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Sammanfattning 
Båtmodellen Nitra 29 ska uppdateras och ett tak ska implementeras, vilket medför att högre krav ställs 

på att föraren är rätt placerad i båten för att erhålla god sikt och körställning. Båten är en 

höghastighetsbåt med 50-100 knop som maximal hastighett.  

Detta examensarbete inom Teknisk Design behandlar uppdraget, givet av Nitra Boats, att ta fram ett 

justerbart stolsunderrede till den nämnda båtmodellen med befintlig förarstol. Stolsunderredet behöver 

passa båt och stol avseende mått samt möjliggöra justering i både höjd- och långskeppsled. Vid höga 

hastigheter på sjön uppstår belastningar i form av stötar och vibrationer som ställer höga krav på 

stolsunderredets hållfasthet. Arbetet har följt metodiken för produktutveckling och utförts på Kungliga 

Tekniska Högskolan. 

För att avgränsa hur mycket stolunderredet behöver justeras definierades målgruppspopulationen och 

körställning i båten fastställdes, detta resulterade i en höjdjustering på 167 mm och en 

långskeppsjustering på 184 mm.  

Data om båtens belastningar saknades vilket ledde till att en stor del av arbetet har ägnats till att göra 

en uppskattning av dessa för att kunna dimensionera stolsunderredet. Under förstudien upptäcktes det 

att även kroppen påverkas av belastningarna, framförallt ländryggen, och därför beslutades det för att 

integrera stötdämpning i stolsunderredet. 

All dimensionering har utförts med de metoder som har studerats under utbildningen i Design och 

Produktframtagning, CDEPR, med avgränsningar för att göra dessa applicerbara.  

Arbetet resulterade i ett stötdämpande stolsunderrede som möjliggör justering i höjd- samt 

långskeppsled. Justeringen är ämnad att anpassa positionen av förare ur den svenska populationen.  
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Abstract 

The boat model Nitra 29 is just about to be updated and a roof will be implemented. This increases the 

importance that the driver is correctly positioned in the boat to get a good sight and driving position. 

The boat is a high speed boat with 50-100 knots as maximum speed. 
This bachelor project in Technical Design addresses the assignment, given by Nitra Boats, to develop 

an adjustable chair base for Nitra 29 with an already existent seat. The chair base needs to fit the boat 

and the seat regarding dimensions as well as allowing adjustment in both vertical and longitudinal 

direction. At high speeds, loads occur in form of shocks and vibrations that place high demands on the 

strength of the seat support, the base of the chair. The work has followed the methodology of product 

development and has been carried out at the Royal Institute of Technology. 

The required adjustment that is needed had to be defined. The target group population was therefore 

defined and the driving position in the boat was determined. This resulted in a vertical adjustment of 

167 mm and a longitudinal adjustment of 184 mm. 

Data on the load of the boat was non-existing, as a result a large part of the work was devoted to 

making an estimate of the loads in order to define the dimensions of the chair base. During the 

research study it was discovered that the loads also is affected the body of the driver, especially the 

lumbar spine.  Therefore it was decided to integrate shock absorption. 

All dimensioning has been done using the methods learned in Design and Product Development, 

CDEPR, with constraints to make these applicable. 



 

The work resulted in a shock absorbing chair base that allows adjustment in vertical and longitudinal 

direction. The adjustment is intended to modify the position of drivers from the Swedish population. 

  



 

Förord 

Denna rapport redogör för ett projekt inom ett kandidatexamensarbete i Teknisk Design vid Kungliga 

Tekniska Högskolan utfört under vårterminen 2018. Arbetets syfte var att tillämpa den kunskap som 

införskaffats via utbildningen till att självständigt utföra ett produktframtagningsprojekt.  

 

Till att börja med vill jag tacka samtliga som har tillägnat en del av sin tid till att bidra till detta 

projekt. Ett extra stort tack tillägnas till Karl Garme och Hans van Der Molen som har bidragit med 

värdefull information kring belastningar hos båtar. Avslutningsvis vill jag även tacka handledare 

Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp för vägledning och motivation under arbetets gång och till 

Mikael Hellman från Nitra Boats för tillhandahållande av problemformulering samt uppföljning under 

projektets gång.  
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1. Inledning 

Detta projekt har utvecklats och tagit form från ett uppdrag givet av Nitra Boats. I detta kapitel 

presenteras uppdraget tillsammans med den bakgrund och det syfte som projektet bygger på. 

 

1.1 Bakgrund 

Nitra Boats är ett svenskt båtföretag som producerar motorbåtar för fritidsbåtsmarknaden men med 

rötter i båtracing vad det gäller skrov och design. Just nu har företaget tre modeller som säljer främst i 

Skandinavien men med en framtida ambition av att expandera i Europa. Det som får företaget att 

sticka ut på marknaden är det lättdrivna skrovet som möjliggör hastigheter mellan 50-100 knop 

samtidigt som båtarna är betydligt mer bränslesnåla än sina konkurrenter. Det är den nyare och större 

modellen, som är aktuell för detta arbete. Modellen heter Nitra 29, vilket står för dess längd på 29 fot, 

och ska genomgå en förändring. Ett tak ska implementeras vilket medför att högre krav ställs på att 

föraren är rätt placerad i båten för att få både bra sikt och körställning. Det är inom denna aspekt detta 

kandidatarbete kommer in, att skapa ett stolsunderrede som möjliggör anpassning av positionen för 

förare efter föraren. 

 

1.2 Uppdrag och syfte 
Uppdraget som gavs av Nitra var att ta fram ett justerbart stolsunderrede till båtmodellen Nitra 29 med 

redan befintlig förarstol. För att föraren ska få bra sikt och körställning måste förarstolen kunna 

anpassas efter förarens kroppsstorlek, vilket betyder att den behöver kunna justeras i både höjd- och 

långskeppsled. För att definiera hur mycket stolunderredet behöver justeras måste 

målgruppspopulationen och körställning i båten fastställas. Målet är att kunna uppfylla kraven för CE-

certifiering.   

Uppdraget är i korthet att möjliggöra reglering i höjd- och långskeppsled för att anpassa båten till så 

många som möjligt samtidigt som det ska klara av de höga belastningar som uppstår vid körning.  

 

1.2.1 Förväntad leverans 

I slutet av projektet ska följande realisationer av produkten ha fullföljts: 

o  En syntes  

o  En geometri- och kraftanalys 

o  En matematisk modell  

o  En fysisk modell  
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1.3 Avgränsningar 

Projektet avgränsades till ett stolsunderrede endast ämnad för en specifik båtmodell med redan 

befintlig stol. Vidare avgränsades måtten för målgruppen till personer inom 5e och 95e percentilen 

antropometrsikt sett.  

All dimensionering har utförts med de metoder som har studerats under de tre första åren under 

civilingenjör produktframtagning och design på KTH. För att definiera krafter gjordes ett flertal 

förenklingar, som att all belastning anses ske statiskt och all kraftpåverkan i form av punktkrafter. 

Båtens vikt varierar med vilka motorer som är monterade och hur mycket bränsle som finns i tanken, 

men i denna studie anses båtens vikt vara 2000 kg. Vilket även medför att masscentrums har en 

konstant position.  
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2. Metod 

Projektet har följt den metodik inom produktutveckling som har applicerats i tidigare projekt för 

kandidatprogrammet inom produktframtagning och design. Under terminen fanns frivilliga deadlines 

uppsatta i form av delredovisningar, DR, till dessa fanns en viss förväntan ang. framsteg i projektet. 

Därefter följde tre obligatoriska moment: en slutredovisning, SR, en utställning, KEXPO samt en 

överläggande rapport. Under arbetets gång tillämpades design thinking inom produktutveckling, vars 

deadlines mer eller mindre följde terminens delmoment. Processen med deadlines kan följas i figur 1. 

Ett flertal uppföljningar med Nitra hölls under projektet, för att tillgå mer information samt 

återkoppling. Genom att arbeta metodiskt kunde arbetet utformas framtung för att sedan smalna av och 

knytas samman.  

 
 

Figur 1. Illustration av delmoment och struktur i arbetet 
 

 

2.1 Produktdefiniering  
En förstudie utfördes med avsikt att definiera produkten och den aktuella marknaden. Men även för att 

fastställa kundbehov samt finna begränsningar som ger inverkan på projektets utförbarhet. Eftersom 

baskunskapen om belastningar på båten var mycket begränsad låg fokus på att anskaffa sådan 

information. 
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SR	 Val	av	
koncept	

Vidareutveck-
ling	

Modellering	&	
Dimensioner-

ing	
Formvariatio

n	

KEXPO	 Modell	 Projektmapp	 Rapport	



 4 

2.1.1 Nitra 29 
Nitra 29 är en 9 m lång motorbåt med CE-certifiering i klass C, vad det betyder kommer att behandlas 

längre fram i rapporten. Det är möjligt att utrusta båten med totalt 1000 hästkrafter och beroende på 

sjö- och väderförhållanden kan båten köra som max i 50-100 knop[1]. Informationen tillsammans med 

mer detaljerad data kan avläsas i tabell 1. Båten genomgår för tillfället en förändring då den ska 

konstrueras med ett uppfällbart tak, se figur 2 (a) för hur båten ser ut idag och (b) för hur båten är 

planerad att se ut.  

 

 

 
   (a)    (b) 

Figur 2. Båtmodellen Nitra 29, (a) som den ser ut idag tillsammans med (b) ny modell med tak 

 
 

Tabell 1. Basfakta om Nitra 29 

Längd 8561 mm 

Bredd 2050 mm 

Material Glasfiber och divinycell med yta av gelcoat 

Antal sittplatser 5 st. 

Maxhastighet 50-100 knop 

Bränsleförbrukning 0,5 L/distans i 45 knop 

CE-klass C 

Pris 1 000 000 - 1 600 000 kr 

 

 

Båten innehar fem sittplatser, två säten av modellen COBRA Monaco Pro samt en bänk för tre 

sittplatser, se tabell 2 för mer detaljerad data om de befintliga sätena. I dagsläget använder Nitra ett 

stolsunderrede vid namn X-System från X-Craft som är justerbart i höjdled och klarar krafterna till 

viss utsträckning. Höjdjusteringen är relativt svårhanterad då en skruv behöver lossas för att justera 

höjden genom att justera dämpningen samt därefter åter montera skruven. Vid tillägg av en slider från 
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samma företag kan sätet även justeras i långskeppsled men det adderar ännu en kostnad till den, enligt 

Nitra, redan höga kostnaden. För att få ned kostnaden önskas en alternativ lösning som kan produceras 

inom företaget. En egentillverkad konstruktion minskar inte bara kostnaden utan möjliggör även bättre 

anpassning till kundens behov. 

 

Tabell 2. Basfakta om COBRA Monaco Pro 

Bredd hos botten 405 mm 

Djup 660 mm 

Höjd 870 mm 

Bottentjocklek 75 mm 

Vikt 10,6 kg  

 

 

2.1.2 Målgrupp och kundbehov 
Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder, det går ungefär 13 vuxna personer per fritidbåt. 

Endast Norge, Finland och Kanada är något mer båttäta än vad Sverige är [2]. Nitra 29 är mer utav en 

fritidsbåt än de tidigare modellerna som de har producerat och riktar sig därmed mer mot fritid och 

nöje hos privatpersoner än racing. Det fanns ingen tidigare definierad målgrupp för båten och därför 

inleddes förundersökningen med en enkätundersökning.  

Enkätens syfte var att få en bättre överblick av målgruppen men även av kundbehov samt om vad som 

används i form av båt och stolsunderrede idag. Om stolsunderreden är något av vikt för kunden vid 

köp av båt. För att få in svar skickades enkäten ut via facebookgrupper relaterade till motorbåtar. 

Många grupper var båtklubbar med krav på medlemskap vilket gjorde dem problematiska att komma 

åt. Förutom facebookgrupper mailades enkäten även till motorbåtsrelaterade associationer såsom 

svenska sjöräddningssällskapet och ribbupplevelser men även till vänner och bekanta med starkt 

båtintresse. Trots många utskick fick enkäten endast 46 svar.  

 

Av svaren som kom in var en klar majoritet män, 98 %, och de flesta använder framförallt sin 

motorbåt i fritidssyfte. Efter fritidssyfte var tävlingssyfte mest vanligt och hela 37 % av samtliga hade 

någon gång tävlat inom båtracing.  

Det finns många olika stolstyper på marknaden idag, några sådana förutom den klassiska stolen är 

jockey, ståstol och bänk. Utav de som svarade använde ändå 63 % stol. Stolen är mer vanlig för 

motorbåtar av snabbare slag då man vill ha en så låg båt möjligt för att minska luftmotståndet, men 

man vill även sitta så nära durken som möjligt för att få mer stabilitet och kunna känna med båtens 

rörelse. Detta leder dock till att det begränsar utrymmet för vertikala rörelser mellan stol och durk. Via 
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enkäten kunde även ses ett mönster i att de med racerbåtar som även någon gång har tävlat tenderar att 

vara mer benägna att använda ett egentillverkat stolsunderrede. Vilket kan tyda på just denna önskan 

att komma närmare durken men även att de har högre preferenser och att det kan finnas ett hål i 

marknaden.  

Hela 48 % upplever att dimensionering i båten inte är anpassad för deras kroppsstorlek i något 

anseende och de flesta har endast möjlighet att justera sätet i långskeppsled om överhuvudtaget.  

De stötar som uppstår framkallar smärta i framförallt rygg men även i hela kroppen när båten landar 

efter luftfärd, 37 % av de som svarade har upplevt smärta i samband med körning. Det är inte endast 

stötar i lodräta ledet som är problematiska utan även sidostötar som uppstår när båten träffar en våg 

snett. En majoritet, 59 %, anser att implementerad dämpning är av behov men oro finns över att 

hamna i otakt med vågorna, få okontrollerad retur, att inte få en stabil “ride height” eller att riskera att 

bottna ur dämpningen. 

Även om Nitra 29 är skapad för fritidssyfte så kommer den på grund av sitt utseende och sin hastighet 

att attrahera de fartglada personer som är mer benägna att vara involverade i racing. Eftersom båten 

ändå kostar minst en miljon behöver kunden ha en relativt hög inkomst. Båtbranschen är idag tydligt 

mansdominerad, men Nitra vill inte exkludera kvinnor för det och därmed har hänsyn tagits till både 

män och kvinnor vid bestämning av intervall för justeringen.  

 

 

2.1.3  Båtmässa - Allt om sjön 

Eftersom projektet ägde rum under en vårtermin och förundersökning pågick under dess början var 

möjligheten till att utföra observationer mycket begränsad. De observationer som kunde göras var på 

båtmässan Allt om sjön i Älvsjö. Två turer till båtmässan gjordes där det var möjlighet att se Nitra 29 i 

verkligheten, för att prova stolarna och analysera mer hur miljön faktiskt ser ut. Något som upptäcktes 

då var hur begränsat utrymmet på sidorna av stolen var, knappt att en hand kunde tränga sig igenom, 

se figur 3 för bilder av förarmiljön. Denna upptäckt begränsar inte bara valmöjligheten till var man 

kan placera reglage utan även möjligheten till att dämpa sidostötar.  
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Figur 3. Bilder av förarmiljö runt sätet av Nitra 29 från Allt om sjön 

 

En konkurrensanalys gjordes parallellt med en state of the art-undersökning. Analysen gjordes via 

observationer under båtmässan samt sökningar på nätet. Genom att prata med konkurrenter och 

kunniga personer inom branschen på mässan kunde många för- och nackdelar med de olika 

stolsunderredena definieras. Under hela förstudien var det väldigt sällsynt med stolsunderreden som 

var möjliga att höjdjustera. Endast några varianter teleskopsrörlösningar med gascylindrar och de med 

dämpning var möjliga att höjdjustera.  
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Ullman Dynamics 

                       

Figur 4. Två av Ullman dynamics stolar 

Ullmans Dynamics är ett företag skapat av en svensk läkare specialiserad inom ergonomi. Deras stolar 

är världsledande på marknaden just nu och används av bland annat kustbevakning världen över, figur 

4 visar två av deras stolar. Fokus ligger på att hjälpa den yrkesverksamma besättning som blir utsatt 

för vibrationer och stötar kontinuerligt under sin arbetsdag. Det som främst skiljer dem från de andra 

lösningarna på marknaden är att de kan ta upp sidostötar. Systemet inkluderar sätet som även det är 

utformat för att ta upp belastningar. De säljs alltså tillsammans, stol och underrede, och kan alltså inte 

köpas separat.  

Stolsunderredet liknar en fyrledsmekanism men två av lederna fungerar som fjädrar, mer precist som 

två bladfjädrar vilket är det som möjliggör upptagningen av sidostötar. Vilket är en patenterad lösning 

som gick ut 2014 [3]. Ullman Dynamics stolar går dock inte att höjdjustera utan de tar personernas 

storleksskillnad i hänsyn genom att addera justerbart fotstöd. Kostnaden är det som anses vara dess 

nackdel, då det diskuteras om de tillräckligt mycket bättre än konkurrenterna för att kosta fem gånger 

så mycket. En bra lösning till ett lägre pris var tydligt eftertraktat på båtmässan.  
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X-system  

 

 

 

 

 

 

Figur 5. X-system och stolsunderrede av Anytec, hämtad från totalvene 

Den vanligaste lösningen just nu är den som kan ses i figuren ovan. Ett flertal olika företag producerar 

varianter av samma lösning. I figur 5 till höger är det stolsunderrede som används till Nitra 29 idag. 

Konstruktionen består av två sammankopplade fyrledsmekanismer som möjliggör rörelsen för 

dämpningen samtidigt som det ger stabilitet i sidled. Höjdjustering sker med hjälp av reglering av 

stötdämparen längd och vinkel. Det uppdagades under båtmässan att denna konstruktionslösning 

tenderar att knäckas när de utsätts för kraftiga sidostötar eftersom inga sidorörelser tillåts. 

 

Lastbilsunderrede 

 

Figur 6. Lastbilssäte med stötdämpning 

Stötdämpningssystem för säten hos lastbilar och traktorer. Det mer prisvärda alternativet enligt vissa 

men alldeles för skumpig enligt andra. Figur 6 visar ett typiskt stolsunderrede för lastbilar. Är 
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anpassad efter lastbilsförhållanden där lastbilen i sig är dämpad. Därmed har de mjukare fjäder för att 

ge bekvämare körning för lastbilsförare men ute på sjön kan det istället ge upphov till man hamnar i 

otakt med vågorna.  

Dämpgaffel 

 

Figur 7. Ny variant med dämpgafflar av XO boats  

XO boats har nyligen tagit fram ett stolsunderrede som mer eller mindre bestående av en 

gaffeldämpare, se figur 7. Underredet är dock inte riktigt beprövad än, utan fortfarande under 

utvecklingsstadie. Kan höjdjusteras vid montering, justering av fästen, men inte via mekanism.  

 

 

2.2 Antropometri 
För att bestämma hur mycket stolsunderredet ska behöva kunna justeras måste 

målgruppspopulationens variation definieras, det kan göras via antropometrisk data. På så sätt kan det 

fastställas vilka mått som möjliggör att så många som möjligt inom målgruppen når synvinkeln. För 

att undvika ett allt för brett spann pga. extrem-mått utgörs spannet av 5:e till 95:e percentilen. 

Eftersom alla människor inte är identiska utan varierar i proportioner bör justering för höjdled och 

långskeppsled manövreras separat. Körställningen liknar den för en bil, med pedal för gas, ratt för 

manövrering och ett antal reglage i körhytten, med undantag för att man önskar att sitta närmare ratten 
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för att få mer kontroll, det eftersom båten rör sig betydligt mer än bilen. Nitra har en ambition av att 

expandera i Europa och därför önskades dessa intervall att definieras för en europeisk population men 

det visade sig vara mycket svårt att få tillgång till, åtminstone fullständig information. För att samtliga 

mått skulle härstamma från samma databas beslutades det att ändå använda den svenska populationen. 

Med hjälp av databasen som Högskolan i Skövde [4] bistår med kunde  intervallen definieras med mått 

erhållna från (Hanson et al. 2009).  Den 5:e percentilen betraktas för att bestämma minsta räckvidd 

medan 95:e percentilen betraktas för minsta lämpliga passmått hos den aktuella befolkningsgruppen. 

Det minsta utrymmet under stolen bestäms enligt 95:e percentilen av måttet mellan stuss och ögonhöjd 

för en sittande man och den minsta räckvidden till ratten bestäms enligt den 5:e percentilen av måttet 

mellan armbåge och fingerspets för kvinnlig räckvidd, se figur 8 som ger illustrerad bild över för de 

aktuella måtten. Måttet för långskeppsled ta mellan armbåge och fingerspets eftersom det antas att 

vinkeln mellan överarm och underarm hos föraren är nästintill 90 grader, men för att kompensera för 

att det kan vara en för drastisk förenkling adderas en extra marginal på 50 mm. Se tabell 3 för de 

framtagna måtten.  

 

 
Figur 8. Illustrativ bild över de aktuella måtten för justeringsintervallen 

 

 

Tabell 3. Resultat av antropometrisk förundersökning för de relevanta måtten 

Dimension 5:e percentilen 95:e percentilen Extra marginal Differens 

Höjdled 711 mm 878 mm - 167 mm 

Långskeppsled 394 mm 528 mm 50 mm 184 mm 

Vikt 47 kg 100 kg - 53 kg 
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Utrymmet i förarmiljön definieras mellan tak och durk som är proportionellt mot måttet mellan 

synvinkeln och durken, mått till synvinkeln var angivet av Nitra och kan läsas av i figur 9. Höjden för 

synvinkeln är fast och därför behöver personen kunna förflyttas för att kunna nå denna höjd. För att 

veta hur mycket utrymme som återstår under stolen subtraheras stolens tjocklek, 𝑡!"#$, samt måttet 

mellan stuss och ögonhöjd, ℎö!"#. 

		H =1103−tstol −högon    (1) 

Det maximala och minimala avståndet under stolen kan bestämmas genom att sätta in värdena ur 

tabell 3 för höjdled i (1) vilket resulterar i 317 mm respektive 150 mm. 

Här kan ett dilemma uppmärksammas; desto längre en person är ju lägre behöver personen sitta. 

Vilket i sin tur även ger upphov till en kortare dämpningsträcka vid eventuell implementerad 

dämpning. Att vara längre brukar även innebära att väga mer vilket förorsakar högre kraftpåverkan 

hos stolsunderredet och därmed högre krav på dämpkraft, större dämpare. På grund av denna följd av 

kraftpåverkan behöver även ett viktintervall att tas fram, eftersom det påverkar vilka krafter 

stolsunderredet behöver klara av.  

 

 
Figur 9. Synvinkelns höjd i förarmiljön, mått i mm 
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2.3 Belastningar 

Redan i uppgiftsbeskrivningen definierades det att stolunderreden för höghastighetsbåtar utsätts för 

mycket höga krafter men hur höga dessa är och i vilka riktningar fanns det inte bakgrundsfakta om. 

Det ultimata hade varit att mäta de accelerationer som uppstår vid körning av båten med en 

accelerometer men eftersom kandidatarbetet pågick under våren och våren detta år inte kom förrän i 

maj så var detta tyvärr inte en möjlighet. Den alternativa lösningen blev att undersöka redan tillgänglig 

data från utförda mätningar som möjligtvis kunde appliceras på Nitra 29. Data söktes från gjorda 

accelerometermätningar av den svenska sjöräddningen, SSRS, den holländska sjöräddningen, KNRM, 

samt av Shox, som har ett världsledande laboratorium med forskning inom stötreducering. Ingen av de 

nämnda kunde bidra med relevant data då de mätningarna som utförts var utförda på större båtar med 

lägre maxhastighet än Nitra 29. Figur 10 visar en tabell över accelerationer mätta under två körning, 

och visas för att ge en förståelse över riktning hos accelerationerna som påverkar höghastighetsbåtar. 

Man kan inte applicera belastningar som uppstår på en båtmodell till en annan, då skrovets utformning 

samt båtens totala storlek är mycket avgörande för hur den belastas. Det som kunde fastställas var att 

de största belastningarna som sker är när båten blir luftburen under färd för att sedan landa i en våg. 

Denna kollision sker i form av en stöt, kallas ofta för slamming.	Det som då sker är att ett vattentryck 

uppstår mot skrovet som främst beror av den vertikala relativa hastigheten mellan båt och vatten. Detta 

vattentryck påverkas lätt av formen på skrovet, desto mer v-form ett skrov har desto lägre tryck 

påfrestar båten vilket resulterar i lägre accelerationer och belastningar som transmitteras till 

besättningen. 

 

 

	
Figur 10. Tabell med accelerationsmätningar i samtliga tre led (Allen) 
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2.3.1 Stötar och vibrationer 
Industrin har under många år fokuserat på att utveckla båtar för att vara så snabba och effektiva som 

möjligt, utan att inse vilken inverkan det har på besättningen. Kraftiga vibrationer och stötar påverkar 

besättningen. Vibrationerna som uppstår vid dessa hastigheter är svängningsrörelser framkallade av 

energiöverföring från vattenytan till besättningen. Hur höga nivåer och hur långt vibrationerna 

fortplantas beror på en rad olika faktorer. Under drift med höghastighetsbåtar uppstår även mycket 

höga stötar när kollision med vågor sker, dessa kan vara så höga att de orsakar skador hos 

besättningen. Det är människans egna dämpningssystem, ryggraden, som då tar skada. Akuta rygg- 

och nackskador kan orsaka kronisk påverkan hos ryggraden, leder och lemmar. Vid exponering av 

vibrationer och flertalet stötar kan även ge fysisk och psykisk utmattning, vilket reducerar det förarens 

kapacitet då det påverkar förarens uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Förutom den påverkan som 

uppstår hos människan så ökar även risken för försämrad prestanda och hållbarhet av det tekniska 

systemet hos båten[5].  

Även om utveckling har kommit betydligt längre än förståelsen för hur vibrationer och stötar på sjön 

påverkar oss så finns det ett flertal riktlinjer och lagar om hur mycket vibrationer en person bör tillåtas 

att utsättas för. Ett minimikrav på skydd för arbetstagare som utsätts för vibrationer har införts av 

European Agency for Safety and Health at Work med direktivet 2002/44/EC. Lagen innebär 

gränsvärden som begränsar vilka helkroppsvibrationer en person får utsättas för utan att det ska anses 

vara en hälsorisk, vilket baseras på r.m.s.-värden av den frekvensvägda accelerationen och vilka av 

vibrationernas dosvärden (VDV) som ska tillåtas beräknade enligt den internationella standarden ISO 

2631-1: 1997[6]. 

Det segment som Nitra riktar in sig mot, samt de sjöförutsättningar som båtmodellen är lämpad för, 

innebär ett nyttjande i fritidssyfte och därmed en vibrationsexponering under ett kortare tidsintervall, 

max 2 timmar i sträck samt betydligt mindre frekvent än för en arbetstagare. Eftersom direktivet 

2002/44/EC riktar sig till att skydda arbetstagare som utsätts för vibrationer under sin arbetstid 

dagligen, dvs. yrkesmässig exponering av helkroppvibrationer, kan vi bortse från detta krav och 

därmed endast fokusera på de stötar som uppstår av den storlek som riskerar att orsaka akuta 

ryggskador.   

 

2.3.2 Skrovklassificering 
Eftersom de krafter som påverkar båten även påverkar stolsunderredet och besättningen, där 

transmissionen är nästintill förlustfri, kan krafterna definieras genom att titta på de accelerationer som 

skrovet behöver kunna ta upp. Som tidigare nämnt har skrovets utseende stor påverkan i hur höga 

belastningar blir för båten tillsammans med besättningen. För att det ska finnas en trygghet och 

säkerhet på marknaden finns ett flertal certifieringar, inom dessa finns riktlinjer för hur skriv ska 
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designas, bland annat vilka accelerationer skrov behöver dimensioneras mot. En sådan certifiering är 

DNV-GL som applicerades för få en uppfattning av de vertikala accelerationer som ka uppstå för 

Nitra 29.  Via de riktlinjer som DNV-GL erbjuder kan ett extremvärde för den vertikala accelerationen 

beräknas med en risk på 1 % att överskridas i det värsta driftförhållandet för höghastighets- och 

sjöfartyg [7].  

Inom kapitlet B200, Design vertical acceleration, finns riktlinjer för att beräkna dessa accelerationer. 

Den vertikala accelerationen kan beräknas på olika sätt beroende på resultatet för sambandet som 

följer 

	

V
L

               (2) 

 

där V är maxhastigheten i knop och L är båtens längd i m. Olika ekvationer används för att beräkna 

accelerationen beroende på om sambandets resultat för båten är < 3 eller om det är ≥ 3. För Nitra 29 

blir resultatet för sambandet 34, alltså mer än 3, och därmed kan accelerationen beräknas enligt 
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Ekvationen innehar tre variabler, 𝑎!", accelerationen i masscentrum, 𝐻!, den signifikanta våghöjden 

samt hastigheten, V. Resterande symboler står för parametrar över några av båtens egenskaper. Nedan 

redogörs det för deras betydelse samt vad de är för Nitra 29.  

Den signifikanta våghöjden, 𝐻!, är den vertikala höjden från en vågdal till en vågtopp där signifikant 

menar på att det medelvärdet i våghöjd på den högsta tredjedelen av vågorna. Detta betyder att 

enskilda vågor kan vara betydligt högre än den signifikanta. Nitra 29 är CE-certifierad i klass C, vilket 

betyder att den är lämpad till att köras i kustfarvatten och inomskärs, med andra ord konstruerad för att 

kunna genomföra resor nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder där vindstyrkan 

kan vara upp till och med 6 på Beaufort-skalan med en signifikant våghöjd på tom. 2 meter [8]. 

Därmed kan vi konstatera att 𝐻! = 2.  

Parametern 𝑔! står accelerationen hos gravitationen, vilken antas till 9,81 𝑚/𝑠!. 

Skrovets lutning vid masscentrum, även kallat deadrise-angle betecknas här 𝛽!" och är 26° för Nitra 

29.  

Parametern 𝐵!"! är vattenlinjens bredd vi hälften av båtens längd. Båtens totala bredd är 2,05 m men 

hur djupt båten ligger vid mittpunkten är betydligt svårare att definiera, speciellt eftersom det även 

beror av hur fort båten kör. En förenkling görs genom anta att vattenlinjesbredden är hälften av den 

totala bredden.  
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Faktorn 𝑘! beskriver utseendet av skrovet ur en given tabell, se figur 11 för tabell över skrovens faktor 

nedan. Det som närmast kan beskriva skrovets form hos Nitra 29 inom tabellen är Wave piercer som 

har 𝑘! = 0,9.   

 

 
Figur 11. Typer av skrov med dess faktor kh, tabell tagen ur DNV-GL regelverk[7] 

 

Parametern Δ beskriver den vikt i ton av den fullt lastade förskjutningen i ton av saltvatten. Vilket blir 

båtens egenvikt enligt Arkimedes princip. Kraftjämvikt råder eftersom båten hålls flyttande, 

Fvatten=Fbåt. Östersjön är ett bräckt hav med en salthalt mellan 0,2 till 0,8 procent. Bräcktvatten har en 

annan densitet än saltvatten vilket gör skillnad för vattnets lyftkraft, således hur högt båten ligger i 

vattnen ℎ!ö! ≠ ℎ!"#$ . Men eftersom det är densiteten som ger upphov till denna skillnad så är 

skillnaden även proportionell mot skillnaden i volym av det undanträngda vattnet. Saltvattnet som 

trängs undan av en båt kommer väga lika mycket som sötvattnet som trängs undan men ha mindre 

volym. Därmed är Δ = 2 ton oavsett om båten körs i saltvatten eller bräckt vatten. 

  

När samtliga parametrar och variabler är kända kan den vertikala accelerationen för masscentrum att 

beräknas. Masscentrum ligger långt bak hos små höghastighetsbåtar pga. motorernas tyngd relativt 

båten. Om punkten av intresse inte ligger i masscentrum, vilket den inte gör om punkten är den för 

föraren hos Nitra 29, ökar accelerationen enligt sambandet 

	
av = kv ⋅acg                       (4) 

där 𝑘! är en distrubutionsfaktor som förhåller sig enligt grafen i figur 12 nedan. 
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Figur 12. Distributionsfaktor i longitudinell riktning för vertikal designacceleration [7] 

 

Eftersom förare och passagerare sitter bakom mittpunkten av båten kan 𝑘! approximeras till 1, vilket 

resulterar i att 𝑎! = 𝑎!". Samtliga parametrar är kända samt variablernas maxvärden, men hur dessa 

variablerna förhåller sig emot varandra är inte känt. Hur snabbt kör man i vilken våghöjd? Istället för 

att ställa den frågan kan en tillåten acceleration anges. Hur hög acceleration ska tillåtas? Genom att 

bestämma accelerationen kan den maximala hastigheten för respektive signifikant våghöjd att 

beräknas. Om 10g-krafter tillåts kan en köra enligt figur 13 (a) till skillnad från hur fort en kan köra 

om istället 5g-krafter tillåts, se figur 13 (b).  

 

 

 
               (a)    (b) 

Figur 13. Förhållande mellan signifikant våghöjd och hastighet för tillåten vertikal acceleration på 

10- och 5g 
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För att bestämma en tillåten acceleration måste det avgöras vad som är en skälig acceleratiosnivå att 

utsättas för, vad är skadligt och inte. I figur 14 beskrivs hur accelerationen upplevs och hur den 

påverkar personer. Eftersom 5g enligt figuren riskerar att leda till skador så bör den tillåtna ligga under 

detta värde. Extremt obehag kan ändå tillåtas eftersom risken att den överskrids är 1 %, vilket även 

visar på att nivån skulle uppnås mycket sällan. 

 

 
Figur 14. Tabell från ”general guidance for selection of vertical accelerations for structural design” 

över hur olika nivåer av g-krafter upplevs[9] 

 

 Om riktlinjerna följs och extremt obehag bedöms som en rimlig övre gräns kan en acceleration kring 

3-4 g-krafter tillåtas. I figur 15 (a) och (b) kan möjliga hastigheter vid respektive våghöjd för dessa 

accelerationer att avläsas.  

 

 

 
                     (a)    (b) 

Figur 15. Grafer över maximal hastighet för tillåten maxacceleration i vertikal riktning 
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Graferna skiljer sig väldigt lite ifrån varandra och visar på att det inte är tillåtet att köra fortare än ca 

40-45 knop om accelerationen inte ska riskera att överstigas. Detta går starkt i konflikt med hur snabbt 

det är möjligt att köra Nitra 29, det är högst osannolikt att en förare skulle hålla en rekommenderad 

hastighet på 45 knop i sjö med signifikant våghöjd så låg som 0,2 m om det är möjligt att köra 

uppemot 100 knop. Den mest förekommande våghöjden i östersjön är 0,6 m enligt mätningar som kan 

ses i bilaga A. Vid den mest frekventa våghöjden på 0,6 m skulle föraren inte få köra snabbare än 30 

knop. Det skulle därmed inte finnas någon anledning till att köpa en så snabb båt som Nitra 29. Detta 

kan ses som ännu ett argument för att använda dämpning, då det skulle möjliggöra för föraren att köra 

fortare utan öka den tillåtna accelerationen och utsättas för obehag samt riskera att skada sig.  

 

 

2.5 Stötreducering 
Det är en relativ nytt att implementering stötdämpning inom båtbranschen. Även om stötdämpning 

varken var en del av uppdragsbeskrivningen eller ett önskemål från Nitras sida granskades det hur 

behovet ser ut på marknaden samt vilken inverkan det skulle ha för besättningen.  

 Ett dämpsystem absorberar energi för att sedan föra bort den i syfte att dämpa en svängningsrörelse. 

Energi kan absorberas med hjälp av exempelvis en elastomer eller en fjäder men energin som 

absorberas omvandlas sedan för att oscillera tillbaka till ursprungsformen, konsekvensen blir en 

oscillerande rörelse med successivt minskande amplitud proportionellt mot att energi successivt går 

förlorad. För att hejda oscillationer kan en dämpare implementeras som effektivt omvandlar den 

absorberade energin till värme, oftast genom viskös friktion. På detta sätt kan en del av energi som 

transmitteras genom båten vid stöt av en våg bortledas så att stötens inverkan reduceras för 

människan. En schematisk skiss kan målas upp över systemet enligt figur 16 till vänster. Det fjädrande 

elementet i en stötdämpare används för att kontrollera rörelseförloppet och framförallt returrörelsen. 

Som tidigare nämnt agerar ryggen som ett dämpsystem för kroppen, om man tar hänsyn till det i den 

schematiska skissen ser det ut som till höger.  
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Figur 16. Schematiska skisser över det dämpade systemet utan och med hänsyn till ryggens 

 

 En problematik som finns vid användning av dämpning är risken att bottna ut. När en dämpning 

bottnar ut stoppas dämpningen av stöten mekaniskt, dvs. en överbelastning har skett och dämpningens 

botten är nådd, det ger upphov till en dynamisk stöt som kan multiplicera stötens storlek upp till tre 

gånger den statiska belastningen [5]. Om stolen slår i botten med dämpning blir färdsträckan för stolen 

längre än båtens färdsträcka, stolen färdas alltså förbi den punkt där den skulle ha vänt om den var 

statisk fäst med båten. Samtidigt har båten vid det laget hunnit vända från kollisionen med vattnet och 

färdas nu uppåt, vilket istället kommer generera en stöt mellan stol och båt när de nu färdas mot 

varandra som blir högre än vad den hade varit om stolen var stum. Eftersom kroppen är dynamisk kan 

belastningen av människan påverkas genom ett flertal strategier. Hur personen håller sin kropp vid 

körningen är ett sådant exempel, en dålig hållning ökar risken för skada markant. En bra hållning är en 

sådan där ryggraden och framförallt svanken skräcks ut, då är ryggraden som starkast och mest 

flexibel. Bara att ha fötterna placerade mot durken eller ett stöd gör stor skillnad, då påverkar de inte 

längre sitsen och människans gensvar vid händelse av en stöt och därmed kan man försumma dess 

massa vid eventuell beräkning [10].  

Det är viktigt att personen inte lyfter från sätet vid färd då det leder till samma typ av konsekvens som 

när dämpningen bottnar ut. Istället för att vara en del av systemet, båten, verkar de som två system och 

en chockbelastning uppstår mellan säte och passagerare. Det är ännu en anledning till att det är viktigt 

att fötterna har kontakt med durk så att passageraren kan stabilisera sin position i sätet. Vi svår sjö och 

höga hastigheter rekommenderas det av HSB att man även ha bälte för att undvika detta. Den 

befintliga stolen har ett visst sidostöd hos stolens utformning som hjälper att stabilisera torson men det 

ger inte fullständigt stabilisering för nacke. För att avbelasta nacke krävs det att dämpningen även kan 

dämpa sidostötar alternativt kan en bockformad stol, även kallad jockey, användas där benen hjälper 
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till att ta emot stötar. Vadderingen i säten är viktigt, då det snabbt kan komprimeras och fungera som 

dämpare för båda vibrationer och stötar. Stolens struktur och material har stor inverkan i 

transmissionen av accelerationer och bidrar därför mycket i att skydda [10]. 

 

2.5.1 Olika typer av dämparsystem  

Det finns ett flertal olika sätt att dämpa en rörelse. Detta kapitel tar kortfattat upp ett urval av dämpare 

som ansetts lämpliga inom projektet. 

Coilover är en vanlig variant som används flitigt för bland annat bilar, motorcyklar och snöskotrar. 

Det är ett kombinerat fjäderdämparsystem i en enhet. Dämparens längd kan justeras i längdled utan att 

påverka dämparens kapacitet eller fjäders vilolängd. Fjädern kontrollerar rörelsen medan den viskösa 

dämparen leder bort energi.  

En annan variant av dämpare är luftdämparen som komprimerar gas för att bortleda energi. Denna är 

betydligt lättare och riskerar inte att läcka olja och fungerar även vid mycket hård belastning. 

Luftfjäder är en luftfylld volym som kan elastiseras. De är mycket yteffektiva, klarar av smutsig och 

blöt omgivning bra samt kan bära väldigt höga laster, uppemot 45 ton [11]. De används i lastbilar och 

bussar för att öka komforten samt för att möjliggöra höjdjustering. Det finns nya på marknaden med 

implementerad dämpning men vanligtvis behöver de kompletteras med dämpare på sidan av. 

 

 

2.6 Formspråk 
För att utveckla ett stolsunderrede som passar i samspel med båten gjordes en analys av Nitras 

formspråk. De tre båtmodellerna följer en sömlös design med ett strömlinjeformat uttryck, med väldigt 

lite variation i design modellerna emellan. Färgerna går i svart och vit som standard, även kunden 

själv får välja färger av egen preferens, med yta i högglans. Eftersträvan är att försöka uppnå ett 

enhetligt utseende med form, färg och material, Moodboard kan ses i bilaga B, i samtidigt som 

konstruktionen bör ge ett hållbart intryck för att ge förtroende.  

 

 

2.6 Kravspecifikation och QFD 
Från den förstudie som utförts kunde slutsatser och upptäckter sättas samman till en kravspecifikation, 

se specifikationen i bilaga C. Kravspecifikation började ta form redan i startskedet i projektet med 

uppdragets initiala krav och användes sedan som ett levande dokument genom kontinuerlig 

komplettering med ökad produktdefiniering under projektets gång.  
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För att definiera vikten hos krav och kundbehov samt för att få en överblick hur de ställer sig i 

förhållande till varandra gjordes en QFD-matris, se matrisen i bilaga D. Högst teknisk vikt fick 

kostnad, hantering av accelerationer samtal antal möjliga steg i justering. Kostnad spelar en roll i 

samtliga åtaganden och har därmed fått hög viktning. I detta projekt tas kostnad i åtanke i val av 

implementerade delar och material. Hantering av accelerationer förväntades att vikta högt eftersom de 

höga belastningar som det orsakar påverkar samtliga delar av systemet. De kundbehov som viktades 

högst mot de tekniska kraven var motstå utmattning, passa befintliga mått och dämpa stötar vilka 

kommer att tas till hänsyn vid konceptgenerering och val.   
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3. Konceptgenerering 

Konceptgenereringen inleddes med att skapa ett funktions/medel-träd med en efterföljande 

morfologisk matris. För att sedan via inspiration från matrisen ta fram åtta konceptidéer och från dessa 

utarbeta tre koncept för att slutligen utse ett att vidareutveckla.  

 

3.1 Funktions/medel-träd och morfologisk matris 
Ett funktions/medel-träd skapades för att definiera spannet av valmöjligheter till infästning, höjd- och 

långskeppsjustering, samt hantering av krafter. När detta träd var tillräckligt genomarbetat påbörjades 

en morfologisk matris för att skapa en överblick över möjliga mekanismer för justering, typer av 

dämpningssystem samt hur dessa skulle kunna placeras, se morfologisk matris i bilaga E. Eftersom det 

finns väldigt få stolsunderreden som kan höjdjusteras så finns det även få beprövade lösningar jämför 

med långskeppsjusteringen som är betydligt vanligare. Långskeppsjusteringen sker oftas med hjälp av 

en slide-mekanism som hjälper stolen att skjutas fram och tillbaka som skiljer lite i from och låsning 

från produkt till produkt. I samband med skapandet av den morfologiska matrisen beslutades det att 

mekanismen för långskeppsled kunde bestämmas principiellt redan då.  

Båten är försedd med batteri på 12 V men i enighet med Nitra beslutades att undvika eldriven justering 

för att minimera risk av haveri samt komplikationer, därför  kunde lösningar som involverar linjära 

enheter och aktuatorer direkt uteslutas. De alternativ som kvarstod var då kugg, skruv eller skena. Med 

kugg menas en skena försedd med tänder som ett kugghjul kan vandra på och på så sätt möjliggöra 

rörelsen. Med skruv menas en gängad cylinder som stolunderredet kan förflyttas längs med hjälp av en 

linjär rörelse som sker på samma sätt som när en mutter vandrar upp och ned längs en skruv. Med 

skena menas en skena som antingen går utanpå eller omfamnas av en annan skena. Mötet av de två 

skenorna begränsar systemets antal frihetsgrader till en, riktningen längs med varandra. Ena skenan 

kan glida längs med den andra med antingen låg friktion eller linjära lager. För att stoppa rörelsen 

måste ett motstånd tillsättas, antingen i form av en kil eller med hjälp av friktion. 

Valet blev en slide-mekanism av skenor som går i varandra, vilket förutsattes att fungera för samtliga 

koncept och har därmed inte utarbetats utförligt i skisser och modeller.  

 
 

3.2 Idégenerering 
Efter arbetet med den morfologiska matrisen påbörjade idégenereringen, med brainstorming och 

bortgallring. Inspiration togs från existerande produkter på marknaden men även från produkter som 

behöver integrera dämpning i andra branscher så som skogsmaskiner, cykeldämpning, 

kamerastabiliserare, mountainbikes, monoskis och lastbilsstolar. Samtliga idéer skissades ned och 
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granskades mot varandra. Utifrån dessa skisser togs åtta fram som ansågs vara mer eller mindre 

genomförbara. Vissa idéer krävde modellering för att bevisa dess möjlighet, se figur 17 för ett 

exempel på modellering för att se om länksystemet skulle ge den önskade vertikala rörelsen.  

 
Figur 17. CAD-modeller för att verifiera rörelse 

 

I slutändan stod det mellan fyra koncept, där ett behövde elimineras. Den konceptidé som tillslut blev 

utesluten var det som kan ses i figur 18.  

 

 

 
Figur 18. Bortvalt koncept 

 

Stolsunderredet består mer eller mindre endast utav en böjd stång som ger svikt, kan ses som en fjäder. 

Långskeppsjustering möjliggörs genom att kunna flytta hela stolsunderredet tillsammans med stolen 

längs fästen i durken. Höjdjusteringen skulle möjliggöras på liknande sätt, genom att kunna skjuta 

stolen längs med stången, snett uppåt eller snett nedåt. En lång person som vill sänka stolen skulle 

därmed även skjutas framåt, vilket är motsatt önskad riktning om man har långa ben. Höjdjusteringen 

skulle även påverka fjädringen hos underredet, den skulle dock bli styvare desto längre personen vilket 

kan anses rimligt. Människor varierar i proportioner och därför anses det orimligt att ta fram ett 
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koncept där höjdled och långskeppsled manövreras tillsammans utan de bör justeras var för sig. 

Eftersom stolsunderredet är fjädrat behöver även en dämpare adderas. Den skulle kunna fästas mellan 

plattan under stolen och området på stången längst ned vid durken men detta skulle leda till att 

dämpningens vinkel justeras tillsammans med höjdjusteringen. På grund av nämnda nackdelar 

tillsammans med risk för skörhet och utmattning valdes konceptet tillslut bort. 

 

3.3 Konceptframtagning  
Eftersom det fanns en viss oenighet mellan projektetarbetesgruppen och Nitra om huruvida dämpning 

bör integreras eller inte så togs tre koncept fram för tre olika typer av förare. Ett stolsunderrede för den 

djärva föraren som gärna kör stumt, ett för den aktsamma föraren som lägger fokus på dämpning och 

ett för den ambivalenta föraren som är osäker och gärna vill ha möjligheten till att kunna välja.  

 

3.3.1 Koncept 1 – Djärv 

Djärv är ett stumt stolsunderrede uppbyggt av ett länksystem, med 10 länkarmar på var sida, se figur 

19. Höjdjustering manövreras med en skruv, likt en domkraft. Skruva in för att höja och ut för att 

sänka. Sitsen vinklas en aning i djupled, bakåt vid sänkning, på grund av geometriförhållandena 

mellan länkarmarna. Detta kan dock ses positivt då en längre person behöver mer stöd för låren vid en 

nivå närmare durken än vad en kortare behöver. Förflyttningen i långskeppsled görs via en slide-

mekanism som sitter mellan stol och underrede.  

 

 

 
Figur 19. Koncept Djärv, med stol och utan  
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4.3.2 Koncept 2 – Aktsam 
Aktsam är ett koncept utformat för att fokusera på dämpning, se figur 20. Stolsunderredet är placerat 

bakom stolen och fästs i stolsryggen. Eftersom stolsunderredet går längs ryggen finns det möjlighet till 

en längre dämpsträcka vilket ger större valmöjlighet av dämpning och i minskar risken för 

dämpningen bottnar ur. Dämpningen fästs mellan två glidleder som kan glida längs med ryggen. Den 

övre glidleden möjliggör förband med stol och dämpare och kan glida fritt för att möjliggöra 

dämpningsrörelsen medan den nedre glidleden endast kan glida för att möjliggöra höjdjustering. På så 

sätt kan både dämp- och höjdjustering ske separat. Stolsunderredet behöver ha en vinkel som är 

densamma som stolens lutning, vilket gör att dämpningens rörelse inte kan ske helt vertikalt. 

Masscentrum för systemet blir förskjutet i systemet vilket skapar ett moment i infästningen och ökar 

belastningen hos underredet. Förflyttningen i långskeppsled görs via en slide-mekanism som är fäst 

mellan durk och stolsunderrede.  

 

 

 
Figure 20. Koncept Aktsam, med stol och utan  
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4.3.3 Koncept 3 – Ambivalent 
Ambivalent är ett koncept som ger kunden valmöjligheten att själv bestämma huruvida de vill använda 

dämpning eller inte, och därmed även vilken typ av dämpning, se figur 21 och 22 för överblick av 

välmöjligheterna. Konstruktion utgörs av en saxmekanism som möjliggör rörelse med hjälp av en 

glidled. Vid höjdjustering och dämpningsrörelse sker rörelsen vertikalt, föraren behåller därmed sin 

position till gaspedalen och reglage sett till långskeppsled. Om föraren väljer att köra stumt kan höjden 

justeras genom att låsa länkarmarna antingen i rotationsleden där de korsar varandra eller i glidleden. 

Vid val av dämpning behöver justeringen ske via justering av dämpningen, antingen med justerbara 

coilovers eller luftdämpare, vilket resulterar i att dämpningens effekt samtidigt påverkas. 

Förflyttningen i långskeppsled är tänkt att ske via en slide-mekanism som är fäst mellan stol och 

underrede. 

 

 
Figur 21. Koncept Ambivalent med båda variationerna med olika dämpning 

 

 
Figur 22. Båda variationerna med olika dämpning 
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3.4 Val av koncept 
För att välja ett koncept att vidareutveckla utvärderades de tre koncepten. De tre koncepten 

presenterades i delredovisning 2 för handledare och kurskamrater, därefter gjordes en 

kriterievalsmatris för att vikta hur väl koncepten mötte kravspecifikationen, se kriterievalsmatris i 

bilaga F. Eftersom en matris bygger på en egen avvägd bedömning viktades resultat inte så högt. 

Speciellt två anseenden togs extra hänsyn till, val av dämpning och utrymmet i förarmiljön.  Efter den 

information och det behov som tidigare utförd förundersökningen visat på upplevdes det orimligt att 

åsidosätta dämpning. Konceptet Djärv uteslöts på grund av detta men även eftersom konceptet fick 

lägst resultat i kriterievalsmatrisen. Konceptet Ambivalent uteslöts på grund av det begränsade 

utrymmet under stolen som endast är 150 mm i stolens lägsta läge. 

Slutligen gjordes en uppföljning med Nitra. Trots oenigheter angående implementering av dämpning 

var samtliga överens om vilket koncept som skulle tas vidare.  

Med hänsyn till samtliga ståndpunkter och kriterier fastslogs att konceptet för den aktsamma föraren 

var det mest lämpliga konceptet att gå vidare med. 
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4. Utveckling av valt koncept  

När valet av koncept var gjort, var det dags att jobba vidare med att utveckla stolsunderredet och 

fastställa vilka typer av mekanismer som ska kunna möjliggöra justeringarna i de olika leden samt 

vilka dimensioner som krävs för att klara belastningarna. Ytterligare en morfologisk matris 

framställdes med den tidigare som bas, se bilaga G. Vilken typ av dämpning som bör användas 

behöver också definieras.  

 

4.1 Grundkonstruktion 
Grundkonstruktionen togs fram i Solid Edge[12] parallellt med definieringen av laster som tas upp i 

nästa rubrik eftersom de direkt påverkar varandra. Men för att ge förståelse beskrivs 

grundkonstruktionens sammansättning först. Grundkonstruktionen består utav en ram och en slide-

mekanism, se CAD-modeller av dem i figur 23. Materialet för konstrukionen är aluminium 6061-T6, 

materialvalet beskrivs mer ingående i kapitel. 4.5. Ramen möjliggör höjdledsjustering samt rörelse vid 

dämpning medan slide-mekansimen möjliggör långskeppsjustering. 

 

 

 

 
Figur 23. Konstruktion för ram och slider 

 

Ramen är en extruderad profil med öppning längs båda långsidorna för att möjliggöra rörelse samt 

minska materialåtgång. I ramen kan två glidleder röra sig fritt, den övre större leden är den som fäster 

stolsunderredet med stolen. Den undre glidleden möjliggör höjdjustering och ska därmed låsas och 

vara fast när höjd är vald. Mellan glidlederna sitter stötdämpningen som därmed bär den övre 

Ram 

Undre glidled 

Övre glidled 

Kåpa 

Skena 
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glidleden tillsammans med stolen vilket gör att den övre leden endast rör sig när en dämpningsrörelse 

krävs, dvs. vid stötbelastning. Längst ned på ramen har snittet en 8 graders lutning för att få samma 

lutning som stolen.  

Slide-mekanismen är bestående av en kåpa som omfamnar två skenor, samtliga är extruderade 

aluminiumprofiler. Se tabell 4 för mått ram och slide-mekanism. 

 

Tabell 4. Mått för ram och slide-mekanism i mm 

Dimension Ram Kåpa Räls 

Höjd 871  25 18 

Bredd 360 360 30 

Djup 80 420 688 

 

4.2 Definiering av laster 
När grundkonstruktionen är bestämd med utsatta avståndsförhållanden och dimensioner kan krafter 

därefter definieras. För att ta fram de krafter och reaktionskrafter som påverkar stolen tillsammans 

med stolsunderredet gjordes en schematisk skiss, se figur 24. Stolen utseddes till system 1 och 

stolsunderredet till system 2 för att sedan friläggas var för sig. Beräkningarna görs för att kunna 

dimensionera stolsunderredet och därför eftersöks de högsta lasterna. Således beräknas lasterna på 

systemet när stolsunderredet är i det högsta läget med den största vikten.  

Ett antal förenklingar tillämpades, så som att systemet och problemet anses stumt samt att samtliga 

krafter antas till att vara punktkrafter. I verkligheten dämpar egentligen ryggraden överkroppens 

rörelse och påverkar därmed den massa som kommer att påverka belastningen men detta bortses ifrån, 

vilket gör att den beräknade belastningen kommer att bli något högre vilket kan ses som en 

säkerhetsfaktor.  

 
Figur 24. Friläggning av system 1 och 2  
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Figur 25. Utsättning av mått 

 

Samtliga längder och avstånd i figur 25 har tagits fram från ritning av den befintliga stolen samt 

överläggning av var infästning bör vara och anses vid detta steg vara kända för konstruktionen. Hos 

system 1 är längden 𝐿! den befintliga stolens djup, 𝐿! avståndet till infästning och 𝐿! den höjd där 

den vertikala kraften 𝐹! antas verka. För system 2 är L längden från ramens botten till infästpunkten 

när stolen är i sitt högsta läge,  𝐿!  är avståndet mellan ramens masscentrum och infästpunkten medan 

T är avståndet från L till ramens slut. Se tabell X för samtliga längders värde.  

  

Tabell 5. Längder av betydelse för beräkning av krafter mätt i mm 

𝑳𝑨 𝑳𝑩 𝑳𝑯 𝑳𝑮 L T 𝑳𝑵 

581 507 439 401 832 30 210 

 

 

De krafter som anses vara kända är 𝐹! , 𝐹! och 𝐹! . Där 𝐹! är den vertikala kraften som ges utav den 

maximalt tillåtna accelerationen tillsammans med massan av den 95e percentilen adderat med massan 

av sätet, vilket då utgör en massa på 110,6 kg. Kraften 𝐹! är den högsta horisontella kraften som 

uppstår. Den högsta horisontella accelerationen bör råda vid plötslig inbromsning men eftersom Nitra 

inte använder bälten påverkar detta inte stolsunderredet då kroppen istället kommer att slungas fram 

och belasta ratten. Den högsta kraften uppstår istället vid accelerering för att komma upp i fart, givet 

av Nitra kan båten komma upp i 75 knop på 5 sekunder. Kraften  𝐹!  är kraften som uppstår av ramens 

egenmassa. 

 

 



 32 

( )sin cos
2
A

R V H H
LM F x F x Lγ γ⎛ ⎞= + ⋅ − ⋅ −⎜ ⎟⎝ ⎠

( )sin sin cosN R G G N NM M F L N L L R Lγ γ γ= + − + −

	N = FG +RV

De tre kända krafterna beräknas fram enligt 

 

	FV = atill ⋅mtot                      (5) 

⋅⎛ ⎞= ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
1,852
3,6H tot

VF m
t

                      (6) 

		FG =mRam ⋅ g0                       (7) 

 

De okända krafter och moment som kvarstår är N, 𝑀!, R, 𝑅!, 𝑅! och 𝑀!, dvs. sex okända. Vid 

uppsatt jämvikt från friläggningen av de två system kan sex ekvationer definieras vilket betyder att 

statisk jämvikt råder och samtliga okända kan lösas ut enligt  

                  (8) 

                  (9) 

   (10) 

                   (11) 

                  (12) 

  (13) 

 

Se resultatet för krafterna i tabell 6. Vid förändring av avståndet till infästpunkten 𝐿! samt avståndet 

𝐿! kan resultatens storlek minskas om det anses vara av behov.  

 

 

Tabell 6. Resultat för de obekanta parametrarna i de två systemen. 

𝑹𝑽 𝑹𝑯 N 𝑴𝑹 𝑹𝑵 𝑴𝑵 

5425 N 853 N 5543 N  1905 Nm 853 N -597 Nm 

 

 

	RH = FV

	FV = RV

	RN = RV



 33 

4.3 Säkerhetsfaktor 
Innan dimensionering bestäms en säkerhetsfaktor enligt Pugsley Safety Factor Approach [13], som 

bedömmer analysens tillförlitlighet samt den inverkan ett haveri skulle ha utifrån fem faktorer, se figur 

X. Faktor A behandlar spridningen hos materialparametrar, B beräknad belastning, C noggrannheten 

hos utförda analyser, D hur stor personskada ett haveri skulle innebära och slutligen E hur stor 

ekonomisk effekt det skulle ge.  

 

 
Figur 26. Säkerhetsfaktor enligt Pugsley Safety Factor Approach [13] 

 
Ett haveri under färd skulle kunna ha allvarliga följder men eftersom det händer att stolsunderreden 
bryts utan att besättning skadats allvarligt uppskattas faktorn D till serious. Faktorn E uppskattas även 
den till serious eftersom stolsunderredet är utformat för en specifik båtmodell vilket ger en småskalig 
produktion vilket ökar kostnaden för varje produkt men förhindrar att ett haveri på grund av systemfel 
kan behöva dra in en hel produktion. Samtliga faktorers uppskattade klassificering kan ses i tabell 7 
och vägs sedan samman bestäms enligt 

                   (14) 

där 𝑛!!  tar hänsyn till osäkerheter i analysen medan 𝑛!! tar hänsyn till de eventuella konsekvenser ett 

haveri kan tänkas orsaka. 

 

 

 

 

		nS = nS1 ⋅nS2
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Tabell 7. Uppskattad bedömning av de fem faktorerna, A, B, C, D och E. 
A Good  

B Fair 

C Fair-Poor 

D Serious 

E Serious 

 

 

De uppskattade faktorerna ledde till att 𝑛!! hamnade inom intervallet 2,3 < 𝑛!! < 2,55, medan  𝑛!!  

blev 1,3. Säkerhetsfaktorn bör därmed ligga inom intervallet 2,99 < 𝑛! < 3,33 och valdes därför till 

3. 

 

4. 4 Dimensionering av Ram  

När samtliga krafter är kända kan dimensionering ta vid. Ramen dimensioneras genom att analysera 

dess utböjning samt dess maximala böjspänning. Om ramen behandlas som en fast inspänd konsolbalk 

kan dess utböjning beräknas med hjälp av elementarfall. Först komposantuppdelas krafterna till ett 

nytt koordinatsystem som istället följer ramen, se figur 27. För beräkning av utböjning kan balken 

delas upp i tre elementarfall med avseende de tre laster som ger upphov till utböjning. 

 

 

 
 

Figur 27. Nytt koordinattsystem införs och samtliga krafter komposantuppdelas efter det 
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De laster som ger upphov till utböjning är 𝐹!", 𝑅!"#" och  𝑀!. Krafterna 𝐹!" och  𝑅!"#" kan beräknas 

med elementarfall 1 [14], se figur 28.  

 

 

 
Figur 28. Elementarfall 

 

 

 Momentets utböjning beräknas enligt formlerna för elementarfall 1 [14], se figur 29. Momentet ger 

upphov till en utböjning i motsatt riktning. 

 

 

 
Figur 29. Elementarfall 

 

Utböjningen, 𝛿, för de tre elementarfallen beräknades numeriskt över hela balken med hjälp av 

MATLAB[15]. Innan beräkningen kunde genomföras behövdes E-modul samt yttröghetsmoment 

bestämmas. E-modulen erhålls ur materialets mekaniska egenskaper, som för Aluminium, 6061-T6, är 

70 GPa, medan yttröghetsmomentet behöver beräknas över balkens tvärsnitt. Eftersom ramen är en 

profil som är urgröpt på långsidorna förenklades konstruktionen till att ses som två c-balkar. Det för 

att få ett så korrekt och ej underskattat tvärsnitt som möjligt. Se figur 30 för överblick av en c-balk 

med utsatta parametrar för mått på dess bredd, 𝑏!, och höjd, ℎ! med efterföljande tabell, tabell 8, som 

visar modellens dimensioner för dessa parametrar.  
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Figur 30. Tvärsnitt hos balk 

 

Tabell 8. Mått för 𝑏! och ℎ! för tvärsnitt, mätt i mm. 

𝒉𝟏 80  

𝒉𝟐 60 

𝒃𝟏 37,5 

𝒃𝟐 22,5 

 

 

Yttröghetsmomentet för en c-balk beräknas enligt  

 

		
I =

b1h1
3 −b2h2

3

12                       (15) 

 

Med yttröghetsmomentet känt kan värdet för varje utböjning beräknas, genom att summera de tre 

utböjningarna kan den totala utböjningen uppskattas. 

 

		δ tot =δ1 +δ2 +δ3                       (16) 

 

I figur 31 kan varje utböjning följas, där den röda streckade linjen visar utböjningen som uppstår från 

momentet M!, den gröna visar utböjningen från R!"#" , som utgjorde en kraft på 1600 N, och den gula 

visar den utböjning som F!", som utgjorden kraft på 16.38 N, förorsakar. Se tabell 9 för resultat av 

samtliga utböjningsberäkningar. Den totala utböjningen blev 0,065 mm och anses ligga inom en rimlig 

nivå då 2 mm betraktas som ett gränsvärde som ej bör överstigas, utböjningens kurva kan ses i figur 

32.  
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Tabell 9. Resultat över utböjningen 𝛿!.  

Maximal utböjning av  𝐌𝐑 0,298 mm 

Maximal utböjning av  𝐅𝐆𝐱 0,00673 mm 

Maximal utböjning av 𝐑𝐱𝐭𝐨𝐭 0,942 mm 

Total utböjning 0,650 mm 

 

 

 
Figur 31. Utböjningen längs ramen för varje elementarfall. Röd linje visar utböjningen av momentet 𝑀!  och 

grön linje visar utböjningen 𝑅!"#" medan gul linje visar utböjningen av 𝐹!" .  

 

 

 
Figur 32. Den totala utböjningen av ramen 
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När deformationen i form av utböjning är känd och godkänd är nästa steg att se över de spänningar 

som uppstår. För att beräkna spänningarna behöver balken snittas enligt figur 33. 

 

 

 
 

Figur 32. Snittad balk 

 

Från figuren följande jämviktsekvationer fodras 

	
−Nr =Rytot                  (17) 

	Tr = FGx +Rxtot                  (18) 

	
Mb = −MR +FGx L−LG − x( )+Rxtot L− x( )          (19) 

 

Eftersom balken påverkas av krafter i samtliga riktningar, ramen påverkas alltså av böj-, normal- och 

skjuvspänning och därmed bör effektivspänningen beräknas.  

Beräkna böjspänning, 𝜎! , av det böjmoment som erhålls i snittet och kan därmed beräknas numerisk 

över hela balken. Böjspänning beräknas med  

	
σ b =

Mb

I
z                 (20) 

där z är den del av tvärsnittet som är mest avlägsen från böjningsaxeln vilket i detta fall blir hälften av 

balkens höjd, !!
!

. Eftersom bidraget från krafterna F!" och R!"#" till böjmomentet M! minskar desto 

längre ut på balken som snittet placeras medan M! är konstant kan det konstateras att M! kommer att 

öka och vara som störst precis i början av balken eller precis vid M!.  
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Där efter kan tryckspänningen bestämmas enligt  

	
σ r =

Nr

Ar
                  (21) 

där A är arean av tvärsnittet  

 

		Ar = b1h1 −b2h2                    (22) 

Skjuvspänningen därefter på liknande sätt fast med tvärkraften 

	
τ r =

Tr
Ar

                (23) 

Både böjspänningen och tryckspänningen verkar i samma led och utgör tillsammans den maximala 

normalspänningen  

	σ N =σ r +σ b                    (24) 

 

Von mises effektivspänning beräknas på följande sätt  

σ σ τ= +2 23eff y                     (25) 

 

Om flytspänningen är lägre än den tillåtna spännigen  

	
σ till =

σ s

nS
                 (26) 

 

där 𝑛 ! är säkerhetsfaktorn som beräknades i kapitel 4.3, kan det fastställas att ramen inte kommer att 

plasticeras.  

 

Resultatet för spänningsrna som verkar längs med ramen, det vill säga den maximala böjspänningen 

och tryckspänningen blev 31,9 MPa respektive 3,25 MPa. Den maximala skjuvspänningen beräknades 

till 0,980 MPa. Tillsammans utgör de en effektivspänning på 35,2 MPa vilket är lägre än den 

maximalt tillåtna spänningen på 86,7 MPa. 
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4.5 Långskeppsjustering 
I kapitel 4.1 demonstreras slide-mekanismens grundkonstruktion, den konstruktion som möjliggör 

själva rörelsen men för att kunna välja olika lägen i långskeppsled måste mekanismen kunna låsas.  

Lösningen blev en låsning med hjälp utav en kil, den röda komponenten i figur 33. Skenan förses med 

x-antal hål som bildar de lägen som är möjliga att justera emellan. Med hjälp av ett reglage ska kilen 

kunna frigöras låsningen. Eftersom slide-mekanismen är placerad mellan stolsunderrede och durk är 

reglage utformat efter att kunna justeras med foten, enligt figur 32.  

 
Figur 32.Slide-mekanismen med monterad låsning med reglage 

 

Reglagets rörelse transformeras till kilen genom en geometriförändring, se figur 33 för en överblick av 

låsningsmekanismen. Kilen har ett diagonalt spår som reglaget kan löpa i. När reglaget inte trycks ut 

pressar en fjäder kilen in i hålrummet hos skenan, vilket betyder att läget låses så fort reglaget släpps. 

Tanken är att reglaget ska kunna justeras med hjälp av foten så länge det finns tillräckligt mycket 

utrymme mellan stol och durk. Om föraren är lång och därmed sitter lägre och närmre durken kan man 

istället justera reglaget med handen.  

 

     
 

Figur 33. Översikt av lås i långskeppsled 
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4.5.1 Dimensionering av långskeppsledslås 

Kilen som låser långskeppsjusteringen är cylinderformad. För att veta vilken den minsta möjliga 

diameter för kilen bör vara gjordes en dimensionsberäkning. Kilen kommer att vara tillverkad av 

Aluminium 6061-T6. En schematisk figur kan skapas av kilen i låst läge enligt figur 34.  

 

 
Figur 34. Schematisk skiss av snittad kil i låst läge 

 

Jämvikt ur figuren fodrar 

 

l NT R=                 (27) 

𝑁! = 0                  (28) 

𝑀! = 0                (29) 

 
Varken böjspänning eller normalspänning erhålls då både normalkraften och det böjande momentet 

fodras till 0 från statisk jämvikt. Därmed är det endast tvärkraften som ligger till grund för 

dimensionskraven. När kilen belastas med en tvärkraft uppstår en skjuvspänning, som beräknas med  

                 (30) 

där A är tvärsnittsarean och 𝑇!  är tvärkraften. Skjuvspänningen 𝜏!"##  benämns till den tillåtna 

skjuvspänningn. Axeln har ett homogent cirkulärt tvärsnitt med diametern d vilket ger en area  

                  (31) 

 
För att ta fram den minsta tillåtna diametern måste den högsta tillåtna skjuvspänning, 𝜏!"##, bestämmas.  

 

	
τ till =

T
A

		
A= πd2

4
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Den kan beräknas genom att först ta fram skjuvgränsen för Aluminium med   

 

              (32) 

 
där sträckgränsen, 𝜎!, för Aluminium 6061-T6 är 260 MPa. Med 𝜏! känt kan därefter  𝜏!"## bestämmas 

enligt 

                (33) 

 
där säkerhetsfaktorn enligt kapitel 4.3  uppskattades till 3. För att skjuvspänningen inte ska överstiga 

den maximalt tillåtna måste diametern därför förhålla sig till 

 

                  (34) 

 
Den maximala tvärkraften som belastar kilen är 853 N. Tillsammans med en säkerhetsfaktor 3 och 

skjuvgränsen 150 MPa erhölls den maximalt tillåtna skjuvspänningen till 50 MPa. Vilket leder till att 

diametern kan var minst 4,65 mm utan att den tillåtna skjuvspänningen överskrids. Kilens diameter 

dimensioneras därför till 5 mm.  

För att beräkna om hålrummet för låsning av kil är tillräckligt djupt behandlas skenan som ett 

glidlager. Detta för att kunna referera till huruvida det resulterande projicerade trycket, av 

kontakten mellan kil och skena, är högt eller inte. Yttrycket beräknas med följande formel 

       
	
p=

RN
bl ⋅d

                      (35) 

där 𝑏! är bredden och d är diametern. Samtliga parametrar är kända och ger ett yttryck på 11,38 

MPa. I handboken för maskinelement [16] listas maximalt yttryck för ett antal metalliska 

lagermaterial, där det maximala statiska yttrycket för aluminium är 18 MPa. Bredden kan 

därmed anses rimlig och skulle kunna minskas något.  
 
 

 

 

		
τ s =

σ s

3

	
τ till =

τ s
ns

		
d ≤ 4T

πτ till
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4.2 Höjdjustering  

Eftersom höjdjustering inte är särskilt vanligt förekommande hos stolsunderreden för båtar blev det ett 

betydligt svårare uppdrag än långskeppsjusteringen. Hur dämpningsrörelsen skulle frigöras från 

höjdjusteringen löstes redan vid framtagning av grundkonstruktionen. Utmaningen var nu att 

möjliggöra justering i höjdled som klarar belastningarna samtidigt som den ska vara relativt lätt att 

reglera och förstå. Stolens egenvikt är 10,6 kg vilket kan anses problematiskt att behöva lyfta för att 

möjliggöra justering och eftersom förarmiljön är mycket trång är frågan även hur personen skulle 

behöva stå för att utföra lyftet. Eftersom eldriven justering uteslöts tidigare låg lösningen i någon form 

av hävarmskonstruktion eller en pneumatisk gascylinder. Hävarmslösningen liknade den för en high 

jack men denna krävde många komponenter samt en lång hävarm som reglage. Lösningen med en 

pneumatisk cylinder liknar den för en höjdjustering av en kontorsstol, problemet här är att gasen i 

cylindern komprimeras om den utsätts för högt tryck och därmed är det inte ett lämpligt val för miljön.  

Resultatet blev slutligen en höjdjustering som justeras med hjälp av en gascylinder men som 

frikopplas genom att låsas med kilar när önskad höjd är nådd, se figur 35. På så sätt används cylindern 

endast för att lyfta stolen till det valda läget där den sedan frigörs och undgår belastning när båten 

körs. Reglaget är konstruerat på så sätt att när det fälls upp dras två kilar in, med hjälp av 

sammankopplade länkar, samtidigt som knappen för att aktivera gascylindern trycks ned och cylindern 

kan lyfta stolen, se figur 36.  

 

 
Figur 35. Höjdledsmekanism med utsatta delar 

KilKil 

Reglage 

Gascylinder 

Ram 

Fjäder 
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Figur 36. Översikt av höjdlåmekanismens två lägen    

 

Ramen är försedd med 10 höjdnivåer som kilarna kan låsa. För att möjliggöra en höjdskillnad på 167 

mm behövs en gascylinder för barstolar eftersom höjden för kontorstolar endast kan justeras ca 50 

mm. Modellen utrustades med en gascylinder för barstolar på 7 tum. 

 

4.1.1 Dimensionering av höjdledslås 

De två kilarna som trycks ut för att låsa mekanismen i höjdled måste klara av den kraft som belastar 

konstruktionen i motsatt riktning. Denna kraft fås utav summan av alla krafter vars komposant går i 

denna riktning. Den totala kraften som belastar de två kilarna blir då 

 

	
Rtoty = RHy −Ry −FGy    (36) 

 

När kraften är definierad snittas kilen för att möjliggöra beräkning av spänningar, se figur 37. Kilen 

kommer att påverkas av en skjuvspänning och därmed behöver tvärkraften att beräknas. För att ta fram 

tvärkraften måste kilen snittas. 

 
Figur 37. Snittad kil i låst läge 
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Jämvikt för vardera kil fodrar 

=
2
toty

h

R
T                 (37) 

		Nh =0                   (38) 

		Mh =0                (39) 

Skjuvspänning beräknas med ekvation (31) men nu utgörs arean av ett homogent rektangulärt tvärsnitt 

istället för ett cirkulärt och beräknas enligt följande 

	Ah = bh ⋅hh                     (40) 

där ℎ! = 7,17 𝑚𝑚 , och 𝑏!  =  40 𝑚𝑚 . Den totala kraften i y-led,  𝑅!"#" blev efter 

komposantuppdelning 5370 N, vilket betyder att tvärkraften är 2685 N och ger upphov till en 

skjuvspänning på 9,36 MPa. Kilarna skulle kunna dimensioneras ned betydligt eftersom spänningen är 

betydligt lägre än den maximalt tillåtna skjuvspänning på 50 MPa som erhölls i kapitel 4.5.1.  

 

4.2 Stolhållare 

Stolen, COBRA Monaco pro, är en racing stol som är tillverkad för att monteras i botten och därmed 

inte hänsyn tagits vid konstruktion att möjliggöra infästning via ryggen. För att få mer information om 

hur konstruktionen faktiskt ser ut har ett flertal försök till kontakt gjort, även via Nitra, utan framgång. 

Det är därför inte möjligt utifrån detta projekt exakt svara på hur stolen behöver förstärkas för att klara 

lasterna som uppstår. Lösningen blev en hållare som ska hjälpa stolen hållfasthetsmässigt i vinkeln 

mellan sits och stolsrygg samt infästningen med stolsunderredet. Se figur 38 för CAD-modell av 

hållare med stolsunderrede. Basen av stolhållaren möjliggör justering av stolen vinkel vid montering.  

 
Figur 38. Stolsunderrede med stolhållare 
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4.4 Hölje 

Ett hölje skyddar konstruktionen mot vatten, smuts och eventuella stötar samt repor. Speciellt 

glidlederna och höjdledslåsmekanismen skyddas eftersom ramen som är öppen på båda sidor. Förutom 

att erbjuda skydd hjälper höljet att skapa ett enhetligt utseende med båten då det är nästintill den enda 

komponenten som går att formge utan att påverka stolsunderredets hållbarhet. Ett antal iterationer 

gjordes för att bestämma dess slutliga form, se figur 39. Eftersom Nitras båtmodeller ger mjuka 

strömlinjeformade uttryck gavs höljet mjukare former både upptill och nedtill på båda sidor. Höljet 

längst till höger är det slutgiltiga resultatet. Tanken är att höljet ska vara av viss transparens så att en 

antydan av konstruktionen ges. 

 

Figur 39.  Formiterationer av höljet 
 
 
 

4.5 Materialval 
Materialvalet pågick parallellt med uppbyggnad av CAD-modell och framtagning av 

dimensionsberäkningar på grund av dess påverkan för produktion och konstruktionsmöjligheter samt 

konstruktionens vikt och hållbarhetsegenskaper. Vid materialvalet var två kriterier av större relevans, 

hög hållfasthet och korrosionsbeständighet. Efter en första analys med verktyget CES Edupack [17] 

ansågs rostfritt stål mest lämpligt. Det är ett lämpligt val sett till miljön då det är resistent mot vatten 

samt hanterar smuts och andra biämnen väldigt bra. Det är dock relativt dyrt om man jämför med stål 

och aluminium. Det uppmärksammades att totala vikten av stolsunderredet blev relativt högt material 

angivet till rostfritt stål i Solid Edge. Aluminium är betydligt lättare men har dock lägre E-modul och 

är inte lika slitstarkt som stål. Ytan kan lätt behandlas för att öka dess korrosionsbeständighet men 

kräver att samtliga metallkomponenter tillverkas i aluminium för att undvika korrosion metallerna 

emellan. Efter ett möte med Anders Eliasson, professor på bergs, KTH, där nackdelar hos stål 
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respektive aluminium diskuterades, valdes tillslut aluminium som det mest lämpliga materialet. Den 

avgörande faktorn blev aluminiumets simplifiering av produktion och montering, då de största 

komponenterna skulle kunna extruderas. Vilket inte bara förenklar framtagning utan ökar hållbarheten 

med färre spänningskoncentrationer.  

Grundkonstruktion bestående av ram och kåpa tillsammans med glidleder tillverkas av svartanodiserat 

aluminium. Skenorna för slide-mekanismen tillverkas även dem av anodiserat aluminium men utan 

färgning.  

Höljet som sitter utanpå konstruktionen ska vara av ett rep- och stöttåligt material som även är 

väderbeständigt. Estetisk sett är det tänk att höljet ska vara svart transparent med högblank yta, vilket 

gör plast till ett lämpligt val. Akrylplast är både slitstarkt och väderbeständigt, kan användas ibland 

annat flygplansfönster och har därför valts som material till höljet.  

För att undvika slitning av den anodiserade ytan samt för att minska friktionen hos insidan av ramen 

där glidlederna rör sig beläggs ytan med en polyeten av hög densitet som klarar höga temperaturer. 

Reglage och stopp hos slide-mekansimen tillverkas även de av polyeten. Det är ett material som är lätt 

att forma och dessutom vattenresistent mot både salt- och sötvatten med god UV-beständighet. Den 

färdiga CAD-modellen med samtliga materialval kan ses i figur 40. 

 

 

 
Figur 40. Modell med komponenter enligt materialval 
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4.6 Stötdämpning 

Med de mått som konstruktionen besitter efter modelleringen är utrymmet mellan glidlederna där 

dämpare ska placeras 180 mm. Stötdämpare varierar inte bara i utseende och metod för bortledning av 

energi utan det finns mängder av olika modifikationer som avgör dess kvalité. För att få bättre 

uppfattning om vilken typ av stötdämpare som skulle passa etablerades en kontakt med Öhlins AB som 

är världsledande inom stötdämpning och har tidigare erfarenhet av implementering av stötdämpare hos 

båtar. De konstaterade att teoretiska undersökningar för val av fjäder ofta resulterar i hög noggrannhet 

medan undersökningar för val av stötdämpare sällan blir särskilt täckande. I själva verket brukar 

endast hälften av det dimensionerade dämpningsbehovet krävas när praktiska tester utförs. Fjädern 

håller upp stolen och har stor inverkan på dämpningsrörelsen, i form av dess hastighet och 

kontrollerad returrörelsen är. Om fjädern förspänns, tillåts en mjukare fjäder som kan ta upp fler 

mindre stötar. De stora stötarna sker under väldigt kort tid och kommer därmed kräva ungefär lika 

mycket från dämparen som de mindre stötarna. Rekommendationen av Öhlins är att välja en 

stötdämpare som är producerad för snöskoters eller mountainbikes som kan dämpa ca 10 g-krafter. 

Praktiska tester behöver göras för ett mer exakt beslut av stötdämpare. Den nuvarande CAD-modellen 

har försetts med två dämpare vilket inte är av nödvändighet utan en skulle klara av belastningen. 

Stötdämpare är mycket dyra och höjer därför priset för stolsunderredet markant, med ca 7 000-12 000 

kr. Vid större köp, >300st, kan priset ungefär halveras men eftersom Nitra inte säljer i så stor skala är 

det troligen inte av relevans. 
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5. Slutprodukt 

Projektet resulterade produkten vid namn C3, ett justerbart stolsunderrede med integrerad 

stötdämpning speciellt framtaget för båtmodellen Nitra 29. Underredet är justerbart i höjdled samt 

långskeppsled för att möjliggöra anpassning av position av förare för så många som möjligt, vilket 

även möjliggör CE-märkning av synvinkeln. Se figur 41 och 42 för en helhetssyn av resultatet. 

Stötdämpningen minskar risk för skador av rygg och njurar samtidigt som det ger en behagligare 

körning. Endast stötar dämpas för att förare inte ska hamna i obalans med vågorna och behålla kontroll 

över körningen. Stolsunderredet är dimensionerat för att klara de belastningar som förmodas att 

uppstå. Samtliga material är korrosionsbeständiga för att klara av miljön och konstruktionen är 

framtagen för att inneha så få komponenter som möjligt för att underlätta produktion. 

 
Figur 41. Den färdiga konstruktionen i sin helhet i sitt högsta läge till vänster och sitt lägsta till höger 

 

 
Figur 42. Det färdiga stolsunderredet med monterad stol 
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6. Diskussion 

Detta kapitel behandlar hur väl projektet genomförts, hur väl resultatet mötte målet för uppdraget samt 

hur produkten skulle kunna vidareutvecklas. 

6.1 Genomförande   
Arbetet under projektet utfördes framtungt med fokus på att samla mycket information och data tidigt 

för att sedan göra avgränsningar och definiera relevanta kundönskemål. Var en bör avsluta förstudien 

för att gå vidare är avvägning som kan vara problematisk att komma till då det alltid finns mer 

information att hämta, speciellt vid arbete inom ett område som innan uppdraget var relativt 

oexploaterat. 

En svårighet har varit att kartlägga tänkbara mekanismer för att möjliggöra justering, att kartlägga dem 

och förstå dess funktion bra nog för att applicera själv. Genom att utföra två morfologiska matriser i 

två etapper gavs en god grund att utgå ifrån och en egen lösning kunde ta form. Eftersom lösningar är 

framtagna i projektet så är de inte beprövade sen innan utan har endast realiserats i Solid Edge och 

behöver därmed testas i verkligheten. 

Den antropometrisk data som har använts är av strukturella mätningar, vilka behöver hanteras med 

viss varsamhet. Det eftersom en person sällan befinner sig i standardiserade ställningar under en 

aktivitet, även om en aktivitet som att köra båt sittande i stol kräver en relativt konstant och statisk 

körställning, speciellt vid högre hastigheter. På grund av mycket svåråtkomlig data samt limiterad tid 

togs måttet för justering i långskeppsled fram med hjälp av en förenkling tillsammans med en adderad 

marginal. Om mer tid hade tillåtits hade en egen undersökning av måttets variation kunnat utföras. Vid 

tillgång till större antropometrisk databas, i utbyte av en kostnad hade mer adekvata mått kunnat tas 

fram. 

Även om förstudien visade på att integrering av stötdämpare är av betydlig relevans skulle 

stolsunderredet konstrueras stumt genom att ta bort den övre glidleden och modifiera den undre 

glidleden till att kunna fästas med stolen. Det skulle innebära en minskning i höjd på ca 200 mm. 

Denna aspekt skulle kunna användas som en valmöjlighet för kunden. Integrering av stötdämpning 

innebär en betydligt högre kostnad för stolsunderredet.  

 

6.2 Kraftanalys och dimensionering  
Projektet har haft stor grund i att förstå de belastningar som uppstår tillsammans med dess 

efterföljande konsekvenser samt hur dessa ska tas hänsyn till vid produktframtagning. Målet var att 

kunna definiera en maximal belastning och dimensionera efter den, det visade sig inte vara möjligt 

inom den tidsramen projektet utfördes samt av den anledning att inga mätningar som utförts på en båt 
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lik Nitra 29 kunde påträffas. Med mer tid, smat tillgång till båt och accelerometer skulle 

belastningarna för båten kunna kartläggas och möjliggöra en lämpligare dimensionering.  

All dimensionering har utförts med de metoder som har studerats under utbildningen på KTH. En rad 

förenklingar och antaganden har vidtagit som med störst sannolikhet lett till en överdimensionering. 

För att kompensera detta i syfte att minimera materialåtgång och kostnad bör konstruktionen 

analyseras med högre noggrannhet och testas genom att utsätta en prototyp för de förutsedda 

belastningarna. 

 

 6.3 Vidareutveckling  
o Utföra mätningar med accelerometer för båten 

o Mer noggranna beräkningar samt tester för att belysa styrkor samt svagheter 

o Lokalisera fickor där vatten kan ansamlas och åtgärda geometribehov efter dessa 

o Vidareutveckla låset i långskeppsled till att låsa båda skenor för att undvika skjuvning 

o Undersöka hur viss bortförsel av energi kan möjliggöras i syfte att dämpa sidostötar. Ett alternativ 

är att belägga den övre glidledens sidor med en elastomer. 

o En egenskap som lyckades förbises var möjligheten till att justera stötdämparen med samtliga 

komponenter monterade. Detta skulle kunna lösas med ett reglage upptill på höljet som är kopplat 

till dämparen 

o DFA, design for assembly 
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7. Slutsats 

Stolsunderredet kan anpassas efter variationen hos målgruppen genom att möjliggöra justering av 

stolens höjd inom ett intervall på 167 mm samt justering av stolens position i långskeppsled inom ett 

intervall på 187 mm. Stolsunderredet är även dimensionerat för att klara de belastningar som förmodas 

att uppstå samt för att rymmas i förarmiljön.  

För att minimera materialåtgång och kostnad bör konstruktionen analyseras med högre noggrannhet 

och testas genom att utsätta en prototyp för de förutsedda belastningarna. Ytterligare ett vidare arbete 

skulle vara att möjliggöra justering av dämparen i monterat tillstånd. 
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Bilaga A – Våghöjdsmätning östersjön 
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Bilaga B – Moodboard 

En moodboard som ska kommunicera hur Nitra boats ser sig själva samt vilken bild de vill förmedla 

utåt.  
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Bilaga C – Kravspecifikation 

Kravspecifikationen har till syfte att tydligt specificera de krav och önskemål som ställs på produkten. 

Dokumentet kompletteras kontinuerligt under arbetets gång vid definiering av nya krav.   

 

Funktion Klass Specifikation 

Fästa stol mot durk [Huvudfunktion]  

Anpassa position för förare [Nödvändig] 
Möjliggöra justering i både höjd- och 

Långskeppsled, 167 respektive 184 mm. 

Klara belastning [Nödvändig] Maxbelastning XXX N 

Klara miljö [Nödvändig] Korrosionsbeständig 

Passa befintliga mått [Nödvändig] Förarmiljö 

Livslängd [Önskvärd] Minimera glapp, små toleranser 

Underlätta tillverkning [Önskvärd] Minimera antal komponenter 

Dämpa belastning [Önskvärd] Antal g-krafter 

Vertikal rörelse vid dämpning [Önskvärd] Antal frihetsgrader 

Minimera volym [Önskvärd]  

Minimera vikt [Önskvärd]  

Vara enhetlig med båt [Önskvärd]  

Inneha förvaringsmöjlighet [Önskvärd]  
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Bilaga D – QFD 

QFD-matris skapades för att överföra kunders önskemål till produktegenskaper, samt för att utföra en 

konkurrensanalys.  
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Bilaga E – Funktions/medel-träd 

Funktions/medel-träd är en metod för att kartlägga alternativa lösningsprinciper, vilket gjordes för 

möjliga lösningar till justeringar, infästning och hantering av krafter. 
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Bilaga F - Morfologisk matris 1-Konceptgenerering 

Morfologisk matris för höjdjustering, långskeppsjustering och dämpningssystem samt möjlig 

positioner av dess.  
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Bilaga G - kriterieviktsmatris  

Kriterieviktsmatris som väger de tre koncepten, Djärv, Aktsam och Ambivalent mot 

kravspecifikationen samt mot varandra.  
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Bilaga H - Morfologisk matris 2 – Låsmekanismer  

Morfologisk matris över mekanismer för att möjliggöra höjdjustering, långskeppsjustering, fjädring 

och dämpning.  

 

 

 

 
 
 
  

 


