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Sammanfattning 

En	husvagnsfront	är	en	estetisk	garnering,	som	bara	behöver	bära	sig	själv.	
Materialalternativ	till	dagens	ABS	med	PMMA‐ytskikt	har	undersökts,	eftersom	sprickor	
har	observerats.	Alternativ	är	termoplaster,	kompositer	och	metaller.	Det	visade	sig	att	det	
nuvarande	materialet	presterade	bäst	ur	vikt‐	och	prissynpunkt.	Stål	bör	kunna	ersätta,	i	
den	här	rapporten	representerat	av	Docol	800	DP.	Brottsegheten	hos	stål	är	högre	och	det	
leder	till	en	minskad	risk	för	sprickor	i	materialet	vid	aktuell	spänningsnivå.	Aluminium	
kan	också	ersätta	men	har	ett	betydligt	högre	pris.	Hanterbarheten	hos	en	front	i	tunn	
stålplåt	är	begränsad,	varför	det	är	lämpligt	med	förstärkningar	på	dess	insida.		
	
Ny	design	har	föreslagits.	Olika	öppningar	till	den	så	kallade	gasolkofferten	har	jämförts	
ergonomiskt.	Två	designförslag	för	hela	fronten	har	beskrivits,	och	ett	slutligt	koncept	har	
framställts	med	integrerade	gasolkoffertöppningar.	
 

Nyckelord 
Böjstyvhet - en skivas kapacitet att motstå deformationer. 
 
Brottseghet – ett materials kapacitet att motstå spricktillväxt vid dragspänning. 
 
Godhetstal- ett förenklat sätt att jämföra material. 
 
Gassolkoffert- förvaringsutrymme för gasolflaskor i en husvagn.
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Abstract 
A	caravan	front	is	primarily	designed	for	being	esthetic,	so	it	only	needs	to	be	self‐
supporting.	Materials	that	may	replace	today’s	ABS	with	a	PMMA	cover	have	been	searched	
for,	as	cracks	are	occasionally	observed.	Alternatives	are	other	thermoplastic	materials,	
composites,	and	metals.	It	was	found	that	the	present	material	is	outstanding	with	respect	
to	weight	and	price.	Steel	may	be	a	replacement,	however,	for	example	Docol	800	DP.	
Fracture	toughness	of	this	steel	is	high.	Thus,	the	risk	of	crack	occurrence	at	the	prevailing	
stress	level	is	small.	Aluminium	is	also	a	possible	replacement,	but	only	with	a	substantial	
price	increase.	Handling	of	a	thin	steel	plate	is	delicate,	so	reinforcements	on	the	inside	of	
the	front	are	recommended.	
	
A	possible	new	design	for	a	caravan	front	was	presented.	Alternative	openings	for	the	LPG	
storage	unit	were	compared	from	an	ergonomic	standpoint.	Two	versions	were	considered.	
One	of	these	was	chosen	as	the	final	concept.	
 
 
Key-words 
Flexural rigidity – a plate’s abailty to resist deformation. 
 
Fracture toughness – a material’s ability to withstand cracking during a pulling 
stress. 
 
Material merits- a simplified way to compare materials. 
 
Tank trunk- storage space for LPG-tanks in a caravan. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
I husvagnsfronter av dagens design förekommer det ibland sprickbildningar, särskilt i 
ytor som har undergått skärande bearbetning, se Fig. 1.1. I förstoringen visas ett av de 
urtag som, av monteringstekniska skäl, kantar fronten. Sprickorna kan växa, 
förmodligen beroende på såväl temperaturändringar som mekaniska laster. Fronten är 
utformad som ett helt stycke med plats för fönster och en så kallad gasolkoffert. Den är 
fribärande och tjänar enbart som garnering. Materialet är Senosan® AM50 Solar EG. 

 

Fig. 1.1. Husvagnsfront i nuvarande utförande. 

1.2 Mål 
 Att undersöka om annat material kan vara bättre ur spricksynpunkt. 
 Att ge designförslag på nästa generation av husvagnsfronter. 

1.3 Lösningsmetoder 

 Faktainsamling – ta reda på möjliga material, formningsprocesser och andra 

design i husvagnsindustrin. 

 Studiebesök – besöka företag som kan ge en fördjupad inblick i olika 

formningsprocesser och egenskaper hos material. 

 Intervjuer – intervju både företag inblandade och möjliga företag för den nya 

husvagnsfronten. 

 Beräkningar – redovisa relevant information hos utvalt material. 

 Analys – motivera för- och nackdelar hos olika material och design. 
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2. Nulägesbeskrivning 
I dagsläget är husvagnsfronten gjord av Senosan AM50 Solar EG av företaget Senoplast. 
Det är till huvuddelen en ABS-plast med ett ytskikt av PMMA. Denna kombination av 
plaster används i alla svensktillverkade husvagnar. ABS är en billig plast som har god 
slagseghet och PMMA-ytskiktet ger materialet en hög glans och god väderbeständighet. 
Några mekaniska materialdata för plasten visas i Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1. Materialegenskaper hos det nuvarande materialet (Senosan, 2013), enligt tillverkarens uppgifter. 

Storheterna är förmodligen lite oklara för ett sammansatt material som Senosan. De två 
materialen som är hopsatta har visserligen samma värmeutvidgningskoefficient men 
olika elasticitetsmodul, vilket kan leda till spänningar som eventuellt gynnar 
sprickbildning. Detta diskuteras inte i denna rapport. 

Sprickbildningar har observerats i några få fronter. Företaget uppger  att spricktillväxt 
verkar ske under vintern. Termospänningar kan vara orsaken. 

  

Material E (GPa) v ςS (MPa)  εB (%) ρ (kg/m3)
α 

(µm/m/°C)
AM50 Solar EG 1,75 0,35 35 30 1070 80
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Material och produktion 

Vid val av material och formningsmetoder användes både böckerna som ingick i kursen 

och det som lärdes ut på lektioner. Till exempel ” Verktygskostnaden är måttlig i 

jämförelse med andra formningsmetoder för metaller (Jarfors, 2010).” som beskriver 

hydroformning.  

3.2 Hållfasthetslära och mekanik 

Alla sektioner från 4.3.1 till 4.5.2 använder förmåger som lärdes ut i hållfasthetslära som 

byggde på mekaniken. Vissa delar byggde på det som hade lärts ut, till exempel 

godhetstal på skivor.  

”Skivans minsta erforderliga tjocklek kan beräknas ur hållfasthetskriteriet ςmax < ςtill, 

där ςtill=ςs/S. Säkerhetsfaktorn sätts till 1,5.” 

Böjstyvhet (4.4.2) och brottseghet (4.4.4) lärdes ut i hållfasthetslära fk. 

 

D = 
   

        
   [4:6] 

 KIC = ςtill √      [4:7] 

Formbarhet (4.4.5) och hållfasthetskriterier lärdes ut i hållfasthetslära. 

ε=

 

 

  
 

 

     [4:8] 

Om R≫h, må töjning antas enligt [4:9]. 

 ε=
 

  
    [4:9] 

3.3 Ergonomi i produktutvecklingen 

I designfasen av projektet användes ergonomikursen med ALBA i Fig. 6.2. 

Ergonomikusen utnyttjades för att beskriva de problemen som kunde uppkomma i 

kroppen,  till exempel ”Detta ger en stor kompressionskraft i ryggen, som i extrema fall 

till och med kan orsaka skador (Ericson, 2013).” 

3.4 Industridesign med färg och form 

I designen av den nya husvagnsfronten användes verktyg som photoshop och illustrator 

som ingick i kursen. Detta resulterade i många av figurerna i kapitel 6.  
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3.5 Produktframtagning 

Efter koncept för varje del hade valts användes Creo för att göra snyggare modeller av 

husvagnsfronten. 
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4. Material 

4.1 Formningsprocess och bearbetningsmetoder 

4.1.1 Termoplaster 
Idag tillverkas fronten genom vakuumformning. Om det nya materialet också blir en 
termoplast, vill man gärna använda samma formningsmetod. Ämnet till fronten består 
av en plan skiva. Man placerar den uppvärmda skivan över en form och suger vakuum 
mellan form och skiva genom evakuering av luft via kanaler och hål som finns i formen. 
När ämnet har svalnat behåller det skepnad som formen gett skivan (Lokensgard, 2010).  
Den rekommenderade bearbetningstemperaturen varierar mellan material men ligger 
normalt i intervallet 82°C för ABS till 127°C för PC (Bilaga 2). 

4.1.2 Kompositer 

Man skulle även kunna använda kompositmaterial som erhållits genom fiberarmering, 
men det är inte lämpligt att använda handuppläggningsmetoder. 

4.1.3 Metaller 

Formning av metaller kan ske med så kallad hydroformning, om man utgår från en plan 
plåt. Det innebär att med hjälp av en gummisäck fylld med trycksatt olja pressas plåten 
mot en form. Denna metod är mest lämpad för mindre serier. Verktygskostnaden är 
måttlig i jämförelse med andra formningsmetoder för metaller (Jarfors, 2010). 

4.2 Materialval 

4.2.1 Termoplaster 
Om formningsmetoden skall vara termoformning av vakuumtyp bör begränsning till en 
grupp plastmaterial beaktas. Enligt Formechs guide (Bilaga 2) kan HIPS, PC och PE 
komma i fråga.  

4.2.2 Härdplaster och kompositer 

Härdplaster kan användas men måste armeras med fibrer eller partiklar, så kompositer 
erhålls. Polyester eller vinylester är aktuella som matrismaterial (Bilaga 3). 

4.2.3 Metaller 

Vanliga metaller för tillverkning av karosser är som bekant stål och aluminium. 

Mest används i bilindustrin stålplåt, och som bekant är detta det helt dominerande 
karossmaterialet. En tänkbar kvalitet är Docol 800 DP, som är enligt tillverkaren lämpad 
för kallbearbetning (Bilaga 4), något som kan behövas, för att hållfastheten ska bli 
tillräcklig.  

Av aluminium finns, liksom för stål, ett flertal kvaliteter att välja på. På grund av 
grundmaterialets (ren Al) mjukhet tarvas i regel legeringselement, som ger så kallad 
utskiljningshärdning. En möjlig aluminium är 6082. Den värmebehandlas så att den får 
lämpliga hållfasthetsegenskaper (Bilaga 5). I regel sker formningen i 
upplösningsbehandlat tillstånd, varpå följer en varmåldring, till exempel tillståndet T4. 
Lägre eller högre sträckgränser finns med 0 respektive T6 som varianter. 
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4.2.4 Materialegenskaper 
Tab. 4.1 visar en sammanställning av materialdata. HIPS är polystyren med hög 
slagseghet, PC är polykarbonat, PE är polyeten och SMC (VE)/(UP) är prepreg med 
vinylester- respektive polyesterharts.  

 

 

Tab. 4.1. Materialegenskaper hos några material som kan komma ifråga för tillverkning av fronten(Bilaga 
1-5)(Epel, 1988)(Aalco, 2011). 

4.3 Spänningar 
Betrakta en enkel modell av fronten i form av en vertikalt ställd skiva. Skivans ränder är 
fast inspända. Skivans erforderliga tjocklek kan beräknas, om man känner de laster, som 
skivan ska kunna bära. 

 

Fig. 4.1. Modell av fronten som en plan skiva. 

Laster som fronten kan utsättas för kommer från temperaturskillnader, vindlaster, 
egentyngden och trycklaster från människor, som hanterar fronten. 

4.3.1 Temperaturspänningar 

Om det förligger en temperaturdifferens ΔT i tjockleksled på skivan så blir det 
spänningar i dennas plan. Fronten deformeras ut ur sitt plan, men eftersom vi antagit, 
att dess sidor är fastinspända, kan i närheten av dem antas uppstå en spänning, som i 
extrema fall kan uppgå till de värden som visas i Fig. 4.2 på den sidan av skivan som är 
varmast.  

Material E (GPa) v ςS(MPa)  εB (%) ρ (kg/m3) KIC (MPa · m½) α (µm/m/°C) Ϛ (SEK/kg) 

AM50 Solar EG 1,75 0,35 35 30 1070 0,7-1,6 80 5,63

HIPS 2,05 0,41 31 30 1040 0,7-1 91 10,25

PC 2,12 0,37 58 130 1180 2 70 11,55

PE 1,1 0,45 25 50 952 0,6 165 15,45

SMC (VE) (32% GF) 13,8 0,33 82 3,4 1830 6 36 30,1

SMC(UP)(22% GF) 12,1 0,3 40 1,1 1820 6 11,9 21,6

AA6082 70 0,33 260 19 2710 30 23,1 29

Docol 800 DP 200 0,3 650 18 7870 60 13,5 13,5
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Fig. 4.2. Spänningar från temperaturgradient. 

Den största tryckspänningen inträffar på frontens insida, om vagnens inre är varmare än 
frontens utsida och vice versa. 

4.3.2 Vindlast 

Då vagnen framföres med hastigheten v, uppstår en hydrostatiskt tryck på dess front. 

 p=
 

 
       [4:1] 

Om skivan är infäst utefter de vertikala sidorna, kan den liknas vid en fritt upplagd balk, 
och då erhålles maximal böjspänning på grund av vindlasten, vid uppträdande på mitten 
av plattans inre yta. 

σ = 
      

       [4:2] 

4.3.3 Egentyngd 

Egentyngden är fullkomligt försumbar vid sidan om de övriga lasternas bidrag. 

4.3.4 Punktlaster 

Husvagnens väggar måste hålla att ta i. Om vagnen skjutes för hand, kan det hända att 
handen trycker mot fronten på det mest ogynnsamma stället, nämligen mitt på denna.  

4.3.4.1 Överslagsberäkning 
Den maximala spänningen som uppträder i ytan av materialet vid lastpunkten och vid 
stöden beräknas. 

 

 

 



10 
 

 

W Lasten från ett handtryck. 
V Poissons tal. 
ro Radien av en handflata. 
Β Ett tal kopplat till förhållandet mellan bredden och höjden på plattan, togs ur 

en tabell i Young et al. (2002). β=0,7195 

Tab. 4.2. Införda storheter. 

σ = 
  

    
[(1+v) ln 

  

 √      
           

 + β] [4:3] 

Märk, att h-beroendet i logaritmtermen kan försummas. Man inser, att [4:3] utsäger, att 
största spänningen är omvänt proportionell mot skivans tjocklek i kvadrat. 

4.3.4.2 FEM-Analys 
Samma lastfall studerades för stål med finitelementanalys. 

 

Fig. 4.3. FEM-beräkning på spänningen i ytskiktet av en platta. 

Vid antagen godstjocklek 4mm blev största spänningen 84 MPa. Denna analys 
förutsätter, att alla fyra sidorna av fronten är fritt upplagda. Resultaten är jämförbara 
med dem i Young et al men ej direkt med dem i 4.3.2 Vindlast. 
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Fig. 4.4. FEM-beräkning på utböjningen hos en platta. 

Nedböjningen enligt FEM-analysen blir mer än 19 mm. Med hjälp av böjstyvheten 
(skalas med tjockleken i kub inverterat) och spänningen (skalas med tjockleken i 
kvadrat inverterat) kan en beskrivning av alla material och tjocklekar göras. 

4.4 Dimensionering 

Skivans minsta erforderliga tjocklek kan beräknas ur hållfasthetskriteriet ςmax < ςtill, där 

ςtill=ςs/S. Säkerhetsfaktorn sätts till 1,5.  

 

Tab. 4.3. Tillåten spänning. 

Två lastfall formuleras. Lastfall 1 (L1) omfattar temperaturlaster enligt 3.3.1 och 
vindlast enligt 4.3.2.  

Material ςti l l

AM50 Solar EG 23

HIPS 21

PC 39

PE 17

SMC (VE) (32% GF) 55

SMC(UP)(22% GF) 27

AA6082 170

Docol 800 DP 430
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Lastfall 2 (L2) omfattar de laster som kan uppstå när husvagnen står still. De kommer 
från temperaturlaster enligt 4.3.1 och krafter på grund av rangering för hand enligt 
4.3.4. Detta är ett brutalt sätt att behandla husvagnsfronten och belastningar från 
handtryck bör bedömas försiktigt.  

I Fig. 4.5 beskrivs de laster som ingår i de olika lastfallen på balkar för enkelhetens skull. 
Den maximala tryckspänningen är i rött. Insidan av husvagnen är till vänster om varje 
balk. 

 

 

Fig. 4.5. Laster som kan påverka fronten. 

 

Tab. 4.4. Erforderlig tjocklek i respektive lastfall 

Fem millimeter användes för Senosan enligt dagens design. Man finner, att med vårt 
dimensioneringsförfarande är denna design godkänd i endast det första lastfallet. 
Eftersom beräknad tjocklek enligt L2 blir stor, kan man rekommendera, att fronten 
förstärks med en stringer eller liknande, så att den väl tål handtryck. 

  

Material
L1                        

h (mm)

L2                                    

h (mm)

AM50 Solar EG 4,4 6,8

HIPS 4,6 7,2

PC 3,5 5,5

PE 5,0 7,9

SMC (VE) (32% GF) 2,8 4,3

SMC(UP)(22% GF) 4,1 6,3

AA6082 1,6 2,4

Docol 800 DP 1,1 1,6
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4.4.1 Vikt och pris 

Vikten och priset på skivorna redovisas i Tab. 4.5. 

 

Tab. 4.5. Vikten hos skivorna dimensionerade efter lastfall 1. 

4.4.2 Böjstyvhet  

Stora deformationer hos fronten kan ge intryck av att materialet är vekt. 
Deformationens storlek (intryckning) styrs av skivans böjstyvhet D enligt [4:4] 
(Sundström, 1998).  

D = 
   

        
   [4:4] 

Om tjocklekarna enligt lastfall 1 används, erhålles D enligt Tab. 4.6. 

  

Tab. 4.6. Böjstyvhet 

Största intryckningen blir då hos polykarbonat. Med hjälp av fem-analysen i 4.3.4.2 
erhölls maximala intryckningen 20mm i lastfall 2 vid 4mm gods hos stål. 

4.4.3 Slagseghet 

Det är diskutabelt, hur slagseghetsvärdet ska användas i konstruktionsarbetet. En 
metodik vore att släppa en vikt mot skivan och se, om den ger en sprickmönster i ytan. 
Den energin som motsvarar träffen ska absorberas av skivan, utan att denna spricker. 
Prov måste utföras med alla tänkbara material för att säkerställa, vilka som är bättre i 
slagseghetshänseende än Senosan. 

Material kg SEK

AM50 Solar EG 20,1 112,9

HIPS 20,4 208,9

PC 17,6 203,2

PE 20,3 313,3

SMC (VE) (32% GF) 21,8 657,0

SMC(UP)(22% GF) 31,8 686,6

AA6082 18,5 535,7

Docol 800 DP 36,9 497,9

Material D

AM50 Solar EG 29

HIPS 48

PC 19

PE 38

SMC (VE) (32% GF) 56

SMC(UP)(22% GF) 140

AA6082 53

Docol 800 DP 45
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Fig. 4.6. Möjligt sätt att testa slagsegheten på skivorna 

4.4.4 Brottseghet 

Då sprickor är nästan oundvikliga vid bearbetning önskas en längre kritisk spricklängd 
än vad Senosan kan erbjuda för aktuell påkänning. Maximal dragspänning är, vid 

användande av framräknad tjocklek, lika med ςtill. Med hjälp av brotseghetsvärden 

enligt Tab. 4.1 erhålls kritisk spricklängd ac ur [4:5]. 

 KIC = ςtill √      [4:5] 

Den kritiska spricklängden för respektive material redovisas i Tab. 4.7. 

  

Tab. 4.7. Kritisk spricklängd 

Det är osannolikt att det skulle uppstå 6mm långa sprickor i Docol vid bearbetning. För 
att undvika sprickor vid bearbetning av Senosan rekommenderas en högre temperatur i 
bearbetningsarean. 

Material
Kritisk 

spricklängd (mm)

AM50 Solar EG 1,5

HIPS 0,75

PC 0,85

PE 0,41

SMC (VE) (32% GF) 3,8

SMC(UP)(22% GF) 16

AA6082 9,9

Docol 800 DP 6,2
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4.4.5 Formbarhet 

Ska tillverkning ske genom formpressning, bör radierna i formen vara så väl tilltagna, att 
skivan vid pressning inte töjs så mycket i ytskiktet, att detta spricker. Betrakta formning 
i plan böjning. Skivans medelyta betecknas med streckad linje i Fig. 4.7. Ytterskiktets 
töjning blir enligt [4:8] om R och h kan befaras vara av samma storleksordning. 

 

Fig. 4.7. Införda storheter. 

ε=

 

 

  
 

 

     [4:6] 

Om R≫h, må töjning antas enligt [4:7]. 

 ε=
 

  
    [4:7] 

Antag, att      
  

 
 kan tillåtas. Viss återfjädring kan uppstå, särskilt i stål, varför R 

kan behöva väljas något mindre än slutresultatet för den färdiga fronten. Den minsta 
radien för varje material enligt [4:6] visas i Tab. 4.8.  

  

Tab. 4.8. Minsta formningsradie för respektive material (Bilaga 1-5). 

Enligt vakuumformningsföretag är den minsta formningsradien för termoplaster lika 
med tjockleken av plasten. Den minsta radien hos de utvalda prepreg är 1,6 mm enligt 
Epel (1988). Inga svårigheter borde alltså uppstå på grund av formningskraven för 
något material. 

Material radien (mm)

AM50 Solar EG 5,1

HIPS 5,4

PC 0,0

PE 2,5

SMC (VE) (32% GF) --

SMC(UP)(22% GF) --

AA6082 3,4

Docol 800 DP 2,5
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4.5 Godhetstal 
Vägledning inför materialval kan ibland erhållas genom ett förenklat synsätt. Tanken är 
att material kan karakteriseras med ett så kallat godhetstal, beroende på i vilken 
bemärkelse man vill optimera sitt materialval. Exempel härpå är viktsoptimering eller 
kostnadsoptimering av en struktur. Godhetstalet blir beroende av typen på påkänning. 

I lastfall 1 må betraktas enbart vindlasten, som ger spänningar i en skiva. Betrakta, för 
enkelhetens skull, en cirkelskiva enligt Fig. 4.8. 

 

Fig.4.8. Lastfall för att definiera godhetstal. 

Med hjälp av Sundströms Handbok (1998) erhålls från trycket p [4:8] 

             =(
 

  
)(

        

  
)  [4:8] 

      = √  
    

      ≈1,25·
   

  
≤      

Detta ger värdet på tjockleken enligt [4:9] 

 h=√
       

     
    [4:9] 

Skivans massa blir enligt [4:10] 

 m=πa3ρ√
     

     
   [4:10] 

Denna minimeras, vid givet a, för det material, där storheten 
 

√     
 är som minst. 

4.5.1 Vikt 

Ju större G, desto bättre material att göra skivan av, ur viktsynpunkt. 
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G1=√      /ρ    [4:11] 

 

Tab. 4.9. Godhetstal för aktuella material, om optimering sker med hänsyn till frontens vikt. 

4.5.2 Pris 

Ju större G, desto bättre materialet är ur prissynpunkt. 

G2=(σtill)½/ρϛ   [4:12] 

 

Tab. 4.10. Godhetstal vid optimering med hänsyn till pris. 

  

Material G1

AM50 Solar EG 4,5

HIPS 4,4

PC 5,3

PE 4,3

SMC (VE) (32% GF) 4,0

SMC(UP)(22% GF) 2,8

AA6082 4,8

Docol 800 DP 2,6

Material G2

AM50 Solar EG 0,80

HIPS 0,43

PC 0,46

PE 0,28

SMC (VE) (32% GF) 0,13

SMC(UP)(22% GF) 0,13

AA6082 0,17

Docol 800 DP 0,20
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5. Materialrekommendation 
Det för närvarande använda materialet, Senosan, är faktiskt ett bra materialval i 
synnerhet om skärande bearbetning utförs vid något förhöjd temperatur, till exempel 
med anblåsning av varmluft från en fläkt. Även Docol 800 DP är ett gott alternativ, inte 
helt oväntat, då det är vida använt inom fordonsindustrin. Det har en längre kritisk 
spricklängd än Senosan och AA6082. AA6082 är också ett alternativ. Dess godhetstal i 
vikt är något bättre än Senosan, men priset är högre. 
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6. Design 
Design är en verksamhet, som närmar sig konsten. Där kan skönjas trender. Vissa 
trender är inne under en begränsad tid. Några sådana trender i bil- och husvagnsdesign 
har spanats in. De två tydligaste är: en ökning i utsiktsarean och en eller två tydliga linjer 
som följer hela konstruktionen. 

Kofferten är av stor betydelse för designen men ger också en ergonomisk utmaning. För 
att få in en gasolflaska måste användare böja sig över utrymmet med en tung last i 
händerna. Detta ger en stor kompressionskraft i ryggen, som i extrema fall till och med 
kan orsaka skador (Ericson, 2013). 

 

Fig. 6.1. Tidigare husvagnshusvagnsfronter. 

6.1 Koffertluckan 
Alternativ plats hos luckan till kofferten kan övervägas. Det lämpligaste stället är 
sannolikt på sidan av husvagnen. Då blir det lättare för användare att ställa in 
gasolflaskor. En beräkning av kompressionskraften i ländryggen gjordes för att jämföra 
hur en person som ställer in en gasolflaska påverkas av den gamla designen respektive 
det nya konceptet.  

    

Fig. 5.2. ALBA (2013) beräkningar för kompressionskraft och lastpunkter. 

Beräkningen visar att i den gamla designen kan tyngdpunkten i kroppen hamna längre 
fram än vad som rekommenderas ergonomiskt. Den nya designen innebär en minskning 
av 53% på kompressionskraften i ländryggen. 
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Tre designförslag av koffertluckan framställdes. En design har bara en öppning på sidan 
av husvagnen. De andra två har öppningar både framtill och på sidorna, med variationer 
i luckorna i fronten.  

6.1.1 Designförslag 1 

Den första designen kräver en hållare för gasolflaskorna som är tjockare än de andra två 
förslagen då hållaren måste dras ut dubbelt så långt. 

 

Fig. 6.3. Skiss på husvagn med en öppning per sida och gasolflaskahållaren utdragen. 

6.1.2 Designförslag 2 

Designförslag två har en öppning i husvagnsfronten som underlättar åtkomst av  
kofferten och därmed en kortare hållare för gasolflaskorna. Luckorna i fronten öppnas 
uppåt, på samma sätt som i den befintliga konstruktionen. 

 

Fig. 6.4. Skiss på husvagn med öppningar i husvagnsfronten med luckor som går uppåt. 

6.1.3 Designförslag 3 

Andra designen med öppningar framtill har luckorna placerade på samma plats i 
husvagnsfronten, men de öppnas istället utåt. Det här förslaget är inte utan problem, då 
luckorna inte får vara i vägen för cyklar som kan ställas på ramen framför. 
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Fig. 6.5. Skiss på husvagn med öppningar i husvagnsfronten med luckor som svänger utåt. 

6.1.4 Slang till gasolflaskorna 

Då gasolflaskorna dras ut bör slangen anordnas så att den rullas upp automatiskt. En 
spole med slang precis under hållaren placeras så att slangen blir så kort som möjligt. 
Fig. 6.6 är en vy underifrån. Den svarta cylindern är slanghållaren som fästs i golvet på 
husvagnen och den gula slangen sträcker till gasolflaskorna. 

 

Fig. 6.6. Förslag till slangvinda under hållaren för gasolflaskorna. 



24 
 

6.2 Husvagnsfront 

6.2.1 Koncept 1 ”Utsikt” 
Det första konceptförslaget har stort fokus på fönstret i framrutan. Konceptet är tänkt 
som en vidareutveckling av dagens design. Den större framrutan ger en känsla av 
öppenhet inuti husvagnen. Längst upp finns positionsljus i ringform avsedda att likna 
parkerings- och bromsljusen på husvagnen. 

 

Fig. 6.7. Endimensionell vy av ”Utsikt”. 

Detta koncept kräver en omdesign inuti husvagnen då fönstret kommer att sitta i vägen 
för den befintliga soffan. Husvagnstillverkare i Centraleuropa har större fönster men har 
då inte lika stora krav på isolering. Därför bör kanske extra isolering övervägas för 
användning i kallare klimat. 

Den här designen kan också inkludera koffertluckor fram som beskrevs i 6.2 
Designförslag.  
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Fig. 6.8. ”Utsikt” i en enkel husvagnskiss. 

6.2.2 Koncept 2 ”Lescaze” 

Andra konceptet är uppkallat efter den modernistiske arkitekten William Lescaze. 
Designen har en lucka fram som diskuterades som alternativ i 6.2 Designförslag. För att 
hålla den modernistiska stilen finns nästan inga detaljer. Positionsljusen är längre LED-
lister istället för punktljus och reflexen längst ner är integrerad i koffertluckan. 

 

Fig. 6.9. Endimensionell vy av ”Lescaze”. 
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Fig. 6.10. Lescaze i en enkel husvagnskiss. 

6.3 Slutgiltiga konceptet 

 

Fig 6.11. ”Utsikt” 

Företaget anser att designen”Utsikt” har störst potential för att utvecklas. Koffertluckor 
ska sitta på sidorna. Designen innebär en 25-procentig ökning av fönsterarean. För att 
inte öka energiförluster från det nya fönstret föreslås en ”tre-glas”-konstruktion. 
Tältinfästningen på husvagnen bör också ritas om, så att byte av gasolflaskorna kan ske 
på utsidan av tältet. 
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Fig. 6.12. ”Utsikt” med koffertöppningen på sidan.

 

Fig. 6.13. Sidvy av ”Utsikt” med öppningen och en sida. 

  



28 
 

  



29 
 

7. Diskussion 

7.1 Planeringsläget 

Planeringsläget gick till  på ett snabbt sätt. Isatället för att fokusera på hur probelemet 
skulle hanteras och ramas in lades mycket tid på en nulägesbeskrivning. Med mer fokus 
på avgränsningar och en precisering på vilken metodik som skulle användas kunde 
exjobbet förmodligen hållas inom den avsatta tiden.  

Ett sånt fokus på nulägesbeskrivningen resulterade i en djupt inblick i problemet. Det 
var då lätt att se vilka problem som kunde uppstå med olika material samt vad 
husvagnen och dess front utsätts för. 

7.2 Metodik 

Examensarbetet utfördes med hjälp av brainstorming vid ett tidigt stadium för att kolla 
in de olika material och bearbetningsmetoder som kunde tänkas användas. 
Brainstorming användes också för att sedan ta fram troliga påkänningar på en 
husvagnsfront och de egenskaper hos fronten som kunde öka kundvärdet. 

Under den genomförande delen av arbetet fanns mycket kontakt med handledaren på 
KTH för frågor kring hållfasthet och med handledaren på företaget för designfrågor. 
Detta kompenserade en del för att vara ensam under projektets gång. 

7.3 Utförande 

Examensarbetet tog ett längre tid än planerat, men den extra tiden garanterade istället 
ett gott resultat som företaget var mycket tacksam för och kan ha användning av. 
Tidsförlängningen kunde förmodligen ha undvikits om mer tid hade lagts på att rama av 
projektet och specifiera vilka delmål skulle uppnås vid vissa tidpunkter. Det här var 
tydligt i den genomförande fasen där tid lades på delar av projektet som sedan visade sig 
vara mindre relevanta. 

Att göra exjobbet själv har varit både bra och dåligt. Schemaläggning av tiden har skett 
som det behövdes och all dokumentation har varit lättilgängligt. Däremot har det varit 
svårt att ”bolla idéer” utan en partner. Regelbundet kontakt med handledaren på KTH 
har hjälpt garantera ett bra resultat för företaget.  

7.4  Mål 

Examensarbetet har gett förslag på andra material som kan vara bättre ur 
spricksynpunkt. Däremot måste priset och vikten av dessa material övervägas innan 
implementering, som redovisas i rapporten. Ett designförslag på nästa generation av 
husvagnsfronter har också tagits fram. 
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8. Slutsats 
Den befintliga materialet Senosan AM 50 Solar EG är fortfarande ett bra alternativ. I en 
husvagnsfront presterar den bra i pris och vikt. För att minska risken för sprickor 
rekommenderas att skärande bearbetning sker vid förhöjd temperatur. 

Stål är annars det bästa alternativet till det nuvarande materialet. Den större kritiska 
spricklängden är till fördel. Aluminium anses ockå vara ett möjligt alternativ med goda 
egenskaper i vikt och kritisk spricklängd, men materialet har ett högre pris. 

Företaget har visat särskilt intresse för designen ”utsikt”.  
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Bilaga 7 Utdrag ur intervjuer 

Hur högt blir kilopriset av AA6082 vid ett köp av 500 plåtar (för ett år) av 2mm 
tjocklek? 

29 SEK.  

 

Matz Thorsson, Försäljning, Metallservice AB 

 

Vid vakuumformning av termoplaster vad är den minsta radien? 

Den minsta radien är lika med plastskivans tjocklek. Men när man vakuumformar så är 
det lättare att forma ju större radien är. 

 
Håkan Blomgren,Ledning/Konstruktion/Produktion , Vakuumplast Industri AB 


