

att kunna göra en analys av tillverkningskostnader på de ingående detaljerna. I 

utvecklingsfasen beaktas även de monterings moment som kommer vara nödvändiga att 

göras. Detta för att det sedan inte ska bli en flaskhals som kräver att designen omarbetas. Det 

kommer ej att läggas vikt på att utforma och designa om friktionsmönstret på fotplattan, då 

det inte finns tillräckligt med kunskap eller testmöjligheter under projektet.   
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4.2.1 Designparametrar 

Det sätts upp riktlinjer som behöver beaktas för att skapa en produkt med ett helhetstänk som 

sträcker sig från materialval till användarvänlighet. Produkten ska vara ekonomiskt hållbar 

samtidigt som den tas emot av användaren på ett positivt sätt. 

  

Går snabbt att ta sig in och ut 

Att kunna röra sig enkelt in och ut från hytten måste anses ha en stor betydelse. Om den 

aspekten inte tas med i beräkningen och insteget byggs på ett sätt som gör att det tar längre tid 

att tas sig in/ut, kan det göra så att användaren bruka det felaktigt för att spar in tid. 

 

Enkelt att använda 

Om insteget är komplicerat och kräver flera handlingar av användaren eller att det är flera 

invecklade moment kan medföra att insteget används fel eller inte alls 

 

Simpel konstruktion 

Om konstruktionen är allt för komplicerad med flera mekaniska delar eller teknisk utrustning 

som medför en öka risk att konstruktionen kan fallera vid ett eller flera tillfällen ska det 

betraktas som ett hinder för att utvecklas vidare om fördelarna inte viktas större än 

nackdelarna.  

 

Ekonomiskt hållbart 

I så stor utsträckning som möjligt ska den totala kostnaden för en serietillverkning av insteget 

hållas på en lägre eller samma nivå än dagens insteg. Om kostnaden överskrids ska det finnas 

goda argument för detta.  

 

Volvo lastvagnars 

För att instegskonceptet ska tas emot väl av Volvo måste det passa deras utpräglade profil 

(design filosofi) och ligga inom en rimlig gräns ekonomiskt och inte ha ett komplicerad eller 

farligt monterings utförande.  

 

Miljösmart 

I dagens samhälle måste tillverkningsmetoder, konstruktioner, materialval osv. väljas 

noggrant och omsorgsfullt. Det är nödvändigt för att spara in på de resurser som finns på 

jorden och hålla nere utsläppen på ett minimum. 
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 Tålig, hållfast 

På grund av det utsatta läget för väta, värme, kyla, vibrationer, smuts och nötning måste 

insteget konstrueras för att klara dessa påfrestningar. Insteget måste även klara av den kraften 

som kan anbringas av en person. 

  

Ergonomi 

Ett viktigt krav är att underlätta in- och urstigning och på så sätt bibehålla eller öka 

ergonomiska förutsättningarna. Med en skonsammare användning kan risken för 

belastningsskador minskas. 

  

Underhållsfritt 

Det ska helst inte behövas göras något underhåll alls av insteget under lastbilens livslängd. 

Om det skulle behövas ska det vara ett mindre ingrepp som kan utföras av vem som helst. 

4.3 Projekt avslut 
I den avslutande fasen sammanställs allt arbete som då gås igenom bit för bit för att någon 

vital del inte har missats. När det har genomförts och alla eventuella fel har korrigerats kan 

arbetet avslutas med en muntlig presentation för Volvo lastvagnar, ÅF och Umeå universitet. 

I samband med presentationen färdigställs denna rapport och lämnas över till de tidigare 

nämnda parterna.  

Om det skulle vara så att något av delmålen inte uppfylls ses inte projektet som helt avslutat. 

En uppmaning till vidare arbete som krävs kommer presenteras i slutet av rapporten under 

rubriken ”Slutsats”. En deadline för ett första utkast av rapporten ska vara färdigt till den 6 

december 2013 och datum för redovisning har sats till den 18 december 2013 på Umeå 

universitet. Den färdiga rapporten ska sedan vara inlämnad den 10 januari för en sista 

granskning. 
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5 Arbetsmiljölagar och föreskrifter 

2011 släppte arbetsmiljöverket (AV) sin rapport om föreskrifter kring belastningsergonomi 

[6]. Syftet med den är att förebygga situationer på arbetsplatser och/eller vid arbetsuppgifter 

där personer riskerar personhälsan. Föreskrifterna är ett stöd och råd till den 18 § 

arbetsmiljöförordningen (1977:1166). I dessa lagar och föreskrifter står det ej hur saker ska 

konstrueras eller användas utan fungerar som rekommendationer. Om det senare skulle visa 

sig att ett föremål eller arbetsmoment utsätter en eller flera personer för skada kan någon form 

av reprimand tillkomma. Standardlutningen på en stege bör vara 60-70 grader enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och bokar [7].  

 

Arbetsmiljöverket skriver även om hur en trappa bör byggas för öka säkerhet och ergonomi. 

Deras rekommendation är att stegen ska ha ett djup på minst 0,25 m och en steghöjd på 

maximalt 0,175 m. Om trappan har mer än tre steg bör det finnas ledstänger på 0,9 m höjd på 

varsinsida om trappan som inte bör vara smalare än 0,8 m [8].    

Transportstyrelse å andra sidan har satt direktiv för hur en trappa får var utformad på en 

båt/fartyg. De beskriver en trappa med lutningen 20-55 grader. Trappstegen ska ha minst 0,2 

m i stegbredd (B) och ha en steghöjd (H) på 0,15-0,2 m förhållandet mellan B/H bör vara 1,35 

för maximal ergonomi. Det bör även finnas ledstänger på vardera sida om trappstegen. Enligt 

transportstyrelsen definieras en lejdare som en förbindelse mellan två plan. Förbindelsen har 

en lutning mellan 55-90 grader mot horisontalplanet. Ledstängerna för en lejdare bör inte 

överstiga 0,7 m [9]. Ledstången bör sitta på en höjd av ca 0,9 m från fotsteget och klara av 

minst ett tryck på minst 100kg. Med det sagt så finns det inga hinder från arbetsmiljöverket 

att vara fri i att ta fram ett instegs koncept till Volvo lastvagnar då det är rekommendationer 

och inga lagar.  
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5.1 EU direktiv 
I det europeiska direktivet för motorfordon med minimum 4 hjul, en hastighet över 25 km/h 

och väger över 7,5 ton gäller följande regler [10]. 

Se figur 13 för en illustration av EU direktivens angivna mått krav. 

  

• Designen ska stärka en säker in- och utpassering till fordonet. 

• Hjulen får ej användas som plattform eller fotsteg 

• Om hytten är mer än 600 mm från marknivå måste det finnas minst ett fotsteg; A. 

• Ett halkskydd på fotstegen måste finnas så att halkrisken minimeras. 

• Stegens ovansida får ej vara monterat högre än 400 mm från varandra; B  

• Skillnaden på höjden mellan stegen får ej vara större än 50 mm i vertikal riktning. 

• De fotsteg som är utsatta för väder och smuts måste ha en tillfredställande dränering. 

• Det översta fotsteget ska vara synligt och lättåtkomligt 

• Stegdjup min 80 mm Nedersta steget kan vara utformat som en pinne med platt ovandel 

(djup 20 mm) med hänsyn till fordonets användningsområde; D 

• Höjd mellan stegen min 150 mm; E 

• Stegbredd min 300 mm; F  

• Nedersta steget min 200 mm; G 

• Steghöjd min 120 mm; S 

• Transversal offset min 0 mm; H 

• Handtagen ska ha ett spel på minst 40 mm från annan yta; L 

• Grepp diameter 16-38 mm; K 

• Handtags längd min 150 mm; M 

• Nedersta punkten på handtaget får ej överstiga 1850 mm; N 

• Handtaget övre del ska vara minst 650 mm från hytt golvet; U, 550 mm; V 
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       Figur 13. Måttreferenser för EU direktiv 

 

5.2 U.S. Department of Transportation, Federal Motor Carrier Safety 

Administration 
Den amerikanska transportstyrelsen beskriver vilka föreskrifter som finns för instegen till en 

hytt som sitter på motorn och har fotstegen framför det första hjulet [11]. 

 

• Det måste finnas minst ett fotsteg om hytten är placerad 508 mm över marken.  

• Det första steget får ej vara positionerat mer än 609 mm från marken. 

• Varje fotstegen ska klara av en vikt av 204 kg. 

• En trepunkts kontakt ska alltid förekomma under in- eller urstigning till lastbilen. 

• Man ska alltid kunna stå still med fötterna på ett fotsteg. 

• Max 35 % av ens kroppstyngd ska behövas användas av armarna för att ta sig in eller 

ut ur hytten. 

• Varje steg ska ha någon typ av halkskydd. 

• Varje steg ska ha en minimi bredd och djup på 124 mm. 

• Ledstängerna ska ha ett fritt grepputrymme på 38 mm till närliggande ytor. 

• Ledstängerna ska klara av en horisontell last på 114 kg  
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6 Benchmarking, vad finns på dagens marknad 

De flesta lastbilstillverkare använder sig av samma typ av utformning på insteg som de alltid 

har gjort. Scania sägs ha ett av de bättre instegen där stegen är väl synliga och har en kantig 

och trubbig yta för optimalt grepp med stora hål rakt igenom så att oönskade partiklar inte 

lägger sig på fotsteget. Insteget är utformade som en trappa och på så sätt underlättar in- och 

utstigning, se figur 14-15. I kontakt med Motorcentralen i Umeå som är återförsäljare av 

bland annat Scania berättar de att det tidigare fanns en extrautrustning till insteget på Scanias 

4 serie. 

      
Figur 14. Infällt insteg Scania             Figur 15. Utfällt insteg Scania 

 

Vad denna extrautrustning gjorde var att fälla ut det nedre insteget mekaniskt när dörren 

öppnades. Genom att täcka för det ända synliga steget när dörren var stängd skapade det en 

bättre siluett av lastbilen när den åkte på vägen samtidigt som steget kom längre ut som i en 

trappa. Problemet med designen var att när det blev snö och isbildning fungerade inte 

mekaniken som fällde ner det nedersta steget och resulterade i att lastbilschauffören fick 

hoppa ner från hytten i vissa fall. Även på sommaren uppstod en nötning som inte gynnade 

konstruktionen. Idag har Scania tagit bort insteget från sitt sortiment på grund av att det var 

opålitligt och kostsamt. Tyvärr har det inte gått att få någon kommentar från Scania angående 

insteget.    
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I figur 16-26 visas insteg på diverse fordon. De är till för att ge en bild av vad som finns på 

marknaden och hur olika lösningar kan se ut.  

 

Scania  

Stegen är monterade med skruvar uppifrån 

genom steget i plastkåpa. Konstruktionen är 

enkel där stänger utgör ett rutmönster med 

en ram runt. Stegen är tillverkade i 

aluminium. Se figur 16. 

 

 

 

 

Mercedes  

Fotsteg av plast som med lackerade 

plastkåpor runt om. Se figur 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Lastbil med nos 

Med en frontmonterad motor kommer hytten lägre då 

används som oftast två fotsteg som är bredare tack vare 

att hjulet har flyttats längre fram. Oftast tillverkat av 

aluminium. Se figur 18. 

 

 

 

 

 

Figur 16. Scania 

Figur 17. Mercedes 

Figur 18. Insteg till lastbil med nos 
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Iveco Starlis Hi-way 

Två synliga steg av kompositplast. Väldigt lik 

Mercedes design av steg. Se figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN TGX 

Insteg av pressad plåt som monteras med skruvar 

underifrån. Se figur 20. 

  

 

 

 

 

 

 

Renault Magnum 

En annorlunda design där insteget med ledstänger är 

placerade bakom framhjulet. Denna variant går ej att 

tillverka i Sverige eller Europa då designen inte klarar de 

krav som satts. Renault fick dispens för att tillverka denna 

typ av insteg. Se figur 21 

(Deras nya lastbilsmodell ”T 380-520” har en insteg helt i 

svart kompositplast, PA6.). 

 

 

Figur 19. Iveco 

Figur 20. MAN 

Figur 21. Renault 
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Hiss koncept 

I examensarbetet ”Ergonomic cabin access” [12] togs 

det fram ett insteget i form av en hiss som ersätter 

dagens steg. I rapporten beskrivs det att det har funnits 

en liknande lösning som tidigare tillverkades av 

Frihamra åkeri i Rimbo.  

Hissen gick under namnet ”Frihamrahissen” och var 

monterad på just en Volvo FH.  Se figur 22. 

 

 

John Deer 

3 steg som är monterade på traktorns båda sidor. Se 

figur 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjullastare från Volvo 

Nedersta steget är ihopkopplat med det mittersta 

genom två gummilänkar. Genom att låta nedersta 

steget vara rörligt kan hjullastaren tillåtas att ta sig 

genom svår terräng då insteget kan slås mot föremål 

utan att gå sönder. Se figur 24. 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Hissinsteg 

Figur 23. Traktor 

Figur 24. Hjullastare 
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Tåg och buss 

På vissa modeller finns det en funktion för att 

underlätta påstigning med rullstolar, barnvagnar  

m.m. Det åker ut en plattform som läggs på 

perrongen som gör det enklare att komma ombord.  

Se figur 25. 

 

 

 

Husbil 

Utfällbart steg till dörren på sidan av husbilen. 

Se figur 26. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 25. Insteg på tåg 

Figur 26. Insteg till bo utrymme husbil 
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7 Ergonomi 

Ordet ergonomi kommer av grekiskan och handlar om hur arbetsredskap och arbetsmiljö 

påverkar oss som människor. Ett bra exempel på en plats där ergonomin har hjälp till på 

många sätt är ett kontor där bord och stol går att ställa in efter de egna önskemålen. Ofta finns 

det en pall att vila fötterna på. Även tangentbords och mus stöd har utvecklats efter att 

människor har drabbats av skador till följd av långa perioder av stillasittande och felaktiga 

positioner. Det är med de antropometriska måtten som god ergonomi kan fås för den stora 

massan. Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. Utmärkande för 

ergonomin är den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av 

samspelet mellan människan och arbetsredskapen.[13] Målet med ergonomi är att skapa en 

sån bra arbetsmiljö som möjligt, vilket betyder att man försöker anpassa arbetet utifrån 

människan, t.ex. genom att utveckla sittvänliga stolar.[14] 

Ergonomi är något som vi alltid har och haft med oss sedan urminnes tider utan att riktigt ha 

tänkt på det. Det har hittats lämningar som indikerar att de gamla grekerna 5000 år före 

Kristus använde redskap som anpassats efter dem samma sak har man sett hos de gamla 

egypterna [15]. Ta till exempel en hästsadel eller stol de och många mer föremål utformades 

så att människan enkelt kunde använda sig av föremålet på ett sätt som gynnar kroppen. 1857 

är året då ergonomi för första gången studerades. Det antecknas då hur kroppen beter sig med 

arbetsredskap. Personen som gjorde det hete Jastrzebowski, W. B. och skrev boken “An Essay 

on Ergonomy, or Science of Labour Based on the Laws of Natural Science”[6]. I och med det 

finns det bevis på att ergonomi har använts som ett verktyg inom produktutveckling. 1898 gör 

Bryan, W. L. och Harter N. en studie av telegraf operatörer “Studies on telegraph operators”, 

de studerade hur operatörerna använde och betedde sig med telegrafen som arbetsredskap. De 

tog fram experimentella och nyskapande metoder för att minska påfrestningen på kroppen ur 

ett ergonomiskt perspektiv. Ergonomin som begrepp fick sitt stora uppsving och genombrott 

(genomslag) under 1950 och -60 talet då främst lokomotiv förare och flygplanspiloter fick en 

stol och instrumentering som var anpassad efter kroppen mer än att det hade sin plats på ett 

visst ställe för att det passade för konstruktören. Sedan dess har det ergonomiska tänket varit 

en del i allt från arkitektur till produktutveckling av krattor. Ergonomi är förståelsen för hur 

människor interagerar i ett system. Det är med Muskuloskeletala systemet som den 

informationen fås. Det är de delar i kroppen som får kroppen att röra sig. En annan 

benämning för systemet är rörelseapparaten. Systemet innefattar de ligament, brosk, skelett, 

muskler, senor och bindvävnad som får kroppen att röra på sig. 
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7.1 Sammanställning av tidigare forskning 
 
Det finns flertalet studier som gjorts på området ”insteg till höghytt”. Det här kapitlet syftar 

till att sammanställa den forskningen och visa på deras metoder och resultat.  

 

I en undersökning från 2007 gjord bland amerikanska lastbilschaufförer så var 25 % av alla 

olyckor på eller runt lastbilen relaterade till halka och fall. Av dessa kunde 25 % direkt 

kopplas till insteget. Olyckorna resulterade till att 80 % av fallen fick sjukskrivas minst en dag 

[16]. 

 

I en kanadensisk studie framgick det att insteget har varit orsaken i 24 % av alla fall av 

personskador som uppkommit när lastbilen ståt stilla [17].   

7.2 Transportation Research Institute (UMTRI) 
I USA på University of Michigan finns UMTRI som undersöker och forskar om 

trafiksäkerhet och ergonomi hos fordon med målet att skapa en hållbar infrastruktur hos 

fordon och vägnät. Forskningen kostar årligen ca 100 miljoner kr med stöd från staten, 

biltillverkare med flera. Med över 140 anställda är forskningen omfattande. I den 

biovetenskapliga avdelningen arbetar de med tre huvudområden:  

• Biomekanik 

• Krock analys och undersökning 

• Antropometri och fordons ergonomi   

 

Matthew Reed är forsknings professorn och ansvarig för 

avdelningen. Han har gjort en omfattande forskning på 

kring krocksäkerhet, ergonomi och antropometri. I flera av 

deras undersökningar som behandlar insteg till lastbilar 

har en testrigg använts, se figur 27. Riggen har flera 

sensorer till hjälp samt att handtag och fotsteg går att ställa 

om i olika positioner.   

 

 

 

 

Figur 27. Testrigg hos UMTRI 
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De använder sig av avancerade mättekniken där 60 punkter mäts hos testpersoner och 

kroppen skannas med hjälp av laser för att göra en 3D representation i datorn så att en 

avatar/maniker kan simulera personen i fråga. Detta görs för att skapa en databas över 

människor och antropometriska mått. Med informationen ska det sedan gå att utforma fordon 

så att vi människor kan färdas säkrare och bekvämare.  

 

Det ska påpekas att större delen av forskningen har utförts har gjorts på amerikanska lastbilar 

som har en nos, dvs motorn framför hytten. Se figur 28 för en illustration. Hytten är på ca 

1230 mm höjd medans exempelvis Volvos FH hytt är på 1520 mm höjd över marknivån. 

Stegen i testerna är ofta positionerade som en trappa med två steg (inte tre som de flesta 

höghyttslastbilar i Europa). På visa fabrikat och modeller finns ett yttre handtag som 

komplement till de inre på vardera insida om dörren. 

 
Figur 28. Illustration av en typisk amerikanskt insteg på lastbil 

 

I en sammanställning av den forskning som bedrivits på området lastbils insteg kan vissa 

slutsatser dras [18]. Forskningen visar på att det är en större risk att skada sig när man går ut 

från hytten och framför allt med ansiktet utåt. Det är störst sannolikhet att man halkar 

antingen på ett av stegen eller när någon fot sätts ner på marken, att snubbla på stegen ses som 

en risk men är inte lika vanligt som att halka. När det har varit ett olycka där någon har 

snubblat har det varit för att bakre delen av fotsulan har fastnat i en skarp kant på fotsteget då 

personen gått med ansiktet utåt. Eftersom många går med ansiktet utåt vid användning av ett 

trappliknande insteg ger de rekommendationen att konstruera insteget med handtag på ett 

sådant sätt som minimerar halkrisken och underlättar denna typ av utstigning. När det gäller 

själva fotsteget så bör det förstavalet vara ett galler där väta och smuts enkelt kan 

transporteras genom fotsteget (liknande Scanias). Det är av vikt att göra fotstegen med en 

kant som ger ett bra fotfäste och inte är slät eller rundat, som är den sämsta tänkbara formen.  
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Se figur 29 för exempel på ett dåligt fotsteg. Det finns 

inga hål för dränerings, enbart stansade hål uppåt för en 

bra fästyta för foten/skor. Risken är då att en beläggning 

byggs upp och gör fotsteget halt då partiklarna inte kan ta 

vägen någonstans. Det finns heller inget halkskydd på den 

yttre kanten där det är som vanligast att foten vilar.  

Det är bättre om kanten kan ha en liten radie så att den 

inte skär upp ett sår eller på annat sätt skadar någon 

person vid någon typ av olycka i samband med in- eller 

utstigning. I deras tester har det kommit fram att testpersonerna har ansett att det första steget 

bör vara på 407 mm höjd från markplanet. Stolen bör ha en nära position till dörren och vara 

lättåtkomlig. Det bör även påpekas att det är vanligare att man förlorar fotfästet än att tappa 

handfästet skrivs det i forskningsrapporten. 

Sammanfattningsvis så bör ett insteg ha dessa egenskaper. Skarp kant, vara enkelt för snö, is, 

och vatten att dräneras bort från fotsteget. Insteget ska konstrueras i en brant trappa men inte 

så att utåtriktad gång underlättas allt för mycket om inte handtag finns att hålla i.     

 

Artikel: Hand Positions and Forces During Truck Ingress 

Studien är en utvärdering av vilken höjd personer sätter sina händer på handtagen och med 

vilken kraft de drar upp sig med [19].  

 

Personer som ska tas sig in i en hög hytt behöver använda sig handtagen för att dra sig upp.  I 

studien som gjordes använde testpersonerna ca 25 % av sin kroppsvikt för att dra sig uppåt. 

Generellt sätt tar personer tag i handtagen på en höjd av 90-110 % av sin kroppslängd. Snitt 

höjden där handgreppet gjordes var på 1705 mm från marken. Testerna visade på att det krävs 

större kraft att använda ett handtag som sitter utanpå hyttens sida medan ett som sitter en bit 

in i hytten minskar den kraft som används för att ta sig upp. Medel kraften som krävdes var 

233 N och är mätt när avstampet från ett steg utförs, då mätts kraften i tre riktningar från 

handtaget. För att handtagen ska vara anpassade för kvinnor i den 5:e percentilen måste 

handtaget börja 1370 mm från marken, då det finns ett samband mellan kroppslängd och vart 

man sätter händerna på handtaget. Vidare påpekas det att mer tester bör utföras och att en 

studie av FMCSA [20] visar att krafter på ca 35 % av kroppsvikten används för att dra sig 

upp.    

 

Figur 29. Insteg med sämre 
halkskydd 
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Artikel: Modeling Foot Trajectories for Heavy Truck Ingress Simulation 

Undersökningen/studien är gjord på amerikanska lastbilsmodeller som har motorn framför 

hytten (till skillnad mot de flesta europeiska modellerna som har hytten på motorn). Det 

resulterar i att de amerikanska lastbilarna har ett steg mindre (dvs två fotsteg) och är byggt 

som en trappa. Totalt gjordes 272 tester som visade att 70 % av personerna satt högerfoten på 

första steget. Det visades även att personer med högre BMI gjorde en brantare bana/rörelse 

med sin höger fot [21].  

 

Artikel: The influenc of Heavy Truck Egress Tactics on Ground Reaction Force 

Studien har gjort på den amerikanska standard lastbilen med ett insteg som en trappa i två 

steg. I undersökningen såg de att människor med ett BMI under 30 gick mad ansiktet utåt ca 

50% av gångerna medans personer med BMI över 30 gick med ansiktet inåt i ca 74 % av 

fallen. Den vertikala kraften från ett hopp ner på marken från hytten kan vara så stor som 

12ggr sin egen kroppsvikt. Om man hoppar ner med ansiktet mot hytten är kraften mindre än 

om ansiktet är utåt. Detta har att göra med hur man skjuter ifrån med benen och då landar 

hårdare på marken. Kraften i fot nedsättningen är 28 % högre (1,85 mot 1,44 ggr 

kroppsvikten) när personen går ner för stegen med ansiktet utåt. Slutsatsen i artikeln är att 

praxis bör vara att gå med ansiktet och kroppen vänt mot hytten för en bättre ergonomi. 

Testerna är gjorda i laboratorier miljö där ingen stress ligger till grund för deras beteende hur 

de tar sig in eller ut ur hytten. Under en normal arbetsdag menar författarna att det är mer 

stress och att en öka kraft bör förväntas tillsammans med att ansiktet pekar ut från hytten vid 

ur stigning. Om handtagen sitter på insidan av dörren och inte på utsidan som i visa 

amerikanska lastbilsmodeller så blir en nedgång med ansiktet utåt mycket svårare då det inte 

finns några handtag att hålla i om armarna inte böjs bakåt [22].   
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Human Factors Design Handbook 

I boken [23] beskrivs hur en person bör använda en stege, 

trappa och insteg till höghyttsfordon. Det beskrivs även hur 

fotstegen och räcken ska vara utformade för öka ergonomi. 

I boken påpekas det att balansen är en viktig faktor och att 

designen inte ska få en person att balansera med till 

exempel en fot på ett steg högt upp i luften. Varje trappsteg 

ska gå in under det övre steget med 2,5-4 cm se illustration 

nedan i figur 30. 

 

En trappa med lutning på ca 50° ska höjden mellan stegen vara 300 mm med ett djup på 240 

mm. Om det krävs en stege för att komma upp en eller flera nivåer ska den helst ha en lutning 

mellan 75°-85°. Det ska vara 330 mm mellan stegen och ha en bredd på minimum 480 mm. 

Djupet bör vara 300 mm. Räcket ska vara i samma lutning som trappan/stegen, bör det vara 

900 mm upp från fotsteget. Rekommendationen är att inte bära någon last alls på en stege och 

i en trappa ska vikten inte överskrida 15kg. Längden från vart man står till handräcket får ej 

överskrida 1200 mm för att undvika att personer inte når och måste sträcka sig onödigt långt 

och eventuellt tappa balansen [23].  

7.3 Antropometri en hörnsten inom ergonomi 
Begreppet behandlar läran om kroppens olika mått, vikt, avstånd mellan olika kroppsdelar och 

form[24]. I det här sammanhanget som rapporten avser är det en viktig aspekt att ta med i 

designavseendet. Med hjälp av antropometrin kan en idel längd av kroppens delar fås och 

insteg till hytten kan anpassas efter en medel människa. Varför det är bra att göra denna 

generalisering är för att så många personer som möjlig kan nyttja insteget optimal eller så 

nära som möjligt går. Visst kan det vara bra att göra en specialanpassning ibland men för en 

så storskalig och påkostad tillverkning är det mest lämpat att använda sig av internationella 

standardmått på en människokropp.   

Percentiler är ett fördelningsmått som används inom antropometrin. Enkelt förklarat så kan 

det till exempel säga att en stol ska anpassas för den 60:e percentilen kvinnor och den 10:e 

percentilen män. Det betyder att av den grupp människor som valts ut ska stolen passa till 

kvinnor som är kortare än 60 % av den kvinnliga delen och samtidigt passa män som är längre 

än de kortaste 10 %. En person av 50 percentilen skulle kunna antas vara den ideala 

kandidaten att använda, men bara för en person. Till exempel har en person av medellängden 

Figur 30. Rekommenderad 
utformning av trappsteg 
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troligen inte en överkropp av medellängd. Det är på grund av att en människas kroppsmått 

varierar från del till del. Det är varför begreppet percentil används som omfång istället för 

medellängd. De två viktigaste mått typerna är funktionella- och strukturella mått. Funktionella 

mått är dynamiska mått som mäter rörelse avstånd. Strukturella mått är statiska och mäter 

fasta avstånd som längden på huvudet eller avståndet från armbågen till axeln.  

 

Tabell 1 är genererad genom en holländsk databas som är en del av ett forskningsprojekt på 

Delft University of Technology. I tabellen syns olika indelningar av människor de fyra första 

grupperna är baserade på holländska invånare, medans de två sista är en generalisering av de 

insamlade måtten runt om världen till en internationell kvinna och man. Ett percentil på 10 

och 90 % har använts för att få ett stort spann så att insteget kan anpassas för en bred publik. 

Med informationen kan en uppskattning ges för vilka mått som bör användas och styrka 

varför de valts. 

Om du själv är intresserad av att undersöka olika mått följ då webblänken som följer: 

http://dined.io.tudelft.nl/dined/  

 
Tabell 1. Antropmetiska mått 

 
Som det framgår av tabellen är människor olika till kön, ålder och etnicitet. Det framgick ej 

vilket åldersspann de två internationella grupperna befann sig i. Det antas då få vara en 

generell bild av personer mellan 20-60 år. 
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7.4 Ljud, ljus och textur 

För att få en väl genomtänkt design krävs det att alla aspekter är inräknade om endast formen 

blir rätt men ytan på föremålet som personen till exempel sitter på är glatt och hårt kan göra 

att personen glider omkring och tycker efter en kort stund att stolen är obekväm. Samma sak 

gäller för ljud och ljus. Det är helhets upplevelsen som är viktig och alla delar måste beaktas. 

Det kan vara av vikt att använda olika färger och material för att indikera fara eller sätt foten 

här. Samma gäller för ljud där ett vist ljud kan ge en känsla att något inte är rätt. Ett exempel 

skulle kunna vara om fotsteget gnisslar när foten trycks mot det. Det kan medföra att 

människor tror att det är något fel och att det resulterar i att det inte används.   

 



 31 

8 Undersökning 

Det har gjort två undersökningar där den första har varit en iakttagelse studie av personer utan 

att de varit medvetna om det. I den andra har personer fått svara på en enkät gällande insteget 

till lastbil. 

8.1 Kvantitativ studie 
Onsdag den 21 augusti 2013 på Björkängs vägkrog söder om Varberg genomfördes en studie 

där personer iakttogs från distans hur de tar sig in och ut ur en lastbilshytt (se figur 31).  

 
   Figur 31. Parkering vid Björkängs vägkrog 

 

Totalt deltog 62 personer, alla män där hälften 31st gick in i hytten. Syftet med 

undersökningen var att kontrollera hur folk för sig, använder de sig av insteget och handtagen 

korrekt som det är menat eller har andra sätt att röra sig på anammats. Det antecknades tre 

kriterier (se tabell 2) som sågs väsentliga och resultatet av undersökningen är att majoriteten 

gör som designen är gjord det vill säga att handtagen används och att människor går med 

ansiktet vänt mot hytten.  

 
 Tabell 2. Sammanställning av iakttagelsestudie 

 

  

 

 

 

De flesta använder sig av alla stegen men det finns en del som inte använder det nedersta 

steget. Det är främst när personen är på väg ut som de har en tendens att hålla i handtagen 

samtidigt vrider de sig och lutar ut för att ta ett kliv ner på marken utan att använda sig av 

steget närmast marken. Vad det beror på är svårt att säga men en anledning kan vara lathet 

och att det andra steget sitter på ett sådant avstånd från marken att det möjliggör att undvika 

Observation In, totalt 31 personer Ut, totalt 31 personer 

Ansiktet mot hytten 30st 97% 31st 100% 

Håller i ratten 6st 19% 1st 3% 

Använder varje steg 26st 84% 22st 71% 
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det nedre fotsteget utan att personen i frågan kan skada sig vid ett fall. Under studien visades 

det att personer går ut och in utan större bekymmer i en snabb rörelse.  

Det kan vara värt att nämna är att studien gjordes under en eftermiddag kl 13.00-16.00 då de 

flesta stannade för att ta lunch eller fikarast. Det medför att personerna är lugna och mer 

försiktiga mot vad de kanske skulle vara på en hektisk plats för att lasta eller lossa gods. 

8.2 Kvalitativ undersökning 
Studien är gjord i syfte om att få en större förståelse av vad yrkeschaufförerna tycker om 

deras insteg på lastbilen och vilka förbättringsmöjligheter de ser. Med deras kommentarer 

kring hur de själva uppfattar dagens design och vad som kan göras bättre kan detta projekt 

möta användarnas krav och ge dem en positiv feedback tillbaka genom ett uppdaterat insteg 

som är anpassat efter dem och deras arbete och rörelse.  

Undersökningen utfördes i början av september 2013 i Göteborg. De tillfrågade åkerierna har 

större delen av sin trafik gåendes på längre distanser där det ibland krävs övernattning i 

hytten. Huvudsakligen kör de svarande fjärrtransporter. Det är den typ av trafik som Volvos 

FH serie är lämpad för och därför valts ut som målgrupp till enkäten. 

 

Den frågeställning som har ställt till chaufförer kan läsas i sin helhet i bilaga A. I anslutning 

till undersökningen så gjordes korta personliga intervjuer med åkerier och chaufförer. De 

flesta reagerade förvånat när det berättades att en lastbilstillverkare vill vidareutveckla deras 

befintliga insteg. ”Det är helt enkelt inget som folk har reflekterat över” kommenterade en 

man. En annan sa ”Insteget har ju alltid sett ut så”, och ”Insteget är väl det minsta 

problemet”. Men när de intervjuade fick fundera kom det fram ett par saker. Det första var att 

stegen var hala och smala. En åkare sa att många yngre hoppar ner oftare än den äldre skaran 

chaufförer. På ett åkeri berättar de att de tidigare hade en Volvo FM testlastbil som hade två 

steg istället för tre. De äldre tyckte bättre om när det endast var två steg, varför kunde han inte 

svara på, mer än att han trodde det handlade om hur de yngre och äldre i yrket stressar olika 

mycket. Vad alla var överens om är att ett insteg med en grov yta är att föredra då det finns en 

stor risk att halka. Det berättades historier där chaufförer har hoppat ner från hytten eller 

struntat att använda det nedersta steget när de gått ut och då vrickat foten eller halkat på en is 

fläck och skadat sig. Då har de fått följdfrågan. ”Skulle det då vara bra att ha det nedersta 

fotsteget utfällt på något sätt så man mer eller mindre blir tvungen att använda det för att 

minska skaderisken?” Då har svaret varit ett enhälligt, ja. 
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Efter att ha analyserat de 11 antalet svar som givits på undersökningen har den sammanställts 

i tabell 3. Alla tillfrågade i undersökningen var män och gjordes på Kallebäcks Åker och 

Milles Åkeri i Göteborg. 

 
Tabell 3. Sammanställning av enkätundersökning 

1 Snitt personen går ut ur hytten ca 30 ggr per dag  
2 20% gick med ansiktet ut, ingen hoppade ner 
3 40% tar tag om ratten 
4 20% tar av sig skorna 
5 80% ser hellre att det går säkert till än snabbt 
6 60% tycker att deras arbete är stressigt ibland 
7 80% har någon gång skadat sig vid användning av insteget 
8 50% tycker att tiden att tas sig upp och ner är viktigast 
9 30% har problem med knä, rygg eller axlar 

10 De flesta ser halkrisken som den största olycksfaran 
11 60% tror att ytligare ljuskälla kan förbättra insteget och göra det snyggar samtidigt 
12 Alla svarar att när det är snö och is ute är fotstegen hala, även vid regn anser 40% 
13 80% svarar att de är skeptiska eller negativt inställda till en hiss funktion 
14 90% vill se en ny design på räckena 
15 Medel på 19 arbetade år som yrkeschaufför 
16 70% går mot bakdelen av lastbilen vid utstigning 
17 70% tränar i någon form regelbundet 
18 15% får känningar i axlar 
19 Halkskydd och en mer trapplik konstruktion 
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9 Materialfördjupning 

Att välja vilket material som passar för ändamålet är en svår uppgift. Det är många parametrar 

som behöver tas hänsyn till. Är det ekonomiskt hållbart och hur går tänket kring miljön? Är 

det en så pass viktig komponent att det är värt att utnyttja och förbruka jordens resurser? Får 

det skövlas regnskog hur som helst för att utvinna de resurser som man vill åt? Ska produkten 

bestå av metaller som är svåra att få tag på och förorenar atmosfären som bidrar till den 

globala uppvärmningen?  Vilka krav ställer kunden, tycker den att det ska vara en billig eller 

exklusiv produkt. De moraliska aspekterna är många och i vissa fall stora. Vart finns 

kompetensen för att ta fram produkten? Ska det tillverkas lokalt för att främja den lokala 

industrin men till ett högre pris, eller ska det massproduceras i ett land på andra sidan jorden 

där det kanske inte finns så stor insyn i verksamheten?  

Det är som sagt många aspekter att ta in när det kommer till att välja material, tillverknings 

sätt, ekonomisk hållbarhet, miljö aspekter, återvinnings möjligheter, mänskliga rättigheter, 

kompetens med mera. 

 

När man tar fram en produkt är det viktigt att tänka på en rad aspekter. Ur materialvals 

synpunkt behövs information om produkten. Det är viktigt att veta formen så att rätt 

framställningsmetod kan användas och om det finns hållfasthetskrav. Vad fyller produkten för 

funktion, vem och vad ska den användas till? Vilken miljö ska den användas i? Det kan till 

exempel vara ett rör som leder råolja eller en bebisleksak. Dessa aspekter måste tas hänsyn till 

för att fylla sin funktion. Valet av material ska även ta hänsyn till en så låg 

tillverkningskostnad och miljöförorening som möjligt. I miljöhänseendet är en vanlig metod 

att väga kg/kg det vill säga vikten på CO2 utsläppet delat med 1kg framställt material. På så 

vis kan miljöbelastningen beräknas. 

 

I konstruktionsarbetet är det många grupper som vill ha sin sak att säga om vad produkten ska 

göra och inte göra. Några av de grupperna är; aerodynamik, hållfasthet, elektriskt, motor, 

extra tillbehör, vikt, produktions metod, design och kunden. För att få samtliga inblandade att 

arbeta tillsammans och skapa en produkt med ett helhetsintryck som passa alla kan stundtals 

vara svårt och krävande. Men det ger ett bättre och mer hållbart resultat då produkten är mer 

komplett och genomarbetad. Därför är det viktigt att ta in så många aspekter och åsikter som 

möjligt i arbetsprocessen.  
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Det finns fyra standardiseringar en produkt kan ges. ISO (internationell), EN (europeisk), SS 

(svensk) och CE märkning (produktmärkning). Ofta får en produkt en CE märkning om den 

följer standardiseringskriterierna som satts upp. Dessa kategoriseringar gör det enkelt att hitta 

och identifiera produkter och hur det både ser ut och fungerar. Det svenska standardsystemet 

håller successivt på att försvinna och ersätts med den europeiska standarden EN. Till alla 

material ges betäckningen EN och SS i Sverige om de följer normerna som satts upp. Ur ett 

materialperspektiv kan det vara bra att veta om detta, då det är enkelt söka och hitta ett 

material och hur de definieras. 

 

Ungefär 90 % av alla haverier i metallkonstruktioner och 80 % av alla konstruktionshaverier 

sker genom ett utmatningsbrott. Vad som sker är att en spricktillväxt uppstår i material som 

tillslut försvagar konstruktionen så pass mycket att den havererar. Hos metaller beror det på 

ickemetalliska inneslutningar (slagger) som är startpunkten för sprickor. Stål är den enda 

legeringen som har en specifik utmattningsgräns. Med ett Whöler diagram där lasten är på ena 

axel och cykler på den andra kan gränsen för utmattning plottas för ett givet stål. För att 

undvika dessa skador är det viktigt att välja ett så rent stål som möjligt med en passande 

design och yta på detaljen. Utmattningsgränsen kan många gånger vara svår att mäta i andra 

material. Om detaljen måste svetsas bör stor vikt läggas på vart svetsarna läggs. Det är antalet 

cykler som detaljen utsätts för, av någon typ av belastning (spänning) som i grunden ger 

upphov till utmattningsbrottet. Dragspänningar är den farligaste typ av mekaniska spänningar 

som gör att ett brott kan uppstå vid mycket lägre krafter än själva brottgränsen.   

 

I detta kapitel kommer polymerer, hybridmaterial, 

aluminium, zink och stållegeringar beskrivas. Det 

beskrivs även hur dessa material ska ytbehandlas om 

det behövs för att få ett ökat korrosions och 

nötningsskydd. De olika typerna av material kan 

grupperas efter deras egenskaper enligt figur 32 

(indelning av ingenjörsmaterial).  

 

  
Figur 32. Materialindelning 



 36 

9.1 Polymerer  
I detta avsnitt har följande referenser använts, [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. En polymer är en 

molekylkedja av flera sammansatta monomerer. Dessa monomerer är molekyler av två eller 

flera atomer. De hålls samman av kovalenta bindningar där atomerna delar varandras 

elektroner i det yttre elektronskalet. (En annan typ av bindning är jonbindningar där det finns 

ett över- eller underskott av antingen protoner eller elektroner i atomen eller molekylen. I ett 

fast tillstånd benämns dessa som salter i en kristall struktur, metall-ickemetall molekyler.) 

Genom en polymerisation sammanfogas molekylerna till kovalent bundna kedjor som 

benämns polymerer. En polymerkedja är väldigt lång och har samma uppbyggnad i alla de 

molekyler som bundits samman. Namnet kommer från grekiskan poly som betyder flera och 

meros som betyder delar. I vardagligt bruk kallas polymerer för plast. Det är för det mesta en 

organisk molekylkedja där kol och väte atomer utgör grundstommen till materialet (i visa fall 

är väteatomen utebliven). Det finns visa undantags fall med polymera material som är 

oorganiska så som silikonplast.  

Det finns naturpolymerer som finns naturligt på jorden t.ex. läder, cellulosa och bärnsten. 

Men det är de syntetiska polymererna som ska belysas i det här kapitlet. De är framställda på 

konstgjord väg och finns således inte naturligt. Grundmaterialet som tidigare nämnts är kol 

som i störst utsträckning kommer av råolja. För enklare illustration av hur en molekyl ser se 

figur 33 för exempel på hur dessa kedjor normalt visas. 

                     
Figur 33. Molekylstrukturer. Från vänster, Cellulosa, Polyethylen, Polyethylen 

                                   

De långa molekylerna struktur skapar till största del polymerens egenskaper. Det finns tre 

olika kedjestrukturer den kan anta (se figur 34). Antingen en amorfstruktur där 

molekylkedjorna ligger slumpmässigt oordnat. Sen finns det den kristallinastrukturen där 

molekylerna är ordnade i rad. Den sista 

strukturen är en blandning mellan dessa två en 

så kallad polykristallin struktur där klumpar av 

ordnade molekylkedjor ligger slumpmässigt 

om varandra.  Figur 34. Polymerstrukturer 
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För polymera material är det mer korrekt att prata om hur hög procenten av kristallin struktur 

det finns hos plasten, den högsta procenten av sådan struktur är ca 80 % då en polymer ej kan 

ha 100 % kristallin struktur. Desto högre molekylär vikt plasten har desto lägre är den 

kristallina strukturen. Är kedjestrukturen tät packade fås en högre täthet och materialet blir 

mer opakt, tvärtom gäller det för strukturer med större mellanrum och längre grena utifrån 

molekylkedjan som blir mer transparant. 

  

Vad som utmärker och skiljer en amorf plast mot en kristallin i dess egenskaper är:  

      Högre andel amorf struktur       Högre andel kristallin struktur 

• Lågt värme motstånd 

• Blir mjuk/smälter med tiden 

• Mer transparant  

• Mindre krympning vid kylning 

• Bättre hårdhet vid låga temperaturer 

• Högre deformation vid belastning  

• Låg kemikalieresistans 

• Värme beständig 

• Precis smält temperatur 

• Opak  

• Större krympning vid kylning 

• Sämre hårdhet vid låga temperaturer 

• Mindre deformation vid belastning 

• Utmattningshållfasta 

 

Aromatiska plaster som nylon, PS och epoxi innehåller alla benzenringen (C6H6). Varför de 

sägs vara aromatiska är för att benzen avger en söt aromatisk doft. Det är en brandfarlig klar 

vätska som framställs av råolja [32]. Den aromatiska benzenbindningen gör materialet starkt, 

ta kevlar som exempel som får sin styrka av dessa bindningar. Kevlar är 5 ggr starkare än stål 

med samma tjocklek. 

 
Figur 35. Benzen 
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Polymera material delas in i fyra grupper, härdplaster, termoplaster, gummimaterial och 

termoelaster. I tabell 4 finns några av de vanligaste materialen och vilken grupptillhörighet de 

har. 

 
Tabell 4. Polymermaterials gruppindelning 

 
 

Men forskningen går snabbt framåt och nya framställningsmetoder och material växer 

ständigt fram. Det gör kategorisering svår i visa fall då en t.ex. en termoplast kan ges 

egenskaper av en härdplast. Oftast är anledning till att de är svåra att definiera är att en plast 

under härdningsprocessen kan ändrar struktur beroende av härdningsmetod. Det finns olika 

tillsatsämnen som blandas med plasten för att ge olika egenskaper. Det finns bland annat 

färgämnen, brandskydd, mjukmedel, antistatmedel, armering med mera. En av tillsatserna är 
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stabilisatorer som används för att öka livslängden, användningen och hållbarheten hos plast 

produkten. Stabilisatorerna hjälper bland annat till att öka skyddet mot, kemikalier, UV ljus 

och ger en öka smörjning.  

9.1.1 Termoplaster  

Dessa plaster kan anta både kristallin- och amorfstruktur. Då en termoplast oftast har en högre 

andel amorfstruktur går den att smälta ned och forma om utan att de tappar sina egenskaper. 

Det beror på att den oordnade strukturen inte kan brytas då den från början inte har en speciell 

struktur. Däremot kan en härdplast inte smältas ned och formas om då den delkristallina 

strukturen förstörs. Termoplaster är viskoelastiska vilket innebär att dess egenskaper 

förändras över tid och temperatur till att bli mjuka, det går även säga att materialet plastiskt 

deformeras över tid. Hos kristallinamaterial förändras microstrukturen genom dislokationer 

där små håligheter mellan molekylkedjorna sätts igen. En av termoplasternas stora fördelar är 

att de kan återvinnas och återanvändas genom att smältas ned och formas om till en ny 

produkt. 

 

Termoplaster kan bearbetas med följande metoder: 

• Formsprutning 

• Formblåsning 

• Gjutning  

• Extrudering 

• Filmblåsning 

• Rotationsgjutning 

• Varm- och vakuumformning 

9.1.2 Volymplaster 

 
PE (Polyeten) 

Den vanligaste plasten set till volym med en årlig produktion på över 60 miljoner ton. Plasten 

har en enkel struktur av endast kol och väte C2H2 så kallad olefiner.  

Plasten är återvinningsbar, har ett lågt pris och en försumbar fuktabsorption som några av 

dess fördelar. Nackdelarna är att den är svår att lacka och måste infärgas för att få den 

önskade kulören. Styvheten och draghållfastheten är låg tillsammans med att den ej klarar 

temperaturer över 80˚C.   
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PE plasterna kan klassificeras i grupper beroende på densitet och polymerkedjornas 

sidogrenar.  

 

• LDPE: Låg densitet. Den största volymplasten av alla. Användningsområden är t.ex. 

plastpåsar och kabelmantling 

• LLDPE: Linjär låg densitet 

• MDPE: Medel densitet 

• HDPE: Hög densitet, 70-90 % kristallin, bra värme/kyla beständighet, goda mekaniska 

egenskaper. Användningsområden är t.ex. slangar och burkar. 

• UHMWPE: Ultrahög densitet, god nötningsbeständighet. Användningsområden är 

t.ex. extruderade rör. 

• PEX: Tvärbunden, godslagseghet, klarar vidare drifttemperaturer. 

Användningsområden är t.ex. extruderade rör. 

 

PP (Polypropen) 

Som PE är PP uppbyggd av kol och väte och ingår i gruppen olefiner. Det är den näststörsta 

volymplasten och den är återvinningsbar. Polypropenplasternas egenskaper är vitt skilda 

beroende på dess molekylvikt, sampolymerisering, som är en blandning med estrar, fyll- och 

förstärkningsmedel. Några av PPs egenskaper är lågt pris och låg vikt (900 kg/m3), god 

kemikaliemotstånd och uttmattningsbeständig. Nackdelen är att den har ett dåligt UV skydd, 

repas enkelt och blir spröd i kyla. Genom att blanda PP med ester (EPM, EPDM) kan 

slagsegheten ökas vid låga temperaturer (ca -40 ˚C), tillsätts eten kan samma egenskaper fås. 

Några vanliga användningsområden för plasten är möbler, förvaringslådor och bilbatterier. 

 

PVC (Polyvinylklorid) 

Plasten liknar PE förutom att var tredje väteatom har byts ut mot en kloratom som ger PVC 

beteckningen C2H3Cl. Ett vanligt förekommande användningsområde är rör och 

engångsprodukter med mjukgörare och regnkläder (oftast tillverkad av PVC-latex). Plasten är 

resistent mot microorganismer och har ett utmärkt kemikalieskydd som gör att den kan 

användas inom medicin och livsmedelsindustrin. PVC har ett lågt pris, vikt och bra UV 

beständighet. Dock bildas saltsyra när det eldas, men är fortfarande återvinningsbart. 
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ABS (Akrylnitril-butadien-styren) 

ABS är en amorf sampolymer som är återvinningsbar. Styren ger en hög ytglans och bra 

bearbetningsegenskaper och har ett lågt pris. Det är möjligt att styra egenskaperna hos ABS 

genom att ändra monomerhalten genom att blanda den med en annan plast. Där av kommer 

namnet plastlegering. Några vanliga legeringar är PC/ABS och PBT/ABS beroende på vilka 

plaster som blandas kan skilda egenskaper ges. PC/ABS används som exempel till paneler 

inom fordonsindustrin. Ren ABS har fördelarna att vara lätt att infärga, förkroma, bra styvhet 

styrka och seghet samt att den är formstabil under belastning. Lego är tillverkat av ABS. 

9.1.3 Konstruktionsplaster 

Dessa plaster har egenskaper som gör dem användbara i konstruktions syfte så som kugghjul 

eller oljetråg. 

 

PA (Polyamid) 

Den största gruppen konstruktionsplaster. PA går även under namnet nylon och är en vanligt 

förekommande plast inom bland annat bilindustrin. PA finns naturligt som protein i ull och 

silke. De vanligaste formerna av plasten är PA6 med beteckningen NH-(CH2)5-CO och PA66 

med beteckningen NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO. Siffrorna i betäckningen kommer av 

antalet kolatomer mellan amidgrupperna. På senare år har det kommit fram flera nya varianter 

av PA där de främsta egenskaperna är en högre arbetstemperatur och bindningsförmåga till 

fiber (PA6 stabil till 120 ˚C, 180 ˚C kortvarigt) och en minskad vattenabsorption. Just 

fuktupptagningen är en av plastens stora nackdelar då de mekaniska egenskaperna och 

dimensionsstabiliteten försvagas vid en hög fukthalt och gör den mindre styv. Det är på grund 

av de polära grupperna i molekylstrukturen som mjukgör plasten. Fuktupptagningen är 

reversibel när plasten placeras i en torr miljö. Därför är det viktigt att se på plasten i ett 

okonditionerat och konditionerat tillstånd för de mekaniska egenskaperna. Plasten går att 

återvinna även med fiberarmering. Du Pont är en av de större leverantörerna av plasten. 

Varför PA väljs som material är för att det är, slagtåligt, klarar kyla bra och är reptåligare än 

andra plaster. Smälttemperaturen för PA6 225 ˚C och PA66 265 ˚C.  

 

PPA(Polyftalamid) 

Dessa plaster är en avancerad variant av PA (nylon), de är delkristallina aromatiska med 

bättre egenskaper än just PA6 och PA66. En av de mest positiva egenskaperna är att de inte 

absorberar samma mängd fukt och är på så sätt mer dimensionsstabila. Plasterna kan ersätta 
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metaller i vissa sammanhang. Användningstemperaturen har ökat till 150 ˚C och gjorts 

styvare än PA6 och PA66. DuPont använder varunamnet Zytel®, EMS använder Grivory för 

att nämna två.  Förutom PPA kan plasten gå under betäckningarna PA6T/6, PA6T/66, 

PA6T/PI och PA6T/XT. PPA framställs enbart genom formsprutning, oftast med 

fiberarmering. Dessa plaster klarar av att binda upp till 70 % glasfiber för extra styrka. Priset 

är ca 35 kr/kg för PPA med glasfiberarmering.  

  

POM (PolyOxiMetylen) 

Plasten går även under namnet acetalplast och är den konstruktionsplast med störst andel 

kristallin struktur. Detta gör att plasten är den som är mest lik metallens egenskaper som att 

den återfjädrar bra. Det har gjort att plasten används som snäppfästen och kugghjul. Det är 

den styvaste oarmerade plasten. Materialet är tillverkat från monomerkedjor av formaldehyd 

som bygger polymerkedjorna. Vid copolymer innehåller POM ca 2,5 % andra typer av 

monomerer som ger materialet andra specifika egenskaper. Generellt sätt har POM bra 

nötnings- seghets- och utmattningshållfasthetsegenskaper. Plasterna tar heller ej upp fukt i 

samma omfattning som många plaster. Några nackdelar är att användningstemepraturen 

stannar vid ca 80 ˚C och att den är känslig för brottanvisningar i skarpa hörn. 

  

PBT (PolyButenTereftalat) 

PBT ingår i gruppen polyestrar. Dessa plaster kan antingen fungera som härdplast eller som 

termoplast. De vanligaste varianterna av termoplaster är PBT, PET, PCT och LCP.  

PBT är den mest lättarbetade plasten av de fyra. I dagens lastbil är instegskåporna tillverkade 

av en variant av just PBT (PC-PBT) på grund av sin slagseghet, temperaturtålighet och 

förmåga att stå emot repor. Plasterna har här även ett bra skydd mot UV strålning och är 

dimensinsstabil. LCP är en aromatisk polyester som tål temperaturer mellan -196 till 240 ˚C 

kontinuerligt. De är flamsäkra, har ett bra kemikaliemotstånd och är lättflytande som innebär 

att det går att framställa tunnväggiga detaljer. LCP är självarmerande när det formsprutas. 

Förutom polyester finns LCP som aramider vilket är utgångsmaterialet för att tillverka 

Kevlar®.  

 

PC (Polykarbonat) 

En amorf mycket slagseg plast som oftast legeras med andra plaster (10-15 % av all PC 

tillverkning) för att få ett konkurrenskraftigt pris på den färdiga detaljen samtidigt som 

önskade egenskaper behålls. Plasten används inom fordonsindustrin som kåpor till 
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strålkastare eller till hjälmar. Lösningsmedel och konstanta belastningar är problem som 

skapar sprickbildningar. Plasten tar ej upp någon fukt, är dimensinsstabil, mycket slagseg, och 

har ett ljusgenomsläpp på 89 % för att nämna några av dess egenskaper. 

9.1.4 Härdplaster 

Härdplaster är två eller flera komponenter som reagerar med varandra och bildar tvärbundna 

molekylkedjor som är väldigt orörliga och inte kan kristalliseras. På grund av de starka 

tvärbindningarna kan inte en härdplast smältas ner och omarbetas som en termoplast. Oftast 

används härdplaster som matris (bindmedel) i kompositmaterial eller som ett skyddande 

ytskikt då själva härdplasten ofta är hård men spröd.   

 

EP (epoxiplast): En grupp plaster som alla innehåller epoxi harts som används som en 

förpolymer vid härdning. Plasterna har goda mekaniska egenskaper är kemikalie- och 

värmebeständig och har god vidhäftningsförmåga och används ofta som tvåkomponentslim.  

 

UP (esterplast): Estrar är en funktionellgrupp som innehåller bindingen n-COO-n. De är en 

organisk förening som har en stark lukt som ättiksyra som är en ester. Estrar produceras 

genom att blanda alkohol med karboxylsyra (oftast) som sedan får reagera med en katalysator 

som svavelsyra. Esterplaster har något sämre mekaniska egenskaper mot epoxi vilket speglas 

i dess lägre pris. 

 

Aminoplast: Karbidplast, Melaminformaldehydplast (MF, melaminplast), hård och reptålig, 

kemikaliebeständig. Brett användningsområde.  

 

PI (imidplast): Plast mest signifikativa egenskap är att den klara av högre temperaturer än 

någon annan härdplast klarar. Där temperaturerna kan uppgå till ca 400 ˚C. Plasten finns som 

både härdplast och termoplast. 

 

9.1.5 Elaster  

Denna grupp polymerer är ej användbara i detta sammanhang då de är mjuka och flexibla. Det 

kan komma att användas för tätning och vibrationsdämpanda ändamål. På grund av dess 

egenskaper kommer inte denna grupp ej att belysas. 

  



 44 

9.2 Komposit 
En komposit består av en matris som förstärkts med fibrer av någon sort. Matrisen kan t.ex. 

vara av plast eller betong som är förstärkt med armeringsjärn eller glas. Matrisen har som 

uppgift att binda fibern (armeringen) och stärka upp materialet för en ökad styvhet. I och med 

sammanfogningen av olika material kan egenskaper som aldrig annars erhålls uppnås. Oftast 

är grunden till att man vill använda en komposit att spara in på vikten i olika applikationer 

och på så sätt ersätta andra material som exempelvis stål eller aluminium. Det går att spara in 

ca 75 % att använda en kolfiberkonstruktion istället för en stålkonstruktion [33]. En annan 

fördel med att använda kompositer är att det går att rikta riktningen hållfastheten så att 

materialet beter sig olika i vissa riktningar. Detta kan vara bra då det ska kunna ta upp stötar 

från ett håll och vid belastning från ett annat så ska det gå sönder för att sprida ut kraften. Det 

som talar emot att använda en komposit är att det är en svårare framställningsmetod som är 

relativt dyr om produkten behöver rikta fiber. Dock sparas vikt in i jämförelse med framförallt 

metaller. För att ge en uppskattad kostnad så har PA 6 med 30 % glasfiber ett kilopris på ca 

25 kr, aluminium kostar idag ca 14 kr/kg. Glasfiber, kolfiber och kevlar (aramidfiber) är de 

vanligaste typerna av armering i plaster. Av dessa är det glasfiber som kan vara det aktuella 

materialet då kolfiber och kevlar har en högre prisbild. 

 

Det finns tre typer av glasfiber E-glas (elektroglas), S-glas (höghållfast glas), C-glas 

(kemikalie resistent glas) och D-glas (dieelektriskt glas). E-glas är den vanligaste 

glasfibertypen. Densiteten för glasfiber är 2160-2540 kg/m3 och har en e-modul på 70-85 

Gpa. Glasfiber (E glas) består av sand (SiO2), kalk (CaO) aluminiumoxid (Al2O3), bortrioxid 

(B2O3) och övriga tillsatser. De blandas ihop och smälts sedan i en ugn vid 1600 ˚C. I botten 

av ugnen finns det dysor som glasfibrerna dras igenom för att få sin form och storlek.  

 

Det finns ett flertal sätt att armera ett material med fiber. 

Roving är parallella otvinnade fiber som sprutas, lindas, vävs eller används till för formning 

och profildragning. Det går även att spinna rovningen för att få rover med större volym. 

Malda fiber kommer av rovning som malts ned till fiberlängder på 0,4-6 mm. 

Flock är fiber som huggits i längder mellan 3 till 50 mm 

Matta en variant av huggna fibrer som lagts ut på ett slumpmässigt vis och ger isotropa 

egenskaper. Mattan binds sedan ihop sedan ihop på kemiskväg. Ytmatta är tunnare och ger 

mer utrymme för ett tjockare material ytskikt. 
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Väv är fibertrådar (garn eller rover) som bundits ihop. Väven beläggs sedan med ett 

adhesionsmedel som ska öka bindförmågan till den plast som ska skydda väven. Beroende på 

hur väven har bundits kan specifika egenskaper fås gällande täthet, hållfasthet, 

impregneringsbarhet.   

 

Kolfiber består av tunna trådar av kol som används som armering. Fibern är lättare än 

glasfiber och har egenskaper som hög e-modul (230-690 GPa), hög hållfasthet samt god 

termisk- och elektrisktledningsförmåga. Armeringen används till 75 % inom flygindustrin och 

sportartiklar. Kolfiber går att kombinera med aramidfiber för att öka slagtålligheten. Para-

aramidfiber säljs under namnen Kevlar® och Twaron. Para kommer av att kedjebindningarna 

sitter parallellt över benzenringen. Meta-aramid är den andra varianten av aramid där 

kedjebindningarna sitter ett steg närmare varandra på benzenringen.  Para-aramid har de bästa 

mekaniska egenskaperna för en komposit. Med en låg densitet (1470 kg/m3), klarar 

temperaturer upp till 180 ˚C och en hög draghållfasthet på 2,34 - 2,8 GPa har gjort den 

attraktiv till vissa applikationer. Ett högt pris är det som talar emot att använda fibern. 

Aramidfibern leder ej ström och kan bland annat vara en god ersättare till metall i antenner för 

att minska störningar. Fibern kan armeras med alla metoder som tidigare beskrivits.  

 

Polyetenfiber är ett billigt armerings material med mycket goda kemikalie- och UV 

beständighet, låg fuktupptagning och låg vikt (ca 970 kg/m3). Nackdelen är dock att fibern har 

en dålig vidhäftningsförmåga till en matris. Den kan förbättras något genom att 

plasmabehandla fibern. Vid mer efterforskning om fibern kan det konstateras att den till störst 

utsräckning används som skyddsväst för att ta upp kraften av en kula eller som rep och fiske 

linor och inte lämpar sig som armeringsmaterial till en plast. Spectra 900 och 1000 är några 

av de större fabrikaten på marknaden.  

 

Mineralfiber, ofta förkortat MF är naturfiber som kan användas som armering då hållfasthet 

och styvhetskraven inte är höga. De är miljömässigt positiva att använda dessa fibrer då de är 

förnyelsebara då de kommer från naturen utan en kemisk framställning. Några av de vanligare 

materialen är ull, hampa, lin och kokos. Egenskaperna kan skilja sig åt från en fiber till en 

annan. Lin är den fiber med bäst mekaniska egenskaper. Bakelit är en av de bättre plasterna 

att använda för en ökad vidhäftningsförmåga till naturfiber då cellulosan i fibern och 

metylolgruppen i bakelit bildar eterbindningar som ger en bra vidhäfting. Genom att 



 46 

förbehandla fibern i en jonrik vattenlösning kan en kemisk bindning bildas som gör att andra 

plaster som PP kan användas.    

 

Fibrerna kan blandas med matrisen i små spån av mald fiber eller som en matta eller rover där 

matrisen appliceras med roller eller liknande metod. Fibrerna förbereds med en tunn 

ytbeläggning, så kallad size. Det är oftast en silanförening som ökar vidhäftningen av fibrerna 

till matrisen.  

Ur en produktions och kostnads synvinkel är metoden med att blanda de malda fibrerna med 

en matris det snabbaste och mest effektiva. Om det väljs att arbeta med en komposit med 

riktade fibrer går kilo priset upp till ca 70 kr/kg på grund av handpåläggningen som krävs.     

 

Företaget EMS-Grivory har tagit fram en serie PPA plaster som ska kunna ersätta metall i 

många konstruktioner. Med upp till 70 % glasfiberarmering kan en elasticitetmodul fås på 

27,5 GPa (konditionerat tillstånd), densiteten är 1700 kg/m3 och har en draghållfasthet på 260 

MPa [34]. 

9.3 Keramer 
Keramer är oorganiska ickemetaller, de är hårda men spröda och klarar av extremt höga 

temperaturer. Några vanliga keramer är glas, tegel, grafit, cement, porslin, kisel och 

aluminiumoxid. Denna materialgrupp kommer det inte att fördjupas inom då de inte ses fylla 

någon realistisk funktion till ändamålet. Detta på grund av att materialet är för sprött, 

oelastiskt och det kommer även krävas någon form av behandling för att fästa det vid en 

annan struktur. 

9.4 Trä  
Låg vikt (densitet på ca 700-900 kg/m3) och bra nötningsmotstånd. Naturmaterial som endast 

behöver kapas ner och maskinbearbetas för att sedan eventuellt ytbehandlas. Det är ett 

brännbart material och ändrar sin volym med fukthalten. För att använda trä måste ett spelrum 

tas med för att kompensera för volymändringen som kan ske med väder.  
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9.5 Zink  
Materialet kan i vissa fall ersätta aluminium och stål då dess hållfasthets egenskaper ligger 

mellan de två metallerna. Det är den fjärde vanligaste metallen sett till användning. Det är 

endast stål, aluminium och koppar som är vanligare. Trots sin stora förekomst så är det en inte 

allt för vanlig metall. Och med dagens produktion så antas zink som bryts ur jorden ta slut 

runt år 2040. Men som med aluminium är zink återvinningsbart. Med en lägre smältpunkt än 

aluminium blir utsläppen mindre och ger i sin tur en mer miljömässigt och ekonomisk hållbar 

produktion. Som konstruktionsmaterial har Zink fördelar med att vara starkt och smidigt 

samtidigt som materialet har goda egenskaper för att formas och bearbetas till ett lågt pris i en 

hög produktionstakt. Med en densitet lägre än stål kan vikten reduceras samtidigt som 

hållfastheten bibehålls. Zink används även som legerings ämne och möjligheterna till att 

ytbehandla materialet är bredare än något annat konstruktionsmaterial. Metallen gör det 

möjligt i ett gjutsammanhang att hålla snäva toleranser samtidigt som det inte är en hög 

verktygskostnad.  

Det svenska företaget Zinkteknik har tagit fram en ny metod, att i en process ta fram färdiga 

detaljer som innehåller både Zink (Legering 5, SS7030 ZL0410) och plast (PA, PP, POM, 

ABS PC, TPE). Den patenterade metod kallas PolyZink®. Vad som gör deras metod så unik 

är att de använder en dubbelsprutningsteknik som bland annat minskar hanteringen av 

material och montering då de båda materialen framställs under en och samma process. 
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9.6 Aluminium och dess legeringar 
I detta kapitel har referenserna [35, 36, 37] använts.  

Det är den vanligaste lättmetallen på jorden och har en densitet på ca 

2700 kg/m3 som är en tredjedel av stålets densitet, elacitetsmodulen är 

70-75 GPa. Det som kännetecknar aluminium är dess lätta vikt, 

materialbearbetning och korrosionsbeständighet. Aluminium har en 

kubisk ytcentrerad kristallstruktur (FCC), se figur 36.  

Det finns fyra  plan med tre riktningar i FCC strukturen som ger 12 glidsystem. Med ett ökat 

antal glidsystem ökar duktiliteten i materialet. BCC och HCP är två andra vanliga 

kristallstrukturer hos metaller (tas upp närmare i Stål avsnittet). När metallen stelnar från 

smälta så stelnar inte hela materialet samtidigt utan det sker stegvis och lokalt i strukturen. 

Det är på grund av detta som en kortillväxt uppstår. Dessa små korn som bildas är kristaller, 

mellan dem finns det korngränser som skiljer kristallstrukturerna åt. Beroende på hur ämnet 

stelnar kan kornen vara små eller stora. Med tiden så blir korngränserna färre då ämnet 

naturligt strävar efter att få en så enkel och energisnål struktur som möjligt. Oftast strävar man 

efter en så fin kornstruktur som möjligt för att den ger en ökad hållfasthet hos materialet. 

Genom att påskynda stelningsprocessen kan detta uppnås, det går även att tillsätta små 

mängder av t.ex. titan eller bor. Denna process kan påskyndas genom diffusion där materialet 

värmebehandlas. I kristallstrukturen kan atomplanen vara förskjutna mot varandra och 

försämra hållfastheten. Denna rörelse är en del av en plastisk deformation som kan uppstå. 

Dessa dislokationer är alltså förflyttningar av atomer i aluminiumets kristallstruktur. Det finns 

olika metoder för att minska aluminiumets dislokationer och på så sätt öka hållfastheten. För 

att göra det krävs det att dislokationernas rörelse bromsas vilket görs genom att antingen 

korngränshärda, lösningshärda, partikelhärda eller deformationshärda.  

Vid korngränshärdning används små och många kristallkorn som medför att materialet måste 

göra flera dislokationsrörelser för att deformera materialet. I och med att det finns flera korn 

med olika riktningar ökas hållfastheten.  

Vid lösningshärdning (substitutionell lösning) så tillsätts ett legerings ämne av t.ex. mangan 

eller magnesium med större atomstorlek än aluminium atomen. De tar då aluminiumatomens 

plats i kristallstrukturen. På så sätt fastnar aluminiumatomerna mellan dessa stora korn av 

legeringsatomer så att dislokationerna minskar med rörelsefriheten. 

Partikelhärdning är den enda härdningsformen som använder värmebehandling. De material 

som använder denna typ av härdning är så kallade härdbara material. Ett legerings ämne 

Figur 36. Molekylstruktur 
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tillsätts aluminiumet till en mängd där aluminiumatomerna ej längre kan lösa det främmande 

ämnet som fastnar mellan aluminiumatomerna. I ett mikroskop kan små ”nålar” dendriter i 

olika riktningar urskiljas. Dessa nålar är då legeringsämnet. Denna urskiljningshärdning görs 

med koppar, magnesium-kisel, zink-magnesium och ökar hållfastheten i stor grad. 

När en deformationshärdning utförs sker det dislokationer genom hela materialbiten då det 

pressas samman t.ex. i en kallvalsning. I och med att materialet deformeras bildas knippen av 

nya dislokationer som är tätare och ökar hållfastheten. Genom anlöpning dvs. materialet 

värms upp under en vis tid kan hållfastheten sänkas men samtidigt ökar duktiliteten utan att 

nu dislokationer bildas. Alla aluminiumlegeringar kan sedan strängpressas och valsas till 

önskad form. För att öka gjutbarheten hos aluminium tillsätts kisel upp till ca 12 %. 

 

På aluminium bildas det naturligt ett skyddande oxidskikt. Vad som händer är att 

kristallstrukturen ökas från det amorfa/delkristallina tillståndet med korngränser. För att öka 

bildandet av oxidskiktet kan materialet värmebehandlas mellan 400-600 ˚C. När aluminiumet 

utsätts för fuktig luft ökar oxidskiktets tjocklek snabbare än i torr luft. Smuts och damm gör 

att ytan på aluminium grånar och försämrar reflektionen. I stads- och industrimiljöer där 

luftföroreningarna är större inverkar skadliga partiklarna mer på ytan. I förorenade och 

aggressiva miljöer blandat med vatten kan ge punktvisa angrepp på oxidskiktet.  När metallen 

då löses upp till aluminiumoxid/hydroxid bildas vita korrosionsfläckar. Det naturliga 

oxidskiktet är stabilt mellan pH 4-9. För korrosionsskyddet är det bra att ha en så låg halt 

koppar som möjligt.  
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9.6.1 Klassificerings system för aluminium 

Det finns ett europeiskt klassificering system för hur aluminium delas in. Det är 8 olika 

grupper där aluminiumet är indelade efter legeringens huvudämne. De viktigaste 

legeringselementen är kisel (Si), magnesium (Mg), mangan (Mn), koppar (Cu) och zink (Zn).  

Med kisel och magnesium tillsatser blir legeringen härdbar. För att indelningen ska bli så 

enkel som möjlig skrivs seriekoden med fyra eller fem siffror. Den första siffran säger vilket 

huvudlegeringsämnet är. Om betäckningen har fyra siffror är det en plastisk legering (W = 

wrought alloy), är det fem siffror är det en gjutlegering (C = cast alloy). T1 till T6 är en 

betäckning som förklarar hur aluminiumet har åldrats. För gjutlegeringar används oftast en 

artificiell åldring T6 för de legeringar som kan åldras.  

 

1000 serie. Olegerat aluminium 

Aluminium med en renhet på minst 99 %. Används bland annat som folie, kastruller och 

elektriska ledare. Aluminiumet har en bra formbarhet då det är mjuk, det är även bra att svetsa 

i och har utmärkt korrosionsskydd men är inte lika hållfast som de andra serierna.  

Brottgräns 60-160 MPa, ej härdbart 

 

2000 serie. Koppar 

Användningsområdet för dessa legeringar är framförallt flygindustrin samt till visa 

maskindelar pga. sin mycket goda hållfasthet men de har lågt korrosionsmotstånd och dålig 

svetsbarhet.  

Legeringarna är härdbara. Brottgräns 200-400 MPa. 

 

3000 serie. Mangan  

Legeringarna är formbara och har mycket bra korrosionsmotstånd och bra hållfasthet samt att 

de går att svetsa. Applikationer är ofta dragna rör och band. Brottgräns 160-250 MPa. 

Mangan ger en mörkare ton vid anodisering. Adderas kisel till legeringen fås ett bättre flöde 

av smältan som gör den enklare att gjuta speciellt legeringen EN-AC 3560. Serien är ej 

härdbar. 

 

4000 serie. Kisel  

Genom att addera kisel sänks smält temperaturen och ger ett bra flöde vilket gör att 

legeringen är lämpad för gjutning. Legeringen används ofta som tillsatsmaterial vid svetsning 

och har de bäst gjutegenskaper av alla legeringar, speciellt vid tunnväggiga gods. Kisel ger 
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ifrån sig en mörk ton vid anodisering och begränsar skikttjockleken. Hållfastheten och 

korrosionsmotståndet är medelgoda. Serien är ej härdbara. 

 

5000 serie. Magnesium  

Det har ett bra korrosionsmotstånd med mer än 3 % magnesium och kan då användas i 

saltvatten. Desto högre andel magnesium som finns (4-5 %) ökar dess hållfasthet. Serien 

lämpar sig för anodisering men ställer höga krav på smält- och gjuttekniken. Finns det mer än 

0,05 % koppar i materialet så försämras korrosionsmotståndet. Dessa legeringar används 

oftast som valsa plåt till karossdelar, skyltar och marina applikationer. Ej härdbara. 

 

6000 serie. Kisel + magnesium  

Den serie aluminiumlegering som produceras mest pressade profiler (extrudering). 

Legeringarna är enkla att anodisera och har ett mycket bra korrosionsmotstånd, kan svetsas 

och god hållfasthet. Elasticitetsmodulen ser likadan ut för alla legeringar i serien. Beroende på 

hur mycket av legeringsämnena som tillsätts kan en egenskaperna förändras, Mg2Si har bättre 

korrosionsmotstånd medan SiMg har en högre brottgräns med ett lägsta på 300 MPa. Om 

kiselhalten är under 5 % så ökar spånbearbetningen och kan ge ett bättre ytutseende, 

nackdelen är dock att gjutbarheten och hållfastheten försämras något. För att få en bra ytfinish 

krävs det en låg halten Fe på 0,17-0,23 %. Applikationerna är vit sprida. Brottgräns mellan 

150-350 MPa och serien är härdbar. 

 

7000 serie. Zink  

Förutom zink innehåller legeringarna ofta magnesium, mangan eller koppar som ger en hög 

hållfasthet och i visa fall god svetsbarheten. Ett sämre korrosionsmotstånd och ljusare ytskikt 

fås vid anodisering mot magnesiumlegeringar. Det är härdbara legeringar som används till 

bland annat stötfångare på bilar och där goda mekaniska egenskaper erfodras.   

 

8000 serie. Övriga  

Special legeringar som inte passar in i någon av de andra serierna. De kan ha olika egenskaper 

som är svåra att generalisera. 

 

Aluminium komponenter kan framställas genom att maskinbearbetas, valsas (kallt och varmt 

tillstånd), bockas, svetsas, strängpressas, sand-, kokill- och pressgjutas eller extruderas till 
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önskad form. Med en ökad stelningshastighet fås en högre hållfasthet då det erhålls en 

finkornig struktur i materialet. 

9.6.2 Ytbehandling 

Koppar är dåligt för korrosion, är det en utsatt miljö kan endast legeringar med zink eller 

magnesium väljas då de ligger nära varandra i den galvaniska spänningsserien. Låg grad av 

kallbearbetning ökar motståndet mot skiktkorrosion, varmåldrat aluminium är att föredra. 

Generellt för aluminium är spänningskorrosion ovanligt men kan uppstå vid dragspänning. 

Det går att välja en legering som har ett mindre bra korrosions- och nötningsskydd om för att 

få andra matrialegenskaper men då kan det vara extra viktigt att göra någon form att 

ytbehandling. Det finns ett antal metoder för att öka korrosions- och nötningsskyddet av 

aluminium. I detta kapitel har referenserna [38, 39 40] använts. 

Kemisk plätering är en metod som innebär att ytan beläggs med en annan metall. Nickel 

(”kemnickel”) har påvisats ha goda nötnings- och korrosionsegenskaper med upp till 1100 

HV efter värmebehandling, utan värmebehandling nås en hårdhet på 400-700 HV. Dock fås 

en yta med låg friktion som i detta avseende ej eftersträvas. 

 Genom en galvanisk plätering kan en elektrokemisk reaktion äga rum. Vad som händer är 

att en metallyta anläggas på aluminiumet. Krom, nickel och Zink är metaller som ger ett bra 

skydd. 

 Anodisering (eloxering) är en elektrokemisk reaktion som är unik för aluminium. Processen 

ökar det naturliga oxidskiktets tjocklek med 10-200 µm beroende på metod. De tjockare 

oxidskiktet klarar av pH mellan 2-10 och har en hårdhet upp mot 400-600 HV. Den hårda 

ytan fås genom två hårdanodiseringmetod som kallas Ytox och Tufram. 

Nötningsbeständigheten ökar avsevärt. Det visas med Taberprov att en hårdanodiserad yta är 

mer än dubbelt så slitstark som en värmebehandlad nickel plätering. Elektrolyten som 

används kan t.ex. vara svavelsyra, kromsyra, fosforsyra eller oxalsyra, elektrolyten är dock 

alltid en syra. Vid hårdanodisering används vanligtvis en svavelsyra med tillsats av oxalsyra. 

Om materialet ska efterbehandlas med en målning kan kromsyra vara en bra metod då en bra 

korrosionsskydd fås samtidigt som små porer bildas där färgen kan fästa bra. Det går att få 

oxidskiktet i olika kulörer men för utomhus användning är rekommendationen att använda ett 

ofärgat eller guldfärgat skikt. För att anodiseringen inte ska nötas bort behöver den vara minst 

20 µm tjock. För hårdanodisering passar de plastiska legeringarna AW 3103, -5005, -5052,  

-5083, -6005, -6060, -6063, -6082, -7020, -7022, -7075. Den gjutlegering som är bäst lämpad 

är AA-356.0. 
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Termisk sprutning ger en ytbeläggning i form av ett skyddande oxidskikt på aluminiumets 

yta. Det är en mångsidig metod som kan användas på många underlag och med många 

beläggningstyper. Antingen görs en ”kall” beläggning då underlaget värms upp till 100 ˚C 

eller så sintras underlaget till ca 1000 ˚C, nackdelen då kan vara att underlags materialstruktur 

ändras. För aluminium används ofta en keramiskbeläggning. Ytan kan få en tjocklek på 20µm 

till flera millimeter.   

Plast och gummibeläggning är en annan metod som ökar skyddet och antingen höjer eller 

sänker friktionen. 

Plasmakemisk oxidation görs i ett bad med högspänning på flera hundra volt. Metoden går 

att applicera på alla metaller som har ett oxidskikt, däribland aluminium. Vad som händer är 

att urladdningar av plasma uppstår på materialets yta. Det bildas tre skikt på ytan, det som 

ligger an mot aluminiumet är ett tunt (0,1 µm) spärrskikt, 

ovan på det läggs ett lågporöst oxidkermskikt var på ett 

sista hög poröst oxidkermaiskt skikt fås i processen. 

Beläggningen ökar på materialets yta med 50 % av dess 

skikttjocklek ca 30-150 µm. Metoden är relativt ny men 

de resultat som fåtts har visats vara mycket lovande. 

Utmattningshållfastheten på oxidskiktet har visats vara 

65-80 % av grundmaterialets. En hårdhet på 1500 HV 

kan nås med metoden. Vid tester har friktionskoefficienten på ytan ökat från 0,61 till 0,98 

som är fördelaktigt till ändamålet. 

Målning och lackering av aluminium ger ett öka skydd, möjlighet att välja glans, ytfinish 

och färg som önskas. Alla de nämnda ytbehandlingsmetoderna kan användas som grund innan 

lackering för att öka korrosionsskyddet ytligare. Vanligen används epoxi- alkyd- eller 

aluminiumpigmenterad färg. De olika metoderna att applicera färgen på är ED-lackering 

(elektrodopplackering), bandlackering, våtlackering och pulverlackering. Det är även fullt 

möjligt att täcka aluminiumet med t.ex. PA plast eller en seg elastomer blandad med partiklar 

för ökad friktion. 

PVD (physical Vapour Deposition) är en ytbeläggning som sker 

genom en process där metallen joniseras för att sedan reagera med t.ex 

kväve för att bilda en nitridbeläggning. Metoden är snarlik plätering 

och ger ett öka slitskydd och hårdhet (upp mot 2000 HV).  

  

Figur 37. Skiktbeläggningar vid 
plasmakemisk oxidation 

Figur 38. PVD ytskikt 
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9.7 Stål  
Stål är en legering som består till störst andel av järn (Fe). I stål ingår det alltid en del kol (C) 

som binder samman strukturen och gör den hård. Andelen kol varierar till stålsorten. Finns det 

bara små spår av andra ämnen som t.ex. krom så benämns stålet som olegerat. Rent järn finns 

i två olika atomstrukturer, ferritiskt α järn (BCC) och austenitiskt γ järn (FCC). Det 

austenitiska järnet kan innehålla upp till 2 % kol medans ferritiskt järn innehåller som mest 

0,02 % järn. Är kolhalten mer än 6,7 % fås istället keramen Cementit som är en järnkarbid. 

Austenit finns endast över 727 ˚C när temperaturen sänks längs den eutektiska punkten bildas 

Perlit med 0,8 % kol [41, 42].  

 

Fasomvandling 

Stål innehåller olika andelar legeringsämnen, de kan anta fasta faserna α och β beroende på 

andelen legeringsämne i stålet. Är andelen legeringsämne liten bildas en fast α fas och 

tvärtom en fast β fas om smältan innehåller en stor andel legeringsämne.  

Vid den eutektiska punkten ändras smältans kemiska sammansättning samtidigt.  

Smälta → α + β  

Detta kallas för då för eutektikum och är en finkornig struktur. Detta fenomen uppstår då 

olika ämnen löser sig dåligt med varandra. Kyls den stelnade smältan snabbt med 

underkylning kommer hållfastheten öka då en struktur med små fina korn bildas. Är 

legeringshalten lägre eller högre än vid den eutektiska punkten kallas legeringen under/över 

eutektisk. Det går då att urskilja α och β i legeringen, denna urskiljning kallas då proeutetiska. 

De syns då metallens har en kristallstruktur (vanligtvis FCC, BCC eller HCP) med olika 

egenskaper i olika riktningar (anisoptrop) och stelnar t.ex med en sfäriska eller dendritisk 

tillväxt av korn.     

Peritektisk fasomvandling sker då den ena fasen antar en fast fas då den andra fortfarande är i 

smälta. Som sedan övergår till en fast β fas.  Löser sig de olika ämnena bra med varandra 

finns det ingen eutektisk punkt utan metallen får då endast en fast α fas. Om smältan övergår 

vid hög temperatur till en fast γ fas och sedan till α + β fast fas genomgår metallen en 

eutektoidisk reaktion, smälta → γ → α + β. 

Segring, smältan stelnar olika fort i materialet och ger sämre mekaniska egenskaper. Det syns 

som dendriter i ett mikroskop.  
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Diffusion sker då den kemiska sammansättningen ändras när legeringen går från en fas till en 

annan och tvingar atomerna att ändra sin struktur genom att diffundera. Hastigheten ökar med 

temperaturen.  

Genom att snabbkyla metallen förhindras diffusionen och man kan då få en martensitbildad 

struktur där kolatomer inte har diffunderat vilket gör metallen mycket hållfast. 

Åldring, kallåldring sker i rumstemperatur medans varmåldring ligger strax över 

rumstemperaturen till det att legeringen nästan löses upp.  

Korntillväxt sker för att minska enerign i strukturen. Med tiden ökar kornens storlek om 

temepraturen höjs påskyndas processen ytligare. Metaller med endast en fas har en snabbare 

korntillväxt. Med en ökad andel legeringsämnen sänks hastigheten för korntillväxt.  

 

Bearbetning och härdning  

Anlöpning görs på härdat stål för att sänka hårdheten och göra det mer duktilt. 

Släckhärdning är en process där ett upphettat material kyls snabbt så att ingen omvandling i 

strukturen kan ske. Vanliga ämnen för att kyla är vatten, saltvatten och olja om det inte får 

kylas i luft.  

Glödning hjälper till att rekristallisera kornen efter att materialet har deformerats genom 

kallbearbetning och värmas då upp till 600-700 ˚C. det hjälper även till att få bort inre 

spänningar som försprödar materialet, (Alla austenitiska rostfria stål förblir i austenitisk 

struktur efter glödning). 

Normalisering är en metod som används då stålet har varmbearbetats och ändrat sin struktur. 

Genom att då hetta upp stålet och sedan kyla det kan ursprungs strukturen med små korn fås 

tillbaka.  

Urskiljningshärdning, stålet värms upp tills endast α fas finns därefter åldras materialet så 

att endast små β partiklar hinner bildas i korstrukturen som förhindrar dislokationer. 

Deformationshärdning görs genom att plastiskt deformera materialet så att en 

dislokationsförändring sker i strukturen. 

Lösningshärdning sker när ett legeringsämne löses in i stålets atomstruktur. Vad som händer 

är att dislokationerna förhindras då det blir mindre tomrum i kristallstrukturen och i sin tur 

tätare korngränser. Det finns ett interstitiell och substitutionellt sätt att binda de främmande 

atomerna till metallen. Den interstitiell metoden binder atomerna mellan metallatomerna 

medans med den substitutionell metoden byts en metallatom ut mot den främmande atomen. 
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Stål delas vanligtvis in i följande grupper: 

Ett olegerat stål har 0,05-1,3 % kol och  max 2 % legeringsämne. 

Ett låglegerat stål har 2-5 % legeringsämnen 

Ett höglegerat stål har mer än 5 % legeringsämnen 

 

Kolstål: Det är stål med en kolhalt på 0,6-1,4 % de har en hög slitstyrka men blir då mindre 

sega istället. 

Maskinstål: Stål som ska maskinbearbetas. De är inte svetsbara förutom SS 1450. De har en 

brottgräns på 430-800 MPa och en kolhalt på 0,16-0,6 %.   

 

Tryckkärlsstål: Dessa stål levereras som plåt med bra svetsbarhet och formbarhet för att 

kunna konstrueras som diverse tryckkärl. 

 

Seghärdningsstål: Hög hållfasta och sega stål legeras med krom (max 1,4 %), nickel (max 

1,4 %), mangan (max 1,3 %), molybden (max 0,2 %). Har en kolhalt på 0,25-0,5 %. 

Seghärdningen sker genom anlöpning då stålet värms upp för att sedan kylas av. Användnings 

områden är ofta vevaxlar och kugghjul. Beroende på tjockleken har seghärdade stål en 

brottgräns mellan 540- 1500 MPa. Det starkaste stålet är SS 2541 som har högst halter 

legeringsämnen. 

 

Sätthärdningsstål: Används bland annat till kugghjul, kolvbultar och kamaxlar då de har en 

ythårdhet och har ett bra nötningsmotstånd. Brottgräns mellan 490-880 MPa med en kolhalt 

på 0,15-0,20 % 

 

Kullagerstål: Vad som utmärker dessa stål är god slitstyrka, utmattningstålighet och 

hållfasthet. De innheåller ca 1 % kol och kan i visa fall ersätta sätthärdade stål då de framför 

allt har en mindre kostnad för värmebehandling. Förutom att de främst används som kull- och 

rullager kan de även ersätta visa verktygsstål. 

 

Automatstål: Dessa stål har låga kolhalter och legeras med svavel för en bra spånbrytning 

när de maskinbearbetas.   

 

Fjäderstål: De har en högsträckgrens på grund av den höga kolhalten på 0,7-0,8 % och 

används som fjädrar av antingen kolstål eller legeratstål.   
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Verktygsstål: Användningsområdet är bearbetande verktyg som borrar och har hög slitstyrka, 

seghet och hårdhet. 

 

Rostfria stål: Dessa är höglegerade stål och då främst med krom (minst 12 %). Kromet bildar 

en skyddande oxidhinna på ytan. De innehåller 0,05-0,5 % kol. De har ett bra 

korrosionsskydd tillsammans med en hög slitstyrka.  

Beroende på vilket mikrostruktur det rostfriastålet har kan de indelas i fyra grupper:  

Martensit (BCT struktur, BCC med inlöst kol) med 12-13 % krom och en kolhalt över 0,08 % 

som gör det hårt. Det är det enda av de rostfria stålen som är härdbart. Stålen går att gjuta men 

bör inte svetsas i då de blir spröda. 

Austenit (FCC struktur) innehåller en högre andel krom (16-25 %) och har en kolhalt på 0,03-

0,15 %. Dessa rostfria stål har mycket goda korrosions egenskaper. På grund av höga halter 

nickel (7-20 %) är de inte härdbara och sänker omvandlingstemepraturen för 

martensitbildning. De går att gjuta och har bäst egenskaperna för att svetsas i av de rostfria 

stålen. Nackdelen är att de är dyra på grund av dess högahalter legeringsämnen. Två av de 

vanligaste sorterna är 18/8 och 18/10 som hänvisar till krom och nickelhalten i legeringen.   

Ferrit-austenitiska även kallade Duplexa stål. I jämförelse med austenit är de billigare. De är 

snarlika austenitstålet men innehåller mindre nickel. De har en hög hållfasthet, formbarhet, 

går bra att svetsa i och gjuta. De innehåller 19-25 % krom och 5 % nickel. Ska stålet vara i en 

salt rik miljö ska antingen ett austenitiskt eller ferrit-austenitiskt rostfritt stål väljas då de har 

bäst motstånd mot korrosion.   

Ferritiska stål (BCC struktur) är spröda, billiga och svetsbara de har en kromhalt på 13-30 % 

och 0,08-0,25 % kol. 

 

Övriga stål: Det är stål som special produceras för ett vist ändamål eller ej är standardiserade. 

 

Nackdelen med att göra denna indelning är att det lätt blir så att man använder stål i en vis 

grupp på grund av dess namn och antas då vara bäst lämpat för ändamålet vilket inte alltid är 

sant. 

 

Slitstyrkan ökar med hårdheten. Ett bra nås med en hög andel kol. Med härdning till hårdheter 

upp mot 62 HRC. Det finns då en risk att metallen blir spröd. Det går då att kombinera en 

seghärdning oftast genom en anlöpning (150-700 ˚C) där stålet värms upp. En ökning av 

sprödhet har visats uppstå i legeringar med krom, mangan och nickel. För att minska denna 
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sprödhets ökning kan en andel molybden tillsättas legeringen. Genom att seghärda stålet blir 

risken för sprickor mindre. Duktiliteten dvs. plastiska deformationsmotståndet ökar med 

segheten. Vid låga temperaturer (Omslagstemperatur mellan -100 och +50) försämras stålet 

seghet och blir mer sprött. Om det krävs att stålet behöver maskinbearbetas kan det vara bra 

att ha seghet-hårdhet i åtanke, hårdheten bör då ligga mellan 180-300 HV. När en detalj 

behöver svetsas är det bra om kolhalten är lägre än 0,25 % och att legeringsämnen hålls till en 

lägre andel.      

 

Järnet i stål gör att metallen korroderar (rostar) i kontakt med bland annat vatten och syre som 

bildar järnoxider. Rosten angriper järnet och äter in sig i metallen. Då rost har en större volym 

än järn kan det bildas sprickor i metallen som försämrar hållfastheten. Genom att förzinka 

stålet skyddas det mot korrosion. Ett annat sätt är att använda krom- nickel- eller 

tennlegeringar som är mer beständig mot korrosion än stål. Kromet har den positiva 

egenskapen att det även ökar slitstyrkan. Att ytbehandla med en nitreringsmetod där 

kväveatomerna diffunderar in i metallen ökar skyddet och slitstyrkan ytligare. Metoden ökar 

ytans hårdheten mer än sätthärdnings men går inte lika djupt in i materialet. För tjockare gods 

är det nödvändigt att tillsätta krom molybden eller mangan för att öka stålet hållfasthet då kol 

bara kan öka styrkan hos klenare gods. Nickel hjälper till att öka segheten och till vis grad 

hårdheten. Om det krävs ett hållfast men svetsbart stål ska man mikrolegera (0,01-0,1 %) med 

niob, aluminium, vanadin och/eller titan som hjälper till att bilda en finkornig hård och duktil 

struktur. För att höja skärbarheten kan svavel, bly och kalcium tillsättas. Tillsätts mangan höjs 

hårdheten och sträckgränsen. Fosfor och svavel gör stålet sprött och kan vara bra vid 

maskinbearbetning. H2 och O2 är föroreningar som bör undvikas att blandas in i stålet.  
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9.8 Framställningsmetoder 
För att få fram de produkter som önskas finns det olika tillvägagångssätt. Men vad alla har 

gemensamt är att de ingående detaljerna på något sätt måste formas. Hur dessa detaljer sedan 

sätts samman (monteras) till en färdig produkt kan vara olika. I detta kapitel kommer några av 

de vanligaste framställningsmetoder presenteras för metall och polymera material.   

 

För metall kan tillverkningstekniker i tabell 5 används: 

 
Tabell 5. Tillverkningstekniker [43] 

 
 

Gjuttekniker 

Principen är att en smälta av materialet hälls i en form som efter det stelnat kan stötas ut som 

en färdig detalj. Som med formsprutning kräver gjutning att detaljen har en släppvinkel. Det 

är även viktigt att undvika skarpa hörn och nyttja radier för att både spara på verktygen och 

stöta loss detaljen ur verktygsformen. Alla material kan gjutas. Vanligtvis kräver gjutna 

detaljer en efterbearbetning t.ex blästring, för att få bort skägg (kanter från bl.a. 

delningsplanet) och en ytbehandling och/eller borra och gänga hål som några exempel. Det är 
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viktigt att undvika materialsamlingar dvs en större godstjocklek på delar av detaljen som gör 

att stelningsförloppet blir annat.  

 

För aluminium gäller generellt följande gjuttekniker [44]: 

 

Sandgjutning utförs i små serier eller enstaka artiklar som kan handformas eller ske genom 

automatisk formning. Efter gjutning kasseras formen. På senare år har det tagits fram ny 

teknik för sandformer en av dem är Lost foam (fullformsgjutning). En modell av detaljen 

tillverkas i polystyren (skumplast) som sedan bäddas in i vibrationspackad sand. När sedan 

aluminiumsmältan häls i förgasas modellen och kvar är aluminiumdetaljen. Metoden medför 

att det blir enkelt att ta fram komplexa detaljer med underskärning  

 

Kokillgjutning klara serier upp till 50 000 detaljer/år med 

en vikt upp mot 300 kg/detalj innan verktygsformen 

(kokillen) behöver bytas ut. Metallen fylls i en tapp på 

verktygsformen manuellt eller automatiskt. Efter stelnad 

delas verktygen och detaljen stöts ut. För att utföra 

gjutningen krävs det att konstruktionen har en utvändig 

släppvinkel på 1-3˚, invändig 2-5˚. Toleranser på 1 % och 

en minsta tjocklek på 3 mm. Verktygskostnaden är hög och 

är därför mest lämpad till större serier. 

 

Pressgjutning används för stora volymer på 150-500 000st detaljer/år med en vikt upp mot 

100 kg/detalj. Verktygen klara generellt en serie mellan 80 000-200 000 detaljer beroende på 

hur komplex den är. Processen kräver att detaljen har en utvändig släppvinkel på 0,5-2˚, 

invändig på 1-4˚, tolerans på 0,5 % och en minsta tjocklek på 1 mm. Smältan pressas in 

mellan verktygsformerna och fyller kaviteterna. Därefter delas verktygen och den färdiga 

detaljen stöts ut.  Idag är processen oftast helautomatiserad med styrsystem som övervakar 

förloppet. Nackdelen med pressgjutning är att hastigheten på smältan Produktionstakten är 

något högre än för kokillgjutning och har en hög verktygskostnad som generellt är en prisnivå 

större än för kokillgjutning.  

 

 

Figur 39. Manuell kokillgjutning 
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Squeeze casting är en metod som kombinerar pressgjutningens höga produktionstakt med 

traditionell gjutning där metallen häls i en form. Antingen förs smältan in i formen med hjälp 

av en kolv eller att smältan häls i ena verktygshalvan för att sedan pressas samma med den 

eller de andra pressverktygen. Med denna metod kan mycket goda mekaniska egenskaper 

erhållas som annars inte fås. Detta för att gjuthastigheten inte är lika hög som för 

pressgjutning där turbulens uppstår och minskar hållfastheten.    

 

Vid tillverkning av komplexa detaljer kan backar användas för att göra hål eller göra detaljer 

som sticker ut och inte kan lossna från ett formverktyg. Genom att använda backar ökas 

tillverkningskostnaden markant men ger samtidigt en produkt som kanske inte kräver någon 

större efterbearbetning med att infoga de egenskaperna hos produkten.  

 

Vad verktygskostnaden för de olika gjutmetoderna ligger på är svårt att säga. De det beror på 

storleken, komplexiteten och om backverktyg eller liknande måste användas. 

 

Kallformning  

Processen går ut på att ett eller flera verktyg pressar ett solitt eller ihåligt material till önskat 

utseende och form utan att grundmaterialet värms upp. Godset kan ha en tjocklek på 1,5 – 20 

mm (gäller för aluminium).  

 

Varmformning  

Samma princip som för kallformning fast med materialet upphettat till en specifik temperatur.  

Viktigt att tänka på med aluminium är att detaljen krymper med ca 1% vid stelning efter att ha 

varmpressats. Vid sänksmide behövs det en släppvinkel på 1-2˚ med en tolerans på ±0,2 mm. 

Om en detalj istället precisions smids behövs inga släppvinklar. Metoden är något dyrare än 

de konventionella metoderna men en snävare toleranser, bättre ytfinhet, högre hållfasthet 

(obrutna fiber) och en mindre kostnad för efterbearbetning nås.  

 

Formsprutning (plastdetaljer)  

Ett smält material trycks in i en form med en kolv som sedan pressas samman i upp till 1000 

bars tryck, figur 40. Metoden används för att formpressa plast och kompositdetaljer där metall 

detaljer kan översprutas. Formsprutning är den vanligaste bearbetningsmetoden för alla typer 

av plast material.  
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Figur 40. Formsprutnings princip 

Verktygskostnaden (formerna) är hög vilket gör att metoden blir lönsam för serier över 1000 

detaljer (se figur 41). Verktygen håller för en produktion av ca 1-2 miljoner detaljer. En 

nackdel med metoden är att till skillnad mot skärande bearbetning krävs det en släppvinkel på 

minst 0,5˚ (normalt är 1-2 graders släppvinkel) och en given dragriktning för att kunna stöta ut 

detaljen ur formverktyget. Med denna process kan detaljer få en 

komplex form med hög precision. Råmaterialet kommer i 

granulatkulor som värms upp och sprutas in i verktygen. En 

fördel med att använda plast mot att gjuta aluminium är att 

plastdetaljen inte behöver någon efterbehandling som t.ex 

anodisering vilket gör plast mer ekonomiskt. 

 

Strängsprutning (extrudering) 

Strängsprutning används bland annat för att producera plaststavar genom att pressa en smält 

plast med en skruv genom ett munstycke för att sedan låta materialet stelna till den färdiga 

produkten. Extrudering är en process där materialet får en bestämd profil (tvärsnitt) genom att 

det pressas genom en form. Det är ett enkelt sätt att tillverka flänsar, rör och skenor på, se 

exempel på profiler i figur 42. Metoden kan användas på alla typer av material.  

 
Figur 42. Extruderad aluminium 

 

 

Figur 41. Formverktyg 
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Skärandebearbetning 

Genom att skära, slipa eller borra med fasta verktyg, laser eller stansning ett stycke kan 

materialet få sin form. Idag används vanligtvis en autonom CNC (Computer Numeric 

Controll) maskin som bearbetar detaljen till sin önskade form. 

 

Fogning  

Metoden används för att sammanfoga två eller flera material. Det finns ett antal sätt att göra 

det på. Generellt sätt kan man säga att materialen skruvas, nitas, svetsas eller limmas ihop. 

9.9 Sammanställning av användbara material 
Då det finns en uppsjö av möjliga material att använda sig av ska det i detta kapitel 

sammanfattas tänkbara material. Av de utvalda materialen kan det enklare väljas ut ett som 

passar in i den materialprofil som tagits fram i samband med att en ny konstruktionslösning 

tagits fram. 

 

När materialen ska väljas ut tar det först hänsyn till vilket sätt de ingående detaljerna kan 

tänkas bli framställda med för att ge en ekonomiskt hållbar lösning. Vid valet av polymer och 

kompositmaterial det främst alternativet formsprutning. För metaller undersöks möjligheten 

att främst kunna gjuta detaljerna. Det är fördelaktigt om efterbearbetning av detaljen hålls 

nere på ett minimum för att minska kostnaderna. De nämnda metoderna klara av att tillverka 

komplexa detaljer i stora serier. Komposit plaster är den materialgrupp som kräver minst 

bearbetning och oftast trots sitt högre kilopris blir billigare i slutänden då metaller oftast 

kräver någon form av ytbehandling. Det finns möjligheten att gjuta in metall eller andra 

plastföremål i en plast samtidigt som den formsprutas vilket gör att detaljen kan vara klar 

efter gjutprocessen. Nackdelen är om metallföremål inkorporeras i plastdetaljen att den inte 

går att återvinna på ett bra sätt. Därför är det av yttersta vikt att försöka göra konstruktionen 

så att de enkelt kan separeras från plasten när detaljen ska kasseras.  

 

Nedan listas de olika materialgrupperna med de mest intressantaste materialen med 

gynnsamma egenskaper till denna typ av applikation. 
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9.9.1 Polymer, Komposit 
För att insteget ska vara styvt nog och klara kravet på nedböjningen krävs det en fiberarmerad 

polymer med hög e-modul. Av alla plaster och fiberförstärkningar ses polyamid och glasfiber 

(e-glas) som de bästa alternativen.  

 

En polymers materialegenskaper kan förändras beroende på fukthalten och temperaturen, 

därför mäts materialet i ett o-konditionerat tillstånd är då plasten är i en torr miljö. I ett 

konditionerat tillstånd har plasten absorberat 2,5 % fukt vid 23˚ C och 50 % rel. fuktighet. 

Därför är det bra att använda materialdata för ett konditioner tillstånd. Tillsätts 

aluminiumsilikat ökar reptåligheten (ythårdheten). Kimrök är en tillsats som ökar UV 

tåligheten. Förutom dessa två tillsatser finns det en uppsjö som hjälper till att ge plasten dess 

önskade egenskaper. 

 

Formkrympning är den krympning som sker efter just efter att detaljen gjutits till sin form och 

fått stelna. Efterkrympning sker under längre tid efter att detaljen producerats.  

Glasfiber förstärkt epoxi, längre härd tid och högre kostnad för epoxi. Står emot väder bra.    

Arnite ®, Ultramid ®, Ultradur ®, Luran (steg DAF lastbil) 

 

Polyamid (PA6, PA66, PPA (Zytel® från DuPont), PA1010), styvt, max temp 120 ˚C, 1400-

3100 MPa, töjning 4,5-25. PPA är en väldigt bra plast som kan ersätta metaller i många 

konstruktioner, är den glasfiberarmerad kan den endast formsprutas max temp 150 ˚C, styvhet 

8300-11200 MPa. 

  

Polyester (PET, PBT, och mer avancerade PCT, LCP).  

LCP material är delkristalina och har självarmerande egenskaper som har längsgående fiber 

likt trä. Finns som aromatisk aramid eller polyester som formsprutas. Används ofta till mindre 

detaljer inom elektronikindustrin. Materialet klarar upp till 240 ˚C, har god styvhet, styrka, 

kemikalie resistans och seghet. Den är mycket lättflytande och gör den utmärkt till 

tunnväggiga detaljer som formsprutas, dock har den en dålig ytglans. (Ticona- Zenite, Vectra. 

Solvay-Xydar) 

 

Polyfenylensulfid (PPS) har en distinkt metallisk klang klarar upp till 260 ˚C, har väldigt hög 

styvhet, ej fuktabsorberande och har mycket bra kemikaliebeständighet. Kan formsprutas eller 

extruderas utan armering. (Ticona-Fortron. Albis-Tedur) 
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9.9.2 Aluminium 

Om aluminium ska användas som konstruktionsmaterial är det i så fall som en gjuten 

komponent då det är en så pass stor serietillverkning (40 000 – 60 000 st/år) som ska 

genomföras. Därför är det i detta fall av vikt att presentera de möjliga gjutlegeringarna.  

Med en högre andel kisel och magnesium blir legeringen mindre sprickkänslig för svetsning.  

 

Följande information har hämtats från Stena aluminium. [45] i tabell 6 ges brottgräns och 

stäckgränsvärden. 

 

Sand och kokillgjutlegeringar 

42000-T6 (värmebehandlat): Undereutektisk legering med goda gjutegenskaper. God 

skärbarhet, god svetsbarhet och hög kemisk beständighet. För komplicerat, trycktätt och 

utmattningspåkänt gjutgods. God korrosionsbeständighet och hög hållfasthet efter 

värmebehandling. 

 

Pressgjutningslegeringar 

43400: Nära eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper och god beständighet mot 

varmsprickor. God skärbarhet samt hög kemisk beständighet. För komplicerat, tunnväggigt, 

trycktätt och utmattnings. Påkänt gjutgods med hög hållfasthet och god 

korrosionsbeständighet. 

44300: Eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper, utmärkt formfyllningsförmåga och 

hög beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet samt hög kemisk beständighet. För 

komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattnings påkänt gjutgods med god 

korrosionsbeständighet. Speciellt för svårt, tunnväggigt gjutgods med god förlängning.  

46000: Mycket god gjutbar universallegering, särskilt lämplig vid pressgjutning. Liten 

benägenhet till insjunkning och till att bilda inre håligheter. God skärbarhet. För mångsidig 

användning. Även för komplicerat och tunnväggigt gjutgods. Speciellt för pressgjutgods med 

höga påfrestningar.  

46100: Legering med mycket god gjutbarhet utmärkt formfyll- ningsförmåga och god 

skärbarhet. För mångsidig användning. Speciellt för tunnväggigt gjutgods.  

46500: Mycket god gjutbar universallegering, särskilt lämplig vid pressgjutning. Liten 

benägenhet till insjunkning och till att bilda inre håligheter. Mycket god skärbarhet. f ör 

mångsidig användning. Även för komplicerat och tunnväggigt gjutgods. Speciellt för 

pressgjutgods med höga påfrestningar.  
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47100: Eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper, utmärkt formfyllningsförmåga och 

hög beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet. för komplicerat, tunnväggigt, trycktätt 

och utmattningspåkänt gjutgods.  

 

Stena aluminium kan idag leverera flytande aluminium på 24 ton per lastbil till kund direkt 

från smältverket. På så sätt är det möjligt att spara in 2 ton växthusgaser som annars skulle 

tillkomma vid smältning av aluminiumtackor. 

 
Tabell 6. Gjutlegeringar aluminium 

Gjutlegering Brottgräns Sträckgräns 

42000-T6 260 180 

43400 240 140 

44300 240 130 

46000 240 140 

46100 240 140 

46500 240 140 

47100 240 140 
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10 Resultat 

Det har tagits fram en ny lösning på dagens instegsmodul. I detta kapitel förklaras 

slutresultatet av arbetet där det ingående beskriver hur insteget är uppbyggt och varför det ser 

ut och fungerar som det gör.  

 

Ergonomi 

Efter att ha konsulterat med Volvo om möjlighet att konstruera om golvet i hytten och tittat på 

de lagar och regler som gäller rent allmänt för ett insteg så har det bestämts att dagens 

utseende kommer att behållas i så stor utsträckning som möjligt. Det skulle innebära för stora 

förändringar på hytten för att ett sådant arbete faktiskt skulle bli verklighet. När det kommer 

till lagar och regler så har lastbilen en maximal bred för vad den får vara. Det betyder att 

golvet har varit tvunget att flyttas in minst 10-20 cm för att uppnå en trapplik konstruktion. 

Om det skulle göras måste hytten få en ny struktur som inte anses vara rimligt att lösa inom 

tidsramen på 20 veckor. Överlag anses dagens design uppfylla alla ergonomiska krav. Att 

addera eller reducera ett av stegen skulle endast försvåra åtkomligheten av hytten. Men en 

trappa med tillhörande räcken som går att hålla sig i och samtidigt undvika att dra sig upp 

med armarna hade varit en bättre lösning men är svår att implementera. En ide är att göra steg 

som skjuts ut och gör insteget likt en trappa skulle addera vikt och mekaniska funktioner som 

kan krångla eller rent av haverera. Med det sagt är den bästa lösningen ett statiskt insteg utan 

rörliga delar.  

 

Lösningen 

Den nya lösningen går ut på att alla tre fotstegen är uppdelade i två delar. En bärande ram 

som monteras i den befintliga strukturen med ett löstagbart steg som enkelt kan bytas efter 

behov. Fotsteget säkras i ramen med skruvar och/eller snäppfästen. Konceptet underlättar 

bytet av fotsteg då det tidigare krävdes att instegslådorna och övriga komponenter monterades 

ner först. När instegslådan inte behöver monteras ner för att utföra ett byte och istället lossa 

snäppfästena eller skruvana på fotsteget tar det betydligt mindre tid att genomföra ett byte. 

Det har tillkommit tre monterings moment som måste införas i monteringen. De tre fotstegen 

kan passas in i slutet av monteringslinan där det finns utrymme på någon befintlig station. Om 

det inte finns plats eller tid så behöver en ny station planeras in på linan. 
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10.1 Materialval och framställningsmetod 
Volvo har idag fotsteg av tunnplåt, aluminium, och kompositplast i sin produktflora av 

fotsteg. Om man ser till andra tillverkare är aluminium eller kompositplast de material som 

används och främst den sistnämnda, kompositplasten. Då fotsteget är enkelt utbytbart 

förordas användandet av en kompositplast. Idag använder Volvo PA6 med 30 % glasfiber i 

några av sina andra lastbilsmodeller och skulle fungera bra även för FH modellen om den inte 

ska differentieras och vara i ett eget segment. Materialet har en låg vikt i jämförelse med ett 

steg av metall. Det framtagna konceptet ger både Volvo lastvagnar och åkerierna med 

chaufförerna möjligheten att själva välja vilket material och utseende fotstegen ska få. I en 

tuffare miljö som gruvorna i norra Sverige kan det vara lämpligt att använda ett material som 

står emot nötning bättre som exempelvis rostfritt stål. Ett annat material kan vara befogat när 

lastbilen endast går långa sträckor på större vägar där in- och utstigningen från hytten inte 

sker med i en hög frekvens. Om PA6 kommer användas så kommer det formsprutas. Skulle 

aluminium användas är pressgjutning den bästa metoden då volymen per år är så pass stor. 

Plast är bra då vikten är låg, transportvikten hålls nere, enkel att återvinna om inga 

metallföremål har gjutits in samt att verktygen klarar väldigt långa serier. Det kan vara värt att 

notera att det har inte lagts tid eller vikt vid att ta fram ett mönster eller dimensionera 

fotstegen på grund av att designavdelningen har en stor del i utformningen och sköter det på 

egenhand. Det har heller inte kunnat utföras några praktiska tester för att test olika friktions 

ytor mot varandra för att få ett optimalt underlag att kliva på. 

   

Förslaget på ramarna är att de ska pressgjutas i Aluminium EN-AC 44300 som är en 

gjutlegering med de bästa gjutegenskaperna. Aluminiumet är relativt enkel att pressgjuta i 

stora serier. Om det är återvunnet så sparas mycket energi och pengar mot att utvinna ny 

aluminium. Ett annat alternativ är att använda sig av en kompositplast som formsprutas. Vad 

som skiljer dessa material åt är att aluminiumet väger mer men är samtidigt styvare och ger 

inte en lika kraftig nedböjning som kompositplasten. Det har inte genomförts någon 

jämförelseanalys av kostnader för den färdiga ramen materialen imellan. En längre 

redogörelse för en lösning där ram är tillverkad i plast finns i ”diskussionsavsnittet”.  

 

 

 



 69 

Av tabellen 7 kan man utläsa att en ram av aluminium och ett steg av kompositplast skulle ge 

en total viktbesparing på ca 15 %. Med en minskad vikt på insteget flyttas tyngdpunkten 

längre bak på lastbilen vilket medför ett ökat tryck på de bakre drivande hjulen. Samtidigt 

ökar även krocksäkerheten då de ursprungliga tyngre stegen gör mer åverkan vid en krock. På 

grund av sekretess kan ej exakt vikt skrivas ut. 

 
Tabell 7. Vikt  

 

  

Övre  Aluminium PA6 GF30 

Original  Ca 4 kg - 

Ram 1,97 kg 1,16 kg 

Steg  2,67 kg 1,58 kg 

Mitten Aluminium PA6 GF30 

Original Ca 3 kg  

Ram 1,43 kg 1,13 kg 

Fotsteg   1,15 kg 

Nedre Aluminium PA6 GF30 

Original Ca 4 kg  

Ram  2,62 kg  - 

Fotsteg    0,55 kg 
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10.2 Konstruktionslösning 
Först visas konceptet i sin helhet för att sedan visa varje steg individuellt i en djupare analys. 

Det prisförslag som gets för den övre ramen är ett ca pris på 70 kr/st om det pressgjuts i 

aluminium och har en årlig volym på 40 000st. Verktygskostnaden uppskattades till 750 000 

kr av en leverantör medans Volvo själva uppskattar en verktygskostnad på 1-2 miljoner kr. 

Det har inte gjorts någon noggrannare uppskattning för kostnaden på fotstegen. Men med 

priset för råmaterial och vikten på detaljen kan ett pris uppskattas. Med PA6 GF30 som kostar 

25 kr/kg skulle priset för det övre steget bli 39,50 kr/st utan verktyg- eller omkostnad.  

 

För att ge en bra bild av hur allt monteras illustreras det enklast med figur 43. I monteringen 

av det nya insteget har det strävats efter att efterlikna denna process så långt det gått. Detta för 

att få en så liten påverkan på flödet på monteringslinan som möjligt. Det optimala är att ta 

bort några moment utan att lägga till något. I det här fallet när insteget är uppdelat i två delar 

har det oundvikligt tillkommit tre moment (tre steg). 

På det ursprungliga steget har man monterat fast de två övre stegen med tre balkar på en vagn. 

I samband med det monteras den mittersta instegslådan, hjulhuskåpan med tillhörande 

fästelement och de två sidofästena som monteras i golvet. I nästa steg monteras stegen med 

balkar och kåpor på hytten. Därefter monteras den övre instegslådan och skyddslisten mellan 

hjulhuskåpan och instegskåporna.  

 
Figur 43. Monteringsanvisning 
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I figur 44-45 åskådliggörs de två övre orginalstegens baksidan med fästelementen markerad. 

Det är två infästningar för hjulhuskåpan (1) (2) på ramen samt infästning av de bärande 

balkarna i golvet (3) (4) och dörren (5). Dessa delar har bevarats för att inte påverka mer delar 

än nödvändigt. 

 

 

 
Figur 44. Original baksida med infästning Figur 45. Framsida utan instegslådor 

 

De två övre stegen är en integrerad del av hytten 

och det undre steget ingår som en del av chassit. I 

figur 46 är de original delar som monteras mot 

chassit markerade. Det nedre steget monteras med 

instegslådan för att sedan monteras med tre bultar 

på stötfångaren (FUP). Därefter monteras 

resterande plastkåpor.  

  

1    2   

4    5   

3   

Figur 46. Framsidan med chassisteget markerat 
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I firgur 47-48 ser man de nya kåporna och fotstegen. På de två övre stegen går kåporna ut på 

stegytan. Stegen monteras uppifrån och ner på kåporna som ligger an mot ramen under. 

Genom att göra så täcks eventuella hål för. Kåpan till det mittersta stege har vuxit ut på 

vänster sida för att ge plats för den nya vänstra balken. Det nedersta steget ser mer eller 

mindre ut som innan förutom att toppen och den främre sidan har kläts med ett steg som 

monteras vertikalt. De ursprungliga kåporna är tillverkade av PC/PBT plast och har 

släppvinkel på 3 grader. Dragriktningen är in mot hytten i horisontalplanet. Vid tillverkning 

av de nya kåporna kommer de att ha samma dragriktning, släppvinkel och material som 

tidigare. De kommer att behöva nya verktyg då geometrin är förändrad. Priset för ett nytt 

verktyg är svårt att säga utan att ha pratat med en verktygsmakare. Men en uppskattning är att 

verktygen skulle kosta 0,5 – 0,8 miljon kr och ge ett pris per instegslåda strax över 100 kr. 

              
Figur 47. Ny instegeslösningen              Figur 48. Utbyggnad av mittersta instegslådan 

              

De gamla balkarna har ritats om för att passa de nya ramarna. I figur 49-50 ser man 

principiellt hur de kommer att se ut. Det har inte lagts tid på att göra om de till färdiga 

produkter ut mer illustrerar konceptet på grund av tidsbrist. Tanken är att de nya balkarna 

konstrueras och tillverkas enligt samma princip som de ursprungliga då det endast har gjort 

små förändringar. 
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Figur 49. Nya insteget sett framifrån                 Figur 50. Nya insteget sett bakifrån 

 

De ursprungliga balkarna passar inte in med de nya 

ramarna (se figur 51). Detta är på grund av att balkarna 

har olika höjd för montering av steget vilket gör att de 

nya ramarna får utstickande delar åt båda håll i vertikal 

riktning vilket är missgynnande för ett kostnadseffektivt 

verktyg för pressgjutning. Därför bestämdes det att göra 

om balkarna för att passa med ramarna och inte anpassa 

ramarna efter de befintliga balkarna, vilket går att göra 

för att behålla balkarnas ursprungliga mått. De nya 

balkarna kommer att  

                                                           konstrueras och tillverkas 

efter samma princip som de ursprungliga förutom att geometrin 

kommer att förändras något. Det är ett mindre arbete att rita om de 

tre detaljerna. Men det kommer kräva nya pressverktyg då de är 

tillverkade av tunnplåt. Den vänstra balken blir kortare vilket 

medför att den mittersta kåpans vänstra sida byggs ut (se figur 52) 

då monteringshålen kommer högre upp.  

 

Figur 51. Infästning 

Figur 52. Nytt hål i 
kåpa för infästning 
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På den bakre balken behöver böjningen flyttas ner så att 

ramen går att montera. Från början var det tänkt att låta 

den vara som den är idag men det skulle medföra att 

ramen skulle få en hög utstickande del i fel riktning mot 

dragriktningen och addera på priset av 

tillverkningskostnaden. Den högra balken får små 

geometriska ändringar för att passa med ramen. Se figur 

53 för illustration av de två övre ramarna med balkar och 

infästning. De nya balkarna, ramarna och plastkåporna 

monteras enligt samma metod som de ursprungliga.  

 

 

Det två övre stegen monteras på ramen enligt följande princip (se figur 54-55): 

1. skjut in steget i horisontell riktning, det är några millimeters marginal runt alla sidor 

och underkant. 

2. För steget i vertikal riktning samtidigt som det visuellt passas in på sin plats ovan på 

plastkåpan. 

3. Se till att steget sitter på sin plats och montera fast det med skruva om det inte har 

snäppfästen. 

      
Figur 54. Montering av övre fotsteget                              Figur 55. Montering av mittersta fotsteget 

     

 

Figur 53. Nya ramar och balkar 
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Övre insteget 

Den övre ramen pressgjuts i aluminium, i figur 56 syns den från två vinklar (underifrån och 

ovanifrån) med delningslinjen markerad och drag riktning markerad. Det kommer krävas en 

släppvinkel på 2-3 grader i och drag riktning i pilens riktning. På den högra sidan syns 

infästningen för hjulhuskåpan. För att undvika att göra ändringar på den så blev det 

nödvändigt att göra en kompromiss och ha kvar den biten uppstickande.  Som det syns i figur 

56 så går det ribbor på sidorna, dessa har lagts till för att styva upp konstruktionen.  

Ramen har följande mått:  

Längd = max 620 mm 

Bredd = 160-250 mm 

Höjd = 25 mm (ram), 75 mm (infästning av balkar) 

Hål diameter = 8 mm  

Tjockleken varierar från 6-10,5 mm 

De vertikala hörnen har fått radier på 3-5 mm för att vara skonsamma mot pressverktygen. 

Ramen har även givits en radie på 1 mm på alla skarpa kanter. 

Vikt = 1,97 kg 

Volym = 7,28*10-4 m3 

 

 
Figur 56. Övre ram med drag riktning och delningslinje 
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Det vänstra fästet med fyra svetsmuttrar som är markerat i figur 57 monteras på ramen som 

sedan fästs i hjulhuskåpan. (I figuren ser man även instegslådan som gjorts transparant så att 

fotsteget ska synas). Den högra och bakre balken är fästa i ramen och har även dem muttrar 

fastsvetsade. 

 
Figur 57. Infästning av övre ramen 

I den ursprungliga konstruktionen fanns det snäppfästen som satt monterade på den övre 

instegslådan (se figur 58) som i sin tur sattes fast i fotsteget och på så sätt förhindrade att 

kåpan buktades inåt om t.ex om foten skulle slå i kåpan, och samtidigt minska vibrationsljud.  

Dessa fästen går nu att reducera genom att 

som i figur 59 visas, addera två 

överhängande bitar av plastkåpan på 

ramen. På så sätt får man bort två artiklar 

och minskar monteringsmomenten. I 

figuren syns även hur kåpan ligger på 

ramen och bildar ett spår som fotsteget 

vilar på. De förändringar som görs mot 

originalet är att kåpan går ut 12 mm på 

stegytan (X-Y planet) för att täcka eventuella hålrum som annars skulle bli. 8,5 mm av de 12 

mm av instegslådan blir synligt för att fotsteget ska få plats att monteras.  

Figur 58. Snäppfästen på dagens instegslåda 
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Figur 59. Nya instegslådan med överhäng som gjort att snäppfästena kan tas bort 

 

Så här kan det övre insteget se ut (se figur 60) Hur mönstret eller den slutgiltiga formen på 

fotsteget kommer se ut är upp till Volvo lastvagnars designavdelning att bestämma. Här 

illustreras konceptet på två sätt. Den främre delen av steget till höger i figuren går endast ned 

en bit och kåpan täcker för resten.  

Till vänster i figuren går steget ner hela längde för att täcka ramen och resten av innanmätet. 

Till höger har det illustrerats hur det skulle kunna se ut om instegslådan skulle gå över stegets 

längd i nedre kant. Det skulle ge ett annat uttryck som liknar andra tillverkares lösning. I de 

utritade cirklarna syns tre håll för att montera skruvar så att steget sitter stadigt på plats. Här 

finns det två alternativ att välja på antingen används skruvar som kan dras med ett visst 

moment för att garantera att de sitter säker eller om det bara görs för hand. Det andra 

alternativet är att använda ett snäppfäste. Det är antingen ingjutet i steget eller dit monterat i 

efterhand. Med det kan man enkelt klicka fast steget och på så sätt få ner monteringstiden. 

 
Figur 60. Illustration av hur insteget kan komma att se ut 
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På undersidan syns monteringshålen tydligare på ramen där steget ligger an från ovansidan 

(se figur 61). Med denna lösning där steget ligger i ramen förhindras rörelse i horisontell 

riktning och en låsning förhindrar också all rörelse i vertikal riktning. På den främre delen av 

steget finns två delar som sticker ut. De ligger an mot ramen för en säkrare fastsättning och 

minskade vibrationsljud. I figur 62 åskådliggörs en genomskärning av steget och den främre 

ramen och hur de ligger an mot varandra. På den bakre delen av steget syns två urfasningar 

som behövs för att få plats med de två överhängande bitarna från kåpan mot ramen.  

    
Figur 61. Övre insteget sett underifrån                                                Figur 62. Genomskärning  

 

Det högre fästet som är som är monterat i två vertikala hål har varit tvunget att förlängas så att 

ramen ska få den önskade delningslinjen. I figur 63 illustreras det hur det nya fästet sitter 

monterat. Det är en mindre förändring som kräver att detaljen kapas och bokas i en längre 

längd samt att borrhålen och svetsmuttrarna flyttas längre ner men behåller samma 

dimensioner. I figur 64 ser man en jämförelse mellan det gamla och nya fästet. 

 
Figur 63. Infästning på högra sidan                                                                            Figur 64. Fäste 
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På den vänstra sidan har det varit tvunget att göra en liknande mindre justering för att få 

optimal passning. Det som förändrats är längden och de två nedersta hålens placering, se figur 

65-66 för en jämförelse och hur fästet sitter monterat på ramen.  

                 
 Figur 65. Gammalt och nytt fäste                                                    Figur 66. Montering  
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Mittersta insteget 

Den mittersta ramen tillverkas enligt samma metod som den övre ramen. Även denna får 

ribbor för det inte ska uppstå något brott i materialet vid belastning. På undersidan fås 

delningslinjen som är markerad i figur 67 och en dragriktning enligt pilen. 

Ramen har följande mått:  

Längd = max 400 mm 

Bredd = 150-270 mm 

Höjd = 25 mm (ram), 75 mm (infästning av balkar) 

Hål diameter = 8 mm  

Godstjocklek på 4-8 mm 

De vertikala hörnen har fått radier på 3-5 mm för att vara skonsamma mot pressverktygen. 

Ramen har även givits en radie på 1 mm på alla skarpa kanter. 

Vikt = 1,43 

Volym = 5,29*10-4 m3 

 

 
Figur 67. Mittersta ramen sett ovan ifrån och underifrån med delningsplan  och dragriktning 
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Instegslådan tillverkas även den enligt samma metod och material som den övre instegslådan. 

De förändringar som gjorts är att kåpan går ut över steget med en urfasad kant som fotsteget 

sedan läggs på enligt samma princip som den övre instegslådan. Eftersom det mittersta steget 

inte är lika brett används endast en överhängande läpp mot den bakre delen av ramen. I figur 

68 illustreras det hur det kan komma att se ut med fotsteget på sin plats med det 

mörka/orangea området vara det synliga av plastkåpan resten täcker fotsteget (som gjorts 

transparant för att visa hur det ser ut inuti).     

 
Figur 68. Överlappning av instegslåda mot ram 

 

Fotsteget ligger i ramen på samma sätt som på det övre insteget (se figur 69). Enda skillnaden 

är att det är två monterings hål istället för de tre på det större övre insteget.  

 
Figur 69. Mittersta fotsteget med ram sett underifrån 
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För att säkra den övre instegskåpan skruvas den fast 

i ramen. För att få den önskade delningslinjen krävs 

det att monteringshålet på högra sidan av 

instegslådan flyttas upp för att bli centrerat med 

hålet i ramen. Tyvärr har det inte funnits tid för att 

åtgärda detta på grund av tidsbrist. För att lösa 

problemet finns det två åtgärder som kan göras. 

Antingen så flyttas hålet i den övre instegslådan 

(med tanke på att plastkåpan redan har konstruerats 

om ses det som en realiserbar lösning). Det andra 

alternativet är att öka längde på ramen.  

Nackdelen är då att delningslinjen inte behålls.  

   

På grund av den nya ramen och tillhörande balk konstruerades den vänstra sidan på den 

mittersta instegskåpan om. I figur 71 åskådliggörs den nya vänstra balkens infästning med 

original instegs lådan. I figur 72 visas hur plastkåpan har konstruerats om.  

   
Figur 71.  Den ursprungliga instegslådan med den nya balken och ramen 

Figur 70. Högra sidan av ramen och 
instegslådan sett inifrån 
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Figur 72. Mittersta instegslådan 

 

I figur 73 och 74 visas den slutgiltiga designen av det mittersta insteget som har fått samma 

utseende som det övre insteget. 

           
Figur 73. Mittersta instegsmodulens baksida           Figur 74. Mittersta instegsmodulens framsida 
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Nedre steget 

 

På den nedre delen har det ursprungliga steget 

använts som utgångspunkt för den nya designen. 

Detta efter att ha testat olika typer av lösningar 

för att inse att det är enklast att behålla den 

ursprungliga konstruktionen med undantaget att 

5 mm av ovandelen av fotsteget har tagits bort 

och sidorna runt steget har skalats bort för att ge 

plats åt ett utbytbart fotsteg som läggs på vad 

som kan ses som ramen. I och med att 5 mm 

material har tagits bort har det påverkar 

hållfastheten negativt och blivit tvunget att 

förstärkas (se figur 75). Det främre staget har 

förstärkts samt att det har lagt till ett stag mellan 

för att ytligare styva upp konstruktionen. Den 

ursprungliga designen har använts för att det inte 

var relevant att ge steget en ny design då det 

arbetet har lämnats åt Volvo själva att bestämma. 

Ramen har en släppvinkel på 3 grader och tre 

dragriktningar. Den första är genom fotstegsytan 

och den andra är från två verktyg till 

infästningen. 

 

Vid montering (se figur 76) läggs ramen i instegslådan där efter styrs de fyra tapparna på 

steget ner i hålen på ramen som sedan skruvas fast underifrån. Därefter monteras det nu 

ihopsatta steget i stötfångaren på chassit. Därefter monteras de övriga estetiska detaljerna. När 

steget ligger på ramen så kommer det synas att det är ett fotsteg som sitter monterat på ramen. 

På de två övre går fotsteget ner på insidan av ramen och gömmer den. Att ha en skillnad 

mellan det nedre synliga steget som är en del av chassit och de två övre gömda stegen (när 

dörren är stängd) är befogad då. Ett annat alternativ är att låta fotsteget gå ner i hålrummen för 

att dölja ramen. Detta kommer då ge fotstegsytan en större totalarea vilket kan vara 

missgynnande sett till avrinningsmöjligheterna.   

Figur 75. Bilden visar de ändringar som 
gjort samt dragriktning 
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Figur 76. Montering av chassisteget 
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Figur 77 visar utseendet på de nya instegslådorna. Det visas de konstruktionsändringar som 

beskrivits och visats i resultat kapitlet. Som man ser så är ändringarna inte så stora i 

jämförelse med det ursprungliga insteget utan en mer praktisk lösning har givits. 

   

 
 Figur 77. Illustration hur insteget kan komma att se ut med bibehållet mönster på fotstegen 
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10.3 Hållfasthet med Finita Element Analys (FEA) 
Det nya instegen klarade den pålagda kraften, både enligt nedböjningkravet och materialets 

sträck- och brottgräns. Först genomfördes analyser av det övre och nedersta original instegen 

för att ge en referens till arbetet med det nya konceptet. Efter att ha färdigställt 

konstruktionsunderlaget har de ingående delarna separata analyserats.  Det genomfördes 

analyser av ramarna för sig och med fotsteget pålagt på ramen.  Figurerna 78-80 illustrerar 

hur resultatet av analysen kan se ut. En längre redogörelse om resultaten hittas i bilaga B. 

 

Resultatet av det övre insteget: 

Nedböjning, insteg = 1,43 mm 

Nedböjning, ram = 1,95 

Största spänning koncentrationen = 116 MPa 

 

Resultatet av det mittersta insteget: 

Nedböjning, insteg = 0,8 mm 

Nedböjning, ram = 1,8 mm  

Största spänning koncentrationen = 99 MPa  

 

Resultatet av det mittersta insteget: 

Nedböjning, ram = 3,22 mm 

Största spänning koncentrationen = 125 MPa  

 

 

 

 

  

Figur 78. Mesh 

Figur 79. Nedböjning 

Figur 80. Materialspänningar 
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11 Diskussion 

Det har varit ett väldigt roligt och lärorikt projekt att göra, där många aspekter har fått tagits 

med i genomförandet. Det som har varit mest positivt är att ha fått jobba så nära ett verkligt 

uppdrag där cad modeller har tagits fram inom givna avgränsningar där kostnader och 

material har fått spela en stor roll. Tyvärr har det inte fokuserats på miljöaspekterna i någon 

större utsträckning då det varit kort om tid för att få med allt som kan önskas. Men trots det 

har miljöfrågan funnits med i bakhuvudet under projektet och de material och 

tillverkningsmetoder som lagts fram är de mest lämpade för ändamålet. Om denna lösning 

kommer tas upp av Volvo i framtiden får de närmare undersöka hur dessa material framställs 

och produkten sedan tillverkas för att möta de krav som ställs.  

 

Trots att examensarbetets inriktning har ändrats, från att vara mer konceptuellt med inriktning 

mot design och ergonomi till att bli ett mer verklighetsförankrat projekt med fokus på 

material, tillverkning och montering, ses det som en del i processen och lärandet. Som ensam 

i projektet har det stundtals varit svårt att fokusera då projektet varit spretigt och det inte har 

funnits någon att bolla idéer med eller att det tagit längre tid än väntat att få kontakt och svar 

från personer som dragit ut på tiden. Men det har gjort att det blivit viktigt att tänka efter, 

planera och vara metodisk i sitt arbete för att nå målet. Nu i efterhand ses projektet som lyckat 

från alla inblandade parter och som examensarbete har det fått mig att växa i en framtida roll 

som ingenjör där en större förståelse för arbetet och de verktyg som används har getts.  

 

Eftersom Volvo anser att det finns det förbättringsmöjligheter att göra på insteget, lass det 

fram ett förslag på att enklare byta ut fotsteget genom att dela upp insteget i en ram och 

fotsteg. Volvo gillade iden och förklara att det inte får finnas några glipor eller synliga hål. 

Det var det som gjorde att överlappningen kom till och att instegskåporna gjordes om. 

Ramkonstruktionen fick då sitt utseende efter de ursprungliga instegslådorna då den formen 

försökte bibehållas för att den ansågs vara funktionell och estetiskt tilltalande. Den nya 

designlösningen är lik andra lastbilstillverkares konstruktioner och differentierar sig inte i 

någon stor utsträckning. Som det nämnts tidigare har det inte lagts någon fokus på att ta fram 

ett underlag för hur fotstegens är tänkta att se ut angående friktion och mönster. Om 

designavdelningen lyckas ta fram en utformning på fotstegen som bryter mot de 

konventionella instegen hos tillverkare kan det separera och öka lastbilens egenhet och stå ut 

från mängden ännu mer.  
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Det hade varit bra att genomföra en analys av vilken kundnytta en förändring av insteget 

innebär. Skulle ett nytt insteg öppna för möjligheter eller anses det vara ett ”onödigt” 

förändringsarbete att dela upp fotsteget i två delar. En sådan kundnytta kan vara svår att mätta 

i vissa fall. Men i min mening fås nya möjligheter att anpassa insteget efter kunden och 

lastbilens användningsområde. En annan del är att det öppnar upp för möjligheten att 

personifiera fotsteget av underleverantörer som kan ta fram insteg med speciella tryck, 

mönster, material och färg. Då fotsteget kan göras i de flesta material och kan ytbehandlas på 

önskat sätt blir lastbilen mer personifierad och i det långa loppet mer uppskattad. 

Förhoppningen var att kunna få ner vikten med ca 25 % på den nya instegslösningen. Nu blev 

det en viktbesparing på ungefär 15 %. Trots att önskemålet inte nåtts har vikten kunnat sänkas 

och hållfastheten är tillgodosedd vilket ses som en god förutsättning för ett fortsatt arbete.  

 

Det har inte lagts någon fokus på att ta fram en friktionsyta eller ett mönster på 

fotstegsplattorna. Men några alternativ för att öka fästet för fotsulan är att applicera en lackad 

eller gummerad yta med partiklar alternativt göra ett trubbigt, räfflat mönster som är spetsigt 

upp till och inte avrundat. Med tiden kommer den trubbiga eller partikelfyllda ytan att nötas 

ner och då är det dags att byta ut fotsteget. Hur snabbt de nöts ner är helt beroende på 

materialvalet och frekvens av användandet. Trä ses som ett alternativ till fotstegsplatta om det 

kemiskt behandlas för en längre hållbarhet och att det byggs in trubbiga föremål som ökar 

friktionen (liknande spikar som ger ett bra grepp). Det skulle gå i Volvos eko spår och är en 

vara det finns mycket av i Sverige. Tanken är att trät fräses ut i ett givet mönster ur ett stycke 

där restmaterialet är spån som kan eldas. Verktygs kostnaden skulle vara låg och processen 

kan hel automatiseras med CNC maskiner. Nackdelen är att träts volym förändras med 

årstiderna och behöver tas med i beräkningen. Om fotsteget görs i trä, stål, plast eller 

aluminium är upp till Volvo och kunden att bestämma. Men förslaget är att göra det i ett så 

lätt material som möjligt där utsläppen och kostnaderna håls nere. 

 

Aluminium valdes för att det har en låg densitet, har en god gjutförmåga och är styvare än 

plast. Gjutning såg tidigt som det enda sannolika alternativet för att ramarna skulle vara 

möjliga att producera i en snabb takt till ett rimligt pris då volymen är så pass stor. Plast var 

ett alternativ men då jag inte var så insatt i dess mekaniska egenskaper eller bekväm med min 

kunskap om hur plastdetaljer konstrueras, var metall ett säkrare alternativ. Nu i efterhand 

hade det varit lämpligt att kanske ha fokuserat mer på att ta fram en plastkonstruktion till 

ramarna, i alla fall de två övre då de har infästningspunkter på tre sidor. Skillnaden på att ta 
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fram en plast ram är att gjutverktyget blir mer komplicerat med ribbor och tvärgående balkar. 

I och med det blir viktbesparingen inte så stor mot aluminium men kostnadsbesparingen kan 

bli desto större. Verktygen håller för serier upp mot 1-2 miljoner detaljer i plast och de 

erfordras oftast inte någon efterbehandling. Aluminium däremot behöver oftast efterbehandlas 

med blästring och lackning för att ge två exempel, vilket gör att slut kostnaden blir generellt 

högre för aluminium än för samma detalj i plast med ett högre kilopris. Ett annat alternativ är 

att infoga metallstänger i plastramen för att öka styvhet som är det största problemet. Då är 

det viktigt att konstruera denna hybrid ram på ett korrekt sätt som gör det enkelt att ta hand 

om ramen för återvinning. 

  

Efter att ha diskuterat lösningen med Urban Elfsberg som är expert inom plast material på 

Volvo lastvagnar så har det kommits fram till att ramen skulle gå att tillverka i plast med en 

annan typ av uppbyggnad då formgjutningen kräver en annan konstruktionslösning. PA6 med 

GF40-50 eller PA66 GF40-70 ses som troliga material (PA66 kan vidhäfta en högre 

procenthalt fiber). Det skulle även gå att använda PA6 med riktad fiber för en ökad 

böjstyvhet. Nackdelen med riktade fiber är att tillverkningskostnaden nästa kommer 

fördubblas. Det ses som ett förhinder till fortsatt arbete med riktad fiber. Det är inte 

hållfastheten som är ett problem med en sådan plastkonstruktion där spänningarna många 

gånger är lägre än för aluminium i detta fall. Det är styvheten som är det svåra att uppnå, 

nedböjningen blir större för en plastkonstruktion jämför med aluminium. Se exempel på det i 

bilaga C där ramarna har testats i både plast och aluminium. Konstruktionslösningen med 

plast skulle innebära att ramen skulle få ett annat utseende. Första steget är att minska ner 

godstjockleken till 1-4 mm och använda sig av ribbor som ökar styvheten. Avståndet mellan 

väggarna där ribborna sätts bör vara ca 5-8 mm. Det finns utrymme på ramen (se markering i 

figur 81) för att öka på måtten.  

 
Figur 81. Utrymme för att bygga ut ramen 

Det gjordes en enklare modell av hur ett insteg helt i plast skulle kunna se ut (se figur 82). 

Därefter testades ramen med en FEM analys enligt figur 83-86 Spänningarna låg väl inom 



 91 

gränserna medans nedböjningen blev 10 mm. Hade fotsteget varit monterat hade 

nedböjningen troligen blivit betydligt mindre. I detta fall användes en E-modul = 9 GPa och 

en densitet på 1600 kg/m3 i analysen. Godstjockleken är som störst 4 mm. Med alla dessa små 

ribbor kommer verktygen troligen bli dyra att tillverka. I och med att det är en större ram än 

den i aluminium så har det inte gjorts någon reducering av vikten. Den stora vinsten är 

troligen att verktygen kommer hålla för en längre serie dock är priset för plast högre än 

aluminium. Pris som nämnts tidigare i resultat skulle ungefär vara 25-35 kr/kg i material (PA6 

med glasfiber) och 14 kr/kg för aluminium. Med laborering av geometrin och material kan 

eventuellt vikten och komplexiteten fås ned något. Det viktiga är att hålla nere tjockleken på 

den främre balken på ramen för att inte bygga en stor yta som smuts och is kan fastna på och 

göra fotsteget halt. Förslaget är då att infoga stål- eller aluminiumstänger alternativt att 

använda riktat fiber i den främre balken och binda ihop det med ramen. Det skulle göra att 

insteget blir styvar i den främre delen där foten främst sätts ned.  

 

 
Figur 82. Modell av insteg helt i glasfiber förstärkt plast 
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Figur 83. Mesh och randvilkor av plastram 

 
Figur 84. Nedböjning 

 

  
Figur 85. Spänningar 

 

FEA simuleringar som utförts har genomförts enligt rekommendationer av ÅFs expert inom 

FEA beräkningar. Det är dock svårt att efterlikna de naturliga rörelserna och kontakten mellan 

ytorna. Meshstorlek och hur kraften ska appliceras är svårt att säga exakt vad som är rätt, men 

ger en god bild av verkligheten. Kraften har lagts på en ”part” som ligger i kontakt med 

fotsteget eller ramen i simuleringarna. Men det går även att göra en yta på fotsteget/ramen 
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som kraften kan appliceras och på så sätt få nedböjning och spännings resultat. Till dessa 

simuleringar bör en prototyp tas fram för att göra praktiska tester och samtidigt utföra 

testmontering av instegsmodulen. Det bör aven utföras en vibrationsanalys av insteget.  

  

Källkritik: Mycket material är taget ur tryckt litteratur eller myndigheter och liknande 

organisationers dokument. Detta på grund utav att tryckta källor är bättre granskade och innan 

de ges ut har de kontrollerats flera gånger. Alla källor har så långt som möjligt varit nytryckta, 

för att informationen ska vara aktuell och uppdaterad. Universitetsrapporter har validerats 

genom att följa upp deras källhänvisning. När det kommer till material har det varit svårt att 

få en bra bild av hur detaljer behöver ritas för att passa en viss framtagningsmetod. Det har 

gjort att information har hämtats genom antingen mail eller telefonkontakt med företag och 

personer som arbetar med de berörda materialen dagligen.  

 

Undersökningarna visar på att 90 % av alla de tillfrågade vill att designen av handräcken görs 

om och att de bör införas mer belysning. Chaufförer är överlag bra på att gå in och ut ur 

hytten på det rekommenderade sättet, vilket jag från tiden som chaufför inte håller med om. 

Människor kanske har fått en större förståelse för ergonomi och vikten av att röra sig rätt för 

att undvika belastningsskador. Med en lite andel deltagare i undersökningarna kan relevansen 

och resultatet ifrågasättas men det ger trots allt en fingervisning av den stora massans intryck. 

Det hade varit bra om det hade fått göras en ytligare enkätundersökning som svarar på frågor 

som inte gavs svar på. Exempel på det är vilket fabrikat de kör dagligen och en djupare analys 

om vad de tycker är bra och dåligt med insteget. Men med ett lågt antal deltagare och fokus 

på material ansågs det inte vara motiverat att lägga tid på en ny undersökning.  

 

Jag har tidigare kört lastbil som yrkeschaufför i flera år innan studierna började och under 

studietiden har jag arbetat i hyttfabriken i Umeå under 1,5 år vilket har gjort att jag har en 

erfarenhet och insyn i hur en lastbil ser ut och fungerar som många andra ingenjörer inte har. 

Det har bidragit till en större förståelse för hur insteget används och vilket arbete det ligger 

bakom framtagandet av en lastbilshytt. Jag har tidigare även arbetat på en monteringslina och 

är väl införstådd med flöden och ledtider samt hur påfyllning av material och övriga aspekter 

fungerar praktiskt i produktionen. 
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11.1 Tankar om projektets genomförande 

Varför examensarbetet ändrades ligger inte enbart hos Volvo eller ÅF då jag som 

examensarbetare ville utföra ett relevant arbete som Volvo har nytta av och samtidigt gör mig 

mer attraktiv på arbetsmarknaden. Uppdragsgivaren gav enligt mig ett allt för stort spelrum 

utan klart syfte eller mål. Det gjorde att det blev svårt att fokusera på ett specifikt område då 

jag ville ta med så många aspekter som möjligt och lära mig allt om allt. Arbetet växte till att 

bli något som i min mening kräver 2-3 personer. Detta insågs allt för sent på grund av att jag 

ville visa att jag klarar av arbetet och är kunnig samtidigt fungerade inte tidsplaneringen under 

projektet på grund av alla förändringar som gjorde att den förändrades flertalet gånger. Med 

ett bättre stöd från handledare hade detta troligen kunnat undvikas då jag tog på mig allt för 

mycket arbete när projektet var som mest odefinierat. Vad som försvårade arbetet ytligare var 

svårigheter med att få kontakt med rätt människor och få fram det material som varit 

nödvändigt för att lyckas i projektets första hälft var det mest tydligt då det var svårt att få 

kontakt med rätt människor och hitta relevant information. En bidragande orsak till att 

konstruktionsarbete inte flöt på så snabbt som jag hoppats på är för att jag inte tidigare använt 

Catia V.5. Ett av målen var att få en ökad förståelse för Catia som i efterhand måste ses som 

uppnåt.  Hade arbetet gått som förväntat hade de tagits fram en genomarbetad lösning med en 

plast ram som ett alternativ till aluminium ramen. FEA beräkningen tog ca 4 veckor innan den 

kunde påbörjas från det att frågan om att använda en sådan programvara ställdes första 

gången. Det gjorde att konstruktionsunderlaget fick ritas om flera gånger då det insätts att 

konstruktionen inte har hållit för belastningen. Hade detta kunnat konstateras tidigare i 

projektet hade troligen en annan eller flera olika lösningar hunnits med att tas fram och 

presenterats. Även skulle en utförlig kostnads kalkyl kunna ha gjorts om konstruktionsarbetet 

varit mer effektivt och blivit färdigt tidigare.  

 

Examensarbete hade gett ett bättre eller åtminstone ett annat resultat om det hade varit minst 

två examensarbetare där arbetet kunde delas upp. En person hade kunnat agera projektledare 

och hållit kontakt med människor och sett till att projektet flöt på enligt tidsplaneringen. Den 

andra personen hade tagit rollen som konstruktör och fördjupat sig i modulering, material och 

tillverkningstekniker. Med konstruktionsunderlaget hade projektledaren senare kunnat 

fokusera på att få fram ett kostnadsunderlag. Resultatet nu blev ett mer konstruktionsinriktat 

projekt med fokus på materialval och ergonomi. Målet och syftet blev att ta fram en ny 

lösning på insteget som faktiskt skulle kunna komma att användas i framtiden av Volvo. 
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Ett par punkter som jag lärt mig inför kommande projekt: 

• Se till att projektplanen pratas igenom med beställaren och att syfte och mål definieras 

tydligt så alla inblandade vet vad som ska göras och av vem. 

• Ta reda på vem eller vilka personer som kan ha relevant information till projektet. 

• Budget och utrustning. Ska det bygga en prototyp eller utföras praktiska tester, se då 

till att det finns rätt utrustning, budget och tid för att ska kunna genomföras. 

• Håll din handledare/projektledare och beställare kontinuerligt underrättad om hur 

projektet ligger till och vad som gjorts och behöver göras. 

• Var bered på att saker tar tid och att du får göra mycket av arbetet själv. 

• Om arbetet utförs självständigt, se då till att ha någon som kan agera bollplank och tar 

sig tid för dig och dina problem. 

• Börja med att samla in all information i början och ha den nära till hands under 

projektets gång. 
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12 Slutsats  

För ett fortsatt arbete krävs det att cad modellerna ritas enligt Volvolastvagnars standard och 

läggs in i deras datasystem. Därefter är det nödvändigt att ta fram en prototyp och utföra de 

nödvändiga testerna. Det behövs även tas kontakt med verktygsmakare och underleverantörer 

som kan producera de ingående detaljerna och göra de nödvändiga förändringar som krävs på 

redan existerande delar. Till det behövs ett mer exakt kostnadsunderlag tas fram med de givna 

materialen och tillverkningsmetoderna. På monteringslinan krävs det att fotstegsplattorna får 

en lagerplats och monteringsstation. I och med att den gamla FH hytten håller på att avvecklas 

kommer det att finnas plats i lokalerna att genomföra detta. Vid en överslags beräkning blir 

kostnaden ungefär densamma som dagens insteg modul vilket gör att arbetet kan fortskrida. 

Med det sagt så kan denna rapport ses som en förstudie på en alternativ lösning till dagens 

insteg som visar på att det är fullt möjligt att genomföra detta i verkligheten. Insteget kan ge 

kunden en större valmöjlighet i material och färg samtidigt som bytet av ett slitet insteg enkelt 

kan åtgärdas med en reservdelsartikel som inte kostar mer än några hundra kronor. Dagens 

handräcken bör ses över och eventuellt göras om då det har visat sig att chaufförer gärna ser 

en ändring där. Det övre fotsteget bör vara en del av hytten med värme där skor och handskar 

kan läggas för att hållas varma och inte vara i vägen och smutsa ner i hytten. Det bör även 

göras en undersökning bland chaufförer och åkerier för att se till kundnyttan. Är det en 

förändring som kommer tas emot väl och uppskattas av kunden eller ge kunden en negativ 

upplevelse och ser det som en försämring mot dagens insteg. Eller är det här en lösning som 

endast kommer kosta Volvo pengar och inte sälja mera lastbilar samtidigt som kundens 

inställning förblir den samma mot Volvo. Det är viktiga frågor som behöver besvaras. 

    

De mål som satts upp i projektet har nåtts. Det har gjorts en viktbesparing på ca 15 % genom 

att dela upp insteget i två delar. Fotsteget kan vara tillverkat av de flesta hårda material som 

Volvo eller åkeriet anser passa. Rekommendationen är PA6 med minst 30 % 

glasfiberförtärkning. Livslängden antas då vara ca 10 år beroende på miljön. Ramarna 

pressgjuts av aluminium. Till dem görs nya balkar och fästen.  

 

Ramarna är konstruerade efter de gjutnings principer som råder. Fotsteg, fästelement, 

plastkåpor och balkar har gjorts om för att allt ska passa in och få ett bra estetiskt uttryck som 

sen kan passa Volvo lastvagnar. Med hållfasthetssimuleringarna som ett bevis på att de tre 

fotsteg håller för belastningen skulle de kunna testas praktiskt för att bekräfta resultaten från 
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simuleringen. Förslaget är då att göra en sandgjuning av ramarna i aluminium. Med tanke på 

att det är flera delar som behöver göras om bland annat den övre och mittersta instegslådan 

som kommer vara de dyrare bitarna att ta fram nya verktyg till. Men det är en 

engångskostnad. Ett annat alternativ är att se om dagens verktyg går att göra om. Det kan 

dock vara en nackdel då det kommer att krävas ett lager med de ursprungliga kåporna som 

reservdelar till de lastbilar som rullar på vägarna idag. Och om den nya 

konstruktionslösningen inte uppfyller de högt ställda krav och det bestäms för att återgå till de 

ursprungliga instegskåporna måste de ännu en gång göras om till en kostnad i tid och pengar. 

Samma sak gäller för pressverktygen till balkarna där rekommendationen är att ta fram nya 

verktyg.  

 

Den slutgiltiga formen och funktionen på fotstegen släpps helt över till Volvo lastvagnar då 

de själva vill sätta sin prägel på fotsteg enligt deras standard. Projektet måste anses lyckat då 

målen blivit uppfyllda och det har tagits fram en ny lösning på insteget som fungerar i teorin. 

Det har även getts en insikt generellt i ingenjörsarbetet och en fördjupning i Catia V.5, 

ergonomi och material. 
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Bilaga A: Enkät undersökning 

FRÅGEFORMULÄR, insteg till hytt 
 

Kön: Kvinna [  ] Man [  ]                              Ålder:___________ 

 

 

1. Hur många gånger per dag går du in i hytten? (Behöver ej vara en exakt siffra) 

 

 

 

2. Hur går du ut ur hytten? 

 

Med ansiktet ut   Ansiktet in mot hytten  Hoppar ner 

 

3. Hur håller du i dig när du går in i hytten? 

 

Ratten  Handtagen  Båda   

 

Annat sätt: 

 

4. Tar du av dig skorna när du kör? 

 

Nej  Ja, vart ställer du dem? 

 

5. Vad är viktigast? 

 

Det ska gå fort att ta sig in och ut Det ska vara skonsamt och säkert för kroppen 

 

6. Tycker du att ditt arbete är stressigt? 

 

 

 

7. Har du vid något tillfälle skadat dig vid in eller utstigning från hytten? 



 2 

 

Nej  Ja, hur? 

 

8. Vad är viktigaste aspekten att tänka på i framtagningen av ett nytt insteg? 

 

Tid att ta sig upp/ner        Höjd på stegen         Antal steg           Ny design Handtagen

  

 

Annat, vad: 

 

9. Vill du se någon förändring av dagens insteg i så fall vad? 

 

 

 

10. Har du ont i kroppen på något sätt? 

 

 

Nej  Ja, var? 

 

 

 

 

11. Vad är de största farorna med dagens insteget? 

 

 

 

12. Behövs det ljus på fotstegen för att lättare se vart man sätter foten? 

 

 

 

13. Är stegen hala på vintern eller annan årstid? 
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14. Vad skulle du tycka om en hiss funktion istället för fotsteg? 

 

 

 

15. Skulle en ny design på räckena uppskattas? 

 

 

 

16. Hur många år har du kört lastbil? 

 

 

  

17. Vilken riktning går du efter att du gått ut ur hytten? 

 

Mot lastbilens framsida                   Mot bakdelen              Rakt ut från hyttens sida 

 

18. Tränar du på fritiden? 

 

 

 

19. Får du ont i axlarna när du arbetar på grund av körställning? 

 

 

 

Tack för att du svarade på enkäten! 
 

Enkätundersökningen är en del i ett examensarbete inom maskinteknik och produktutveckling via 

Umeå universitet i samarbete med Volvo lastvagnar och ÅF. Syftet är att undersöka om dagens insteg 

till höghyttslastbilar behöver modifieras eller göras om på något sätt för att underlätta din vardag som 

yrkeschaufför. 

 

 

Vid frågor, synpunkter och övrig information kontakta Andreas Classon,  

mail: andreas_claeson@yahoo.se, telefon 0734407069
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Bilaga B: Beräkningar och simulering 

För att göra en beräkning på den kraft som appliceras på trappsteget tas endast hänsyn till 

ramens bärförmåga och inte fotstegets. Eftersom materialet eller designen på fotsteget inte är 

bestämt så antas det i analysen vara av PA6 GF30. Hur fotsteget klarar av kraften är orelevant 

för analysen. Om fotsteget för någon anledning inte skulle vara på plats under in- eller 

utstigning är det bra om ramen klarar av den kraft som appliceras. Det är då den främre delen 

(balken) av ramen kommer då ta upp den initiala lasten. De två övre fotstegen är inspända i de 

tre balkarna enligt figur 1 på fotsteget sätts foten på specifik arean i detta fall trycks foten ned 

med en kraft som ska simulera en fotnedsättning. Det kommer ej beskrivas i detalj hur lasten 

appliceras eller på vilken exakt area då Volvo lastvagnar anser det vara sekretessbelagd 

information.  

 

Alla ramarna i simuleringarna är av 

aluminiumlegeringen EN-AC 44300  

med följande materialegenskaper: 

E = 70 GPa E-modul 

G = 27GPa Skjuv-modul 

σ = 130 MPa Sträckgräns 

σb = 240 Mpa Brottgräns  

ρ = 2710 kg/m3 Densitet 

 

 

 

Fotstegen i simuleringarna är av PA6 

med 30 % glasfiberförstärkning som har följande materialegenskaper. 

E-modul = 9 GPa 

Sträckgräns = 175 MPa  

Densitet = 1600 kg/m3  

 

Aluminium legeringen har en sträckgräns på 130 MPa och brottgräns på 240 MPa vilket 

innebär att det är mot de spänningsgränserna som analysen syftar till. Dock kan det vara av 

värde att titta mot en gräns av 75 % av sträckgräns, då Volvo har angett det som ett 

gränsvärde för att ligga på rätt sida om spänningarna. I detta fall blir då gränsen 97,5 MPa. 

Figur 1. Övre orginal steget 
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När denna analys genomförs tittar man på ett maximalt lastfall där brottgränsen inte får nås. 

Trots det är det bra att vara konservativ, därför tittar man mot sträckgränsen. En annan 

anledning är att FEM programet inte kan se mot en brottgräns då det tror att alla material är 

elastiska och inte har ett plastiskt deformationsspann med en brottgräns.  

 

Då det är till spänningen 130 MPa som analysen ser mot sätts den gränsen på färgkodningen 

för resultatet av spänningarna i simuleringen. Allt kring och över 130 MPa får en röd färg i 

simuleringarna. 
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Övre originalsteg 

Först så testas det övre ursprungliga steget för att se vilka belastningar och nedböjning det 

klarar och för att se vart i materialet spänningskoncentrationerna förekommer. I figuren 2 

åskådliggörs randvilkoren dvs. de låsningar som ska simulera fastspänningen i balkarna. Den 

pålagda kraften på den givna arean läggs i mitten mot den främre kanten där foten antas sättas 

ned. Det används en mesh med paraboliska element med en global inställning på 4mm och 

SAG på 0,4 mm.  

 
Figur 2. Mesh och randvilkor övre orginal steget 

 

Det fås en maximal nedböjning på ca 0,8 mm enligt figur 3 

 
Figur 3. Nedböjning övre orginal steget 

 

Det upptäcks små spänningskoncentrationer runt hålen som kan bortses från då meshen och 

randvilkoren kan störa resultaten. I figur 4 ser man att materialen inte påverkas nämnvärt av 

den pålagda lasten. 
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Figur 4. Spänningar övre orginal steget 

Övre ramen 

Det utfördes en simulering av den övre ramen. Detta för att det ska gå att kliva på ramen i 

nödfall när fotsteget inte finns tillgängligt att sätta foten emot. Istället för att använda en yta 

på 100x50mm användes bredden 10,5 mm på den främre balken på ramen och längden 100 

mm och anbringar kraften på den nya ytan istället. Det användes en mesh med inställningen; 

Global 4mm, SAG 0,4 mm. 

Resultatet blev en nedböjning på 1,95 mm enligt figur 5. 

 
Figur 5. Nedböjning övre ram 

 

Den högsta spänning på den främre balken blev 116 Mpa enligt figur 6. I hörnen blev 

spänningen som störst 167 MPa om man bortser från hålen. 
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Figur 6. Spänningar övre ramen 

 

 

Övre insteget 

I figur 7 visas meshinställningen, randvilkor och pålagda kraften. 

Meshinställning på ingående parter.  

Ram: Global = 4 mm, SAG = 0,4 mm  

Fotsteg: Global = 5 mm, SAG = 0,5 mm 

Last yta: Global = 7 mm, SAG = 0,7 mm 

 

 
Figur 7. Mesh och randvilkor övre insteget 

 

Nedböjningen blir 1,43 mm enligt figur 8. Det fås inga större spänningar kring den främre 

balken på ramen som synes i figur 9. I hörnen har spänningskoncetrationen sjunkit från 167 

MPa till 116 MPa. Detta visar att steget har en inverkan på att fördela lasten över fotsteget 

och ramen. Spänningarna ligger inom sträckgränsen.  
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Figur 8. Nedböjning övre insteget 

 

 

 

          
Figur 9. Spänningar övre insteget 

 

Det utfördes ett test för att se vad som skulle hända om materialet på ramen byttes ut till en 

kompositplast med en E-modul = 16 GPa, densitet = 1600 kg/m3, sträckgräns = 230 MPa. För 

denna simulering användes samma geometri, mesh, randvilkor, pålagd kraft och låsningar 

som i simuleringen innan.  
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Resultatet visas i figurerna 10. Nedböjningen blev 2,45 mm spänningarna blev som störst  

76,5 MPa i det högra hörnet och 135 MPa i hålet. Med de resultaten skulle det vara möjligt att 

använda en höghållfast kompositplast med 50-60 % glasfiberförstärkning. Eftersom det har 

använts samma geometri på ramen som vid aluminium måste den konstrueras om för att vara 

möjlig att tillverka. Materialtjockleken behöver tas ner till ca 4mm och då använda sig av 

ribbor som förstärkning istället. Den detaljen kommer då kräva ett komplext gjutverktyg till 

en hög kostnad. Vad man får är en lättare konstruktion som minskar totalvikten på lastbilen 

ytligare och på så sätt minskar bränslekostnaden och utsläppen. 
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Figur 10. Nedböjning och spänning när aluminium bytes ut mot plast på det övre insteget 
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Mittersta ramen 

Med samma förutsättningar som den tidigare beskrivna simuleringen av den övre ramen fås 

här en maxnedböjning på 1,8 mm, enligt figur 11 och maxspänning på 168 Mpa, enligt figur 

12 på den främre balkens nedre kant. Varför den högsta spänningen inte blev i hörnen är för 

att tjockleken på den främre balken har minskats från 10,5 mm till 8 mm då den större 

tjockleken inte erfodras då den inte spänner över samma avstånd. Den högsta 

spänningskoncentrationen ges i ett av de högra hörnen med ett max på 153 MPa.  

 
Figur 11. Nedböjning mittersta ramen 

 

 
Figur 12. Spänningar mittersta ramen 
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Mittersta ramen i kompositplast 

Det görs ett test för att se hur denna ram påverkas av den pålagda kraften. Det används samma 

värden som i den tidigare simuleringen av ramen gjord i kompositplast. I figur 13 ser man att 

nedböjningen blev ca 7,9 mm och den maximala spänningen blev 137 MPa mitt på ramens 

främre balk enligt figur 14. 

 
Figur 13. Nedböjning mittersta ramen i plast 

 

 
Figur 14. Spänningar mittersta ramen i plast 
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Mittersta insteget 

Liknande tester utfördes och på det mittersta insteget med en ram av aluminium. Det upptäcks 

en nedböjning på ca 0,8 mm (se figur 15) och en max spänningskoncentration på 99 MPa på 

en av ribborna på den högra sidan (se figur 16). 

 

 
Figur 15. Nedböjning mittersta insteget 

 

 

 

    
Figur 16. Spänningar mittersta insteget 

 



 

 12 

 

 

Chassi insteg, original 

Det utfördes en simulering av dagens nedre fotsteg för att se vad som sker vid en belastning. 

Det används en Global mesh på 4 mm och SAG = 0,4 mm. Det sätts randvilkor i de tre 

infästningspunkterna och läggs på en yta i 

det bortre hörnet där hävarmen och 

momentet blir som störst där kraften 

anbringas (se figur 17).  

 

 
Figur 17. Mesh och randvilkor på chassi insteget (orginal) 

 

Max nedböjningen blir 2,3 mm ute i kanten enligt figur 18 och spänningarna ligger väl under 

sträckgränsen som visas i figur 19. 

 
Figur 18. Nedböjning chassi insteget (orginal) 
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Figur 19. Mesh chassi insteget 

Nedre insteget 

Som det tidigare har beskrivits så har det ursprungliga steget använts där det har lagts till en 

förstärkning på den främre av ribborna på undersidan samt att 5 mm av toppen av steget tagits 

bort. 

 

I denna simulering har inte fotsteget tagits med då det är av mindre tjocklek och inte inspänt 

på samma sätt som de två övre fotstegen. Detta ger en mer konservativ bedömning av 

hållfastheten. Det används en Global mesh på 

4 mm och SAG = 0,4 mm. Det sätts 

randvilkor i de tre infästningspunkterna och 

läggs på en yta i det bortre hörnet där 

hävarmen och momentet blir som störst när 

kraften anbringas (se figur 20).  

 

Resultatet av simuleringen gav en max nedböjning på 3,22 mm enligt figur 21. Spänningarna i 

detta fall blev större än tidigare då material tagits bort från steget. Förstärkningen på 

undersidan gjorde att nedböjningen och spänningarna hamnade under sträckgränsen. Max 

spänningen blev 125 Mpa (se figur 22) då de skarpa kanterna och hörnen inte räknats med. 

Det är endast i simuleringen de kanterna inte är avrundade för att inte göra simuleringen för 

tungarbetad för datorn. 

 

Figur 20. Mesh  och randvilkor chassi insteget 
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Figur 21. Nedböjning chassi insteget 

 
Figur 22. Spänningar chassi insteget 

 


