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Sammanfattning 

I samband med Transportstyrelsens införande av utökad B-körkortsbehörighet öppnades nya 
marknader för släpvagnar anpassade för transport av tävlingsbilar, verktyg och reservdelar. 
Sådana släpvagnar går att införskaffa sig idag på den svenska marknaden, dock är dessa endast 
anpassade för körkortsbehörigheten BE. Detta projekt utförs på uppdrag av företaget Fredrik 
Wagner AB, ett företag som designar och konstruerar transportband. Syftet med arbetet var att 
undersöka och utforska möjligheten för implementering av en ny släpvagnsmodell på den 
svenska marknaden. Målet med arbetet var att utveckla ett släpvagnskoncept anpassat för utökad 
B-behörighet, och därefter designa en CAD-modell av konceptet. 

Information om bilsporten och marknaden samlades in för att definiera och förstå problemet 
bättre. Därpå utfördes idé- och konceptgenereringsfaser för att hitta lösningar till problemet. 
Dessa lösningar utvecklades sedan till ett CAD-koncept med hjälp av CAD-programmet Solid 
Edge.  

Konstruktionsarbetet begränsades i detta projekt till släpvagnens påbyggnad och dess ingående 
komponenter. Påbyggnadskonceptet erbjuds i två utföranden, det ena är anpassat för utökad B-
behörighet medan det andra är för BE-behörighet. För utökad B-behörighet blev påbyggnadens 
totala vikt 695 kg medan vikten för BE-behörighet blev 1 005 kg. 

Släpvagnen är konstruerad för att transportera tävlingsbilar med en vikt på 1 100 kg, det är dock 
även möjligt att transportera andra bilar med släpvagnen om dessa inte överstiger 
viktbegränsningen. Eftersom arbetet begränsades till endast påbyggnaden har konstruktionen av 
ett chassi uteslutits. Chassit kan antigen köpas från någon leverantör eller konstrueras av Fredrik 
Wagner AB. Hur chassit och påbyggnaden ska monteras ihop är något som utelämnades för 
vidare arbete.  
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Abstract 

New markets for trailers designed to transport racing cars, tools and spare parts were opened in 
conjunction with the Transport Agency´s introduction of the extended B driving license. Such 
trailers are possible to purchase on the Swedish trailer market today. However, the ones on the 
market are only suitable for the BE driving license. This project is carried out on behalf of the 
company Fredrik Wagner AB, which is a company that designs and constructs conveyor belts. 
The aim of this work was to investigate and explore the possibility of implementing a new trailer 
model to the Swedish market. The goal of this work was to develop a trailer concept and design 
a CAD-model of the concept. 

Information about motorsports was collected to define and to improve the understanding of the 
problem. In order to find solutions to the defined problem, idea and concept generation phases 
were conducted. The solutions were then developed into CAD concepts by using the CAD-
software Solid Edge. 

The design and construction in this project was limited to the trailer body and its components 
only. The trailer body´s concept is offered in two versions, one adapted for the extended B 
driver´s license while the other is for the BE license. The version for the extended B license got 
at total weight of 695 kg, while the BE version got a total weight of 1 005 kg. 

The trailer body was designed to transport racing cars with a weight of 1 100 kg, however, it is 
possible to transport other cars with the trailer body if these do not exceed the weight limit. Since 
the work was limited to the trailer body only, the construction of a trailer chassis was excluded. 
The trailer chassis can either be purchased from a retailer or designed by Frederik Wagner AB. 
How the trailer chassis and the trailer body should be fitted together was though omitted as 
further work with the trailer.  



 
 

  



 
 

Förord  
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 
I Sverige erbjuds det släpvagnar av varierande utföranden och storlekar, dock är släpvagnar 
anpassade för transport av tävlingsbilar begränsade. Det vill säga det råder brist på släpvagnar 
med plats för verktyg och reservdelar på den svenska marknaden, fastän sådana släpvagnar är av 
betydande roll för personer som utövar bilsport. Viktkraven som Transportstyrelsen ställer på 
svenska släpvagnar innebär bland annat att släpfordonets totalvikt inte får överskrida 
dragfordonets tjänstevikt. Där tjänstevikten är den sammanlagda vikten av ett fordon med 
tillhörande delar inklusive föraren, och totalvikten är tjänstevikten plus maximala lasten 
(Transportstyrelsen, 2013).  

I januari 2013 ändrades lagen och det numera är tillåtet för den som innehar utökad B-behörighet 
att köra fordonskombinationer (dragfordon plus släpvagn) med en totalvikt på maximalt 4 250 kg 
(Körkortsportalen, 2014). Däremot är dragfordonets maximala totalvikt oförändrad, det vill säga 
högst 3 500 kg (Transportstyrelsen, 2013). En annan begränsning är att dragfordonen har 
specifika krav från tillverkaren om den maximala släpvagnsvikten. Se Tabell 1 för de olika 
behörigheternas viktbegränsningar.  

Tabell 1, viktbegränsningar för de olika körkortsbehörigheterna. Rutor med ”-” innebär att vikten får 
fördelas fritt mellan dragforsdonet och släpvagnen. 

Behörighet Kombinationens 
totalvikt 

Dragfordonets 
maximala vikt 

Släpvagnens 
maximala vikt 

B 3 500 kg - - 
Utökad B 4 250 kg - - 
BE 7 000 kg 3500 kg 3500 kg 

B-behörighet är en krävd behörighet i Sverige för att kunna köra fordonskombinationer med en 
totalvikt på maximalt 3 500 kg, behörigheten består av ett kunskapsprov och ett körprov 
(Körkortsportalen, 2014). För att kunna köra tyngre fordonskombinationer krävs det utökad B-
behörighet, vilken är en behörighet som utfärdas genom ett kompletterande körprov till B-
behörighet.  Behörigheten tillåter innehavaren att köra fordonskombinationer med en totalvikt på 
maximalt 4 250 kg (Körkortsportalen, 2014). En annan behörighet som ger möjligheten att köra 
ännu tyngre fordonskombinationer är BE-behörigheten, med denna behörighet kan släpvagnar 
med en totalvikt på maximalt 3 500 kg dras med personbilar/lätta lastbilar som har en totalvikt på 
maximalt 3 500 kg. Behörigheten är ett fullständigt körkort som består både av ett kunskapsprov 
och ett körprov (Körkortsportalen, 2014).  
För den som innehar BE-körkortsbehörighet erbjuds det idag flera släpvagnsmodeller anpassade 
för biltransport, däremot saknas det modeller anpassade för utökad B-behörighet. Ändringen av 
lagkraven och införandet av utökad B–behörighet öppnade nya släpvagnsmarknader i Sverige. I 
och med detta insåg företaget Fredrik Wagner AB potentialen i att utöka företagets 
produktportfolio med en sådan släpvagn eftersom det ansågs vara möjligt att tillverka sådana 
modeller i företagets anläggning. 
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Detta projekt utförs på uppdrag av företaget Fredrik Wagner AB, som designar och konstruerar 
transportband främst för tidningstryckeri och bokhandel. Fredrik Wagner AB har konstruerat 
transportband till bland annat det kända nätbaserade bokhandelsföretaget Adlibris (Wagner, 
2012).  

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Idag finns det släpvagnar på den svenska marknaden avsedda för transport av tävlingsbilar, 
marknaden är däremot begränsad på utökad B-behörighetssläpvagnar som är anpassade för 
transport och reperationer av tävlingsbilar. I dagsläget är det väldigt kostsamt och tidskrävande 
att införskaffa sig en släpvagn som är designad för att fungera som en verkstad med plats för 
verktyg som tävlingsförare behöver. 

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Detta projekt är ett examensarbete inom mastersprogrammet Integrerad Produktutveckling vid 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet utförs på uppdrag av företaget Fredrik Wagner 
AB som presenterade problemställningen. 

Syftet med arbetet är att undersöka och utforska möjligheten för implementeringen av en ny 
släpvagnsmodell på den svenska marknaden. Det är även av stor betydelse att kunna definiera 
kundsegmenten för produkten för att utgå ifrån deras önskemål och behov. Detta är ett 
examensarbete inom Integrerad Produktutveckling därför tas även hänsyn till arbetsprocessen 
och dess olika faser. 

Huvudsakliga målet med arbetet är att utveckla ett släpvagnskoncept anpassat för utökad B-
behörighet, och därefter designa en CAD-modell för konceptet. Arbetet kan sammanfattas i; 
definiering av lagkraven för svenska släpvagnar, marknadsundersökning, nödvändiga beräkningar 
och tillslut framtagning av en CAD-modell för släpvagnen baserad på dessa. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Detta arbete begränsas för släpvagnar inom Sverige, det vill säga att designen och konstruktionen 
utförs med hänsyn till den svenska marknaden och dess krav. En annan begränsning som görs i 
detta arbete är att den designade släpvagnen skall kunna tillverkas av Fredrik Wagner AB, vilket 
innebär att valet av material och vissa former måste anpassas efter företagets tillgång och 
maskinpark. 

Med hänsyn till utbudet av öppna släpvagnar på marknaden och de lagkrav som ställs på 
släpvagnschassin i Sverige ansågs det lämpligt att chassit köps in från någon leverantör. Chassin 
erbjuds idag i olika utförande och kan beställas specialbyggda efter önskemål om storlek och vikt 
(Westbay Trailers, 2014). För detta projekt ansågs det därför effektivast att utesluta 
konstruktionen av släpvagnschassit och ägna fokus åt påbyggnaden och dess inredning, måtten 
på påbyggnaden antogs utan hänsyn till något specifikt chassi. 
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1.5 ARBETSPROCESS 
Projektet delades upp i olika faser för att underlätta arbetsprocessen, första fasen var 
planeringsfasen där olika metoder användes för att kartlägga och planera projektet och 
arbetsgången. Metoderna som användes var Gantt-schema och Stage-Gate som valdes med syftet 
att förenkla och visualisera projektets olika faser och steg, se Bilaga A, Bilaga B samt Bilaga C. 
Det skapades även en riskanalys för projektet där olika hot definierades och värderades, se Bilaga 
D. 

Nästa fas i projektet var informationsinsamling om bilsporten som bestod av två delar. Första 
delen var bilsporten i Sverige och den andra delen var fältundersökning. Under första delen 
samlades information om existerande bilsportgrenar, antal tävlingar och deltagare samt befintliga 
släpvagnar.  

Den andra delen bestod av två olika metoder; första metoden var kvalitativa metoder som var 
intervjuer och observationer, medan andra metoden var kvantitativa som bestod av en 
enkätundersökning. Båda metoderna användes för att få en kundinvolvering i projektet och 
därmed öka kvaliteten på påbyggnadskonceptet. 

Data som framställdes från informationsinsamlingen och marknadsundersökningen var 
grundläggande för skapandet av en kravlista för projektet. Kravlistan var av betydande roll för 
projektets resterande faser eftersom denna lista definierade och begränsade konceptet. 
Kravlistans punkter ställdes preliminärt till en början och förfinades under arbetsgången, se bilaga 
I. Nästa steg var att generera fram idéer samt evaluera dessa med hjälp av olika metoder. De 
evaluerade idéerna omvandlades till olika koncept som i sin tur evaluerades till ett slutkoncept. 
Därefter designades en CAD modell på påbyggnadskonceptet vilken var målet med projektet. 
Arbetsprocessen kan ses i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1, Arbetsprocessen 

Arbetsprocessen som illustreras ovan är stegvis, varje påbörjad fas förväntades vara avslutad 
innan en ny fas påbörjades. Under arbetet var det däremot några idéer som inte ledde till 
fungerande koncept vilka medförde att gruppen fick återgå till idéfasen för att skapa nya idéer. 
Iterationerna som utfördes för dessa idéer illustreras med pilar som korsar över faserna i Figur 1 
ovan.  
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2 BILSPORT I SVERIGE 
Under detta kapitel presenteras information om bilsporten i Sverige, informationen avser 
bilsportens olika grenar samt antal tävlingar och deltagare per år. Undersökningen utfördes med 
syftet att åskådliggöra den svenska bilsporten samt dess omfattning.  

2.1 BILSPORTGRENAR  
Bilsport är en gren inom motorsporten som anordnas i Sverige av Svenska Bilsportförbundet 
(SBF) och internationellt av Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Bilsportgrenarna 
uppdelas beroende av reglerna och bilarna som körs på tävlingarna, de grenar som finns i Sverige 
presenteras nedan (Svensk Bilsport, 2014). 

Backe: Tävlingen består av ett träningsvarv och två tävlingsvarv där tävlande åker en och en, den 
snabbaste varvtiden räknas till sluttävlingen. Tävlingen består av korta hastighetstävlingar med 
varierade underlag såsom grus och asfalt. Föraren har en sträcka på 800 - 1 000 meter att sätta 
den snabbaste tiden. 

Bilorientering: Det är en kartläsningstävling i kombination med snabbhet, där tävlande kör i 
olika områden såsom landsvägar och industriområden. Tävlande som kommer först i mål vinner 
tävlingen. 

Crosskart: Tävlingen innebär att en crosskart beroende av banlängden åker tre eller fyra 
tävlingsvarv där den snabbaste karten i mål går vidare till en final. Crosskarten är en fyrhjuling 
säkrad med stötsäker rör-ram som skyddar föraren mot skador.  

Dragracing: Är en bilsportgren där tävlande möter varandra sida vid sida i höga hastigheter, 
bilen som passerar mållinjen först vinner. Sträckan som körs är en engelsk kvartsmil (402,3 
meter). 

Drifting: Är en bilsportsgren vars tävlande tävlar om att glida fint och snabbt igenom olika 
kurvor på tävlingsbanan. Den som har snabbaste och bästa glidlinjen vinner tävlingen.    

Folkrace: Är den största bilsporten i Sverige med 130 banor och cirka 450 organiserade tävlingar 
per år. Bilarna körs intill varandra med täta avstånd där vidröring och kollision är tillåtet, 
uppgiften är att komma först i mål.  

Historisk bilsport: Som namnet antyder handlar denna gren om att tävla med äldre bilar.  För 
att delta i grenen måste deltagarnas bilar vara i skicket som de var i när de tillverkades och kördes 
i tävlingar för första gången. Den andra regeln är att bilen ska vara äldre än 15 år gammal för att 
kunna delta i tävlingen, dock görs det undantag för Formula 1 bilar eftersom dessa anses vara 
gamla efter cirka 2 år.  

Karting: Är en motorsport där små och låga bilar körs i upp till cirka 100 km/tim med täta 
avstånd för att komma först över mållinjen. 

Racing: Är ombyggda fordon som körs i höga hastigheter i kombination med höga 
accelerationer. God viktfördelning samt väghållning är två viktiga aspekter i grenen för att bilarna 
ska vara stabila vid höga hastigheter och därmed komma först i målet. 
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Rally: Tävlingen består av att bilarna startar separat och körs sedan i höga farter för att uppnå 
den snabbaste tiden i de kurviga vägarna. Tävlingen körs på olika underlag såsom asfalt, grus och 
snö.  

Rallycross: Skillnaden mellan denna gren och den vanliga rallysporten är att bilarna här startas 
samtidigt med täta avstånd och viss karosskontakt. I Rallycrossen är det korta banor med sex 
bilar i varje start som kör tre varv. Banan är en blandning av raksträckor (asfalterad väg) och 
kurvor (grusiga vägar).  

Regularity: Bilarna körs efter en idealtid som anges av arrangören med max 50 km/time, det vill 
säga hastigheten är inte av intresse, precision och kontroll är det som eftersträvas. Vinnaren är 
den som har kommit så nära idealtiden som möjligt.  

Enkla tävlingsformer: I denna gren används vanliga bilar som tävlingsbilar, kraven är att bilarna 
ska vara skattade och ha en godkänd besiktning. 

Bilsportgrenarna som presenterades ovan är de som anses intressanta och relevanta för detta 
projekt, övriga grenar är inte väsentliga för projektet på grund av dess storlek eller omfattning. 
Bilmodellerna som används i de olika grenarna är oftast inte körbara på allmänna vägar eftersom 
dessa saknar registrering och tillstånd att framföras på offentliga vägar, därför transporteras dessa 
med släpvagnar till och ifrån tävlingsbanorna. I samband med tävlingarna slits många bilar varför 
vissa reparationer kan vara nödvändig att utföras på plats, en släpvagn avsedd för sådana 
reparationer är därför fördelaktig. 

2.2 ANTAL TÄVLINGAR OCH DELTAGARE  
Statistik för bilsporten i Sverige är en intressant aspekt för projektet eftersom det medför 
förståelse för sportens omfattning och därmed ge en uppfattning av marknadens potentiella 
omfattning. Svenska Bilsportförbundet (SBF) är myndigheten som förfogar över statistiken för 
bilsporten inom Sverige, därför kontaktades förbundet för statistiken. Statistiken som presenteras 
nedan erhölls av en ansvarig person på SBF (Nystrand, 2014). 

Tabell 2 och Figur 2 nedan visar antal tävlingar per år inom de tre största bilsportgrenarna. Det 
visade sig att Folkrace är den största bilsporten i Sverige med 300-350 tävlingar per år, därnäst 
kommer Rallybilsport med 175-235 tävlingar per år och Racingbilsporten med ca 70-100 tävlingar 
per år.  

Tabell 2, Antal tävlingar per år för de tre största bilsportgrenarna. 

Antal tävlingar 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Folkrace 333 329 321 322 319 305 313 293 306 300 
Rally 235 209 211 195 175 191 210 194 184 197 
Racing 85 85 100 88 91 80 79 83 72 70 
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Figur 2, Antal tävlingar per år  

Tabell 3 och Figur 3 nedan visar antalet deltagare per år från 2004 till 2013. Statistiken visar även 
att störst antal deltagare är inom Folkracegrenen med 22400–24800 deltagare per år, därefter 
infinner sig Rallybilsporten med 9500–15000 deltagare per år och Racingbilsporten med 3700-
4750 deltagare per år. 

Tabell 3, Antal deltagare per år för de tre största bilsportgrenarna. 

Antal deltagare 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Folkrace 24305 24535 23904 24785 24085 23107 23877 22389 22588 24554 
Rally 15011 12864 13781 12910 12963 13095 12723 13038 9416 13918 
Racing 4703 4435 5464 5749 4954 4159 3680 4270 3665 4710 
 

 

Figur 3, Antal deltagare per år 
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3 FÄLTUNDERSÖKNING 
Under detta kapitel presenteras en marknadsundersökning av befintliga släpvagnar samt de 
utförda kvalitativa och kvantitativa undersökningarna. Kvalitativa undersökningen bestod av 
intervjuer och observationer medan kvantitativa bestod av online-enkät. 

3.1 BEFINTLIGA SLÄPVAGNAR 
Idag erbjuds det olika modeller av släpvagnar avsedda för biltransporter, företag såsom Westbay 
trailers erbjuder även specialbyggda släpvagnar (Westbay Trailers, 2014). Med specialbyggda 
släpvagnar anses släpvagnar som är byggda efter kundönskemål, det vill säga kunden kan beställa 
släpvagnar och chassin utifrån önskad vikt och storlek. Dock är sådana släpvagnar oftast 
kostsamma med hänsyn till utvecklingstiden. 

Nedan presenteras olika släpvagnsmodeller som erbjuds i Sverige, modellerna delas in i; öppna 
släpvagnar (se Tabell 4), stängda släpvagnar med kåpa (se Tabell 5) och släpvagnar med plats för 
verktyg (se Tabell 6 nedan). I tabellerna presenteras vikt, mått och företagen som säljer 
släpvagnarna. Släpvagnar med plats för verktyg erbjuds inte i många varierande vikter utan oftast 
i modeller med en totalvikt på 3 500 kg. Dessa modeller är väldigt tunga varför ett fullastat sådant 
släp kräver att föraren innehar körkortsbehörigheten BE för att kunna köra släptåget (här antas 
att dragfordonet väger mer än 750 kg vilket anses vara ett rimligt antagande, eftersom utökad B-
behörighet har en begränsning på 4 250 kg [4 250 – 3 500 = 750 kg]).  

Tabell 4, Öppna biltransportssläpvagnar 

Öppna biltransportssläpvagnar 

Företag Modell Mått Totalvikt Maximal 
last 

Tjänstevikt 

Westbay Trailers 
(Westbay Trailers, 
2014) 

Panther 4150 x 1940 
mm (Max 
flakmått) 

2500 kg 1860 kg 640 kg 

Westbay Trailers 
(Westbay Trailers, 
2014) 

Puma 4000 x 2000 
mm 

2500 kg 1950 kg 550 kg 

Foma, BPW 
(Fordonsmateriel AB, 
2014) 

Tandem 
Chassi, ATT 

502 

6695 x 1850 
mm 

Flakmått: 
5000 x1850 

mm 

2700 kg Cirka 2270 
kg (2700-
330-100)  

Hjul ca 100 
kg 

Egenvikt 
330 kg 

430 kg 

Gullabo Släpvagnar 
AB 

Humbaur 
HT356121 

6100 x 2100 
mm 

3500 kg 2650 kg 850 kg 

Gullabo Släpvagnar 
AB (Gullabo 
Släpvagnar, 2014) 

Humbaur 
HT256121 

6100 x 2100 
mm 

2500 kg 1720 kg 780 kg 

Bålsta Släpet AB 
(Bålsta Släpet AB, 
2014) 

Biltransport 
med 2-axlar.  
BIL-3500H 

5000 x 2050 
mm 

3500 kg 2620 kg 880 kg 
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Tabell 5, biltransportssläpvagnar med kåpa 

Biltransportssläpvagnar med kåpa 
 

Företag Modell Mått Totalvikt Maximal last Tjänstevikt 
Westbay Trailers 
(Westbay Trailers, 
2014) 

Raceliner, 
RA612425A2 

7350 x 2540 
mm 

Flakmått: 
6100 x 2470 

mm 

2500 kg 1490 kg 1010 kg 

Westbay Trailers 
(Westbay Trailers, 
2014) 

Nightliner 730 0x 2500 
mm 

3500 kg 1500 kg 2000 kg 

 

Tabell 6, Stängda biltransportssläpvagnar med plats för verktyg 

Stängda biltransportssläpvagnar med plats för verktyg 
 

Företag Modell Mått Totalvikt Maximal last Tjänstevikt 
Westbay Trailers 
(Westbay Trailers, 
2014) 

ATC 
Biltransport 

7200 × 2500 
mm 

3500 kg 1800 kg 1700 kg 

Master Trailer 
(Master Trailer, 
2014) 

GC 650 
(största 

utförandet) 

8000 x 2500 3 500 kg 2100 kg 1400 kg 

Utifrån dessa tabeller uppfattas det att det finns släpvagnar som kan användas av personer som 
innehar utökad B-behörighet, dock saknar dessa släpvagnar plats för verktyg. Släpvagnar som 
innehade plats för verktyg visade sig väga 3 500 kg vilka inte är möjliga att använda med utökad 
B-behörighet, detta skulle innebära att dragfordonet maximalt får väga 750 kg (4 250 – 3 500 = 
750 kg) vilket är orimligt. Därför anses det att en släpvagn med plats för verktyg som är anpassad 
för utökad B-behörighet behövlig för den svenska marknaden.  

3.2 KVALITATIVA METODER  
Kvalitativa metoder är en form av marknadsundersökningar som används för att få verklig 
förståelse av hur människor beter sig i relation till olika produkter. Detta kan uppnås genom att 
använda det kända tillvägagångssättet av ”varför”, ”hur” och ”vad” i en dialog med personerna i 
fråga. Metoderna består av en fältstudie som använder intervjuer och observationer som 
huvudverktyg för att få en bild av olika situationer (Imms & Ereaut, 2002, p. 9).  
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INTERVJUER 
Under denna studie användes intervjuer som redskap för att samla in information gällande 
släpvagnar och användare. Intervjuer är en metod som underlättar för den intervjuade att dela 
med sig av sina erfarenheter och uppfattningar, intervjuaren får möjligheten att uppfatta 
respondentens förhållningssätt kring ämnet (Wincup, et al., 2004, p. 75).  

Kontextuella intervjuer användes för att åstadkomma god insikt i användarnas upplevelser av 
släpvagnarna. Kontextuella intervjuer medför även att intervjuaren observerar interaktionen 
mellan användaren och produkten/tjänsten eftersom intervjuerna sker på platsen där produkten 
används (Beyer & Holtzblatt, 1999). Intervjuerna utfördes under tävlingsevenemanget Kjula 
Dragway i Eskilstuna (Kjula Dragway, 2014). Respondenterna valdes utifrån släpvagnarna de 
ägde eller hade med sig på plats i tävlingen, det vill säga släpvagnar som är anpassade för 
tävlingsbiltransport. En del av de respondenterna hade plats för tävlingsbilen, verktyg och 
reservdelar medan andra hade bara plats för tävlingsbilen.  

Inför intervjuerna skapades intervjufrågor för att erhålla konkreta svar för projektet, se Bilaga E. 
Resultatet av de fem intervjuade respondenterna sammanfattas nedan, se Bilaga F för intervjuerna 
som helhet. 

Tävlingsbilens vikt  
Tävlingsbilar väger olika beroende på motorsportsgrenen och klassningen, de intervjuade hade 
tävlingsbilar som vägde 800 – 1200 kg utan förare. Vikten räknas utan förare eftersom bilarna 
lastas på släpvagnen utan förare vilket är det väsentliga vikten. 

Släpvagnsmodeller  
De intervjuade ägde olika släpvagnar avsedda för transport av tävlingsbilar. Släpvagnarna var 
mestadels importerade från andra länder såsom Finland. Vissa äldre modeller var dock byggda i 
Sverige men de intervjuade kunde inte verifiera vilka företag dessa hade byggds av. Utbudet av 
sådana släpvagnar är väldigt begränsat i Sverige, släpvagnarna erbjuds av enstaka företag i form av 
specialbeställningar. 

Släpvagnens längd 
Släpvagnarna som observerades hade längder på 7 – 10,3 meter. En av de intervjuade ägde en 7 
meter lång släpvagn, han ansåg dock att släpvagnen borde varit längre eftersom plats för verktyg, 
reservdelar och en fyrhjuling är behövligt.  

Körkortsbehörighet 
De intervjuade hade för det mesta körkortsbehörigheten BE, fyra av fem intervjuade personer 
innehade BE-behörighet. Detta är självfallet väldigt beroende av att de intervjuade redan äger 
tunga släpvagnar och har införskaffat sig den nödvändiga behörigheten för att kunna dra 
släpvagnen.  

Dragfordonet 
De intervjuade använder sig av dragfordon som är kapabla att dra släpvagnar med vikter mellan 3 
000 – 3 500 kg. Enligt respondenterna är det vanligt att dragfordonen köps utifrån släpvagnens 
totalvikt, det vill säga att hänsyn tas till släpvagnen man äger. Dragfordon med dragvikt på 3 500 
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kg är däremot de mest använda fordonen inom sådana sporter. Eftersom ägarna innehar oftast 
BE-körkortsbehörighet anser de anskaffningen av dragfordon med lägre dragvikter onödigt.  

Verktyg och reservdelar 
Respondenterna hade med sig verktyg och reservdelar till tävlingar, verktygen bestod av 
verktygslådor eller verktygsskåp som vanligen vägde cirka 50 kg. Respondenterna ansåg att cirka 
tre verktygsskåp är behövligt för att få plats med de nödvändiga verktygen. Idag är det vanligt att 
många transporterar verktygsskåpen i dragfordonet (i de fall det är en skåpbil) eller i någon annan 
av teamets bilar. Däremot ansågs det väldigt användbart att kunna ha verktygsskåp i släpvagnen 
tillsammans med tävlingsbilen.  

Reservdelar transporteras även i samband med tävlingsbilarna, storleken på reservdelarna varierar 
avsevärt vilket resulterar att vissa delar väger flera hundra kilogram tillsammans. Utöver 
reservdelar för tävlingsbilen är det vanligt att bensin och elverk tas med till tävlingarna vilket även 
kan väga ett flertal kilogram.   

Kök och sovplats 
Respondenterna ansåg att möjligheter för sovplatser och kök är lämpliga för sådana släpvagnar, 
det är dock inte det mest avgörande aspekten vid inköp av släpvagn. Tävlingsteamet har oftast 
med sig husvagn eller husbil vilka erbjuder kök och sovplatser. Det ansågs däremot passande om 
sådana lösningar kunde erbjudas som extratillbehör till släpvagnen, på så sätt kan kunden 
extrautrusta sin släpvagn efter personliga behov.   

OBSERVATIONER 

Bussar 
Idag används bussar som en kompletterande lösning till de traditionella släpvagnarna för att 
transportera tävlingsbilarna, bussarna byggs om med lastutrymme för tävlingsbil och reservdelar. 
Dessa bussar har högre markfrigång (avståndet från marken till fordonets lägsta del) än de 
traditionella släpvagnarna, därför är golvet på bussarna är upphöjd för att pålastningen av 
tävlingsbilarna kan ske smidigt. Utifrån observationerna under besöket på Kjula Dragway 
upptäcktes även att bussarna är ett populärt alternativ för transport av tävlingsbilar, antalet bussar 
var fler än antalet släpvagnar på plats. Se Figur 4 för några exempel på sådana bussar från Kjula 
Dragway evenemanget.  

 

Figur 4, ombyggda bussar 
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Tält  
Under besöket observerades det att tält användes av många deltagare, tälten användes för att ha 
tak över det utrymme där teamen reparerade tävlingsbilarna och umgicks. Vissa tält var däremot 
väldigt stora och krävde ett helt team för montering och demontering, dessa tält transporterades i 
samband med tävlingsbilarna och krävde därför vikt och plats på bussen/släpvagnen. Se Figur 5 
nedan för några att de observerade tälten. 

 

Figur 5, olika utseende på tält från studiebesöket 

Avtagbar ramp 
Avtagbara ramper var ett populärt alternativ bland tävlande. Rampen användes för att underlätta 
på- och avlastningen av tävlingsbilen. Längden på rampen berodde på bussens -/släpvagnens 
markfrigång, det vill säga ju högre markfrigång desto längre ramp krävdes det. Olika utseende på 
ramper kan ses i Figur 4 (bilden till höger) samt Figur 6.  

 

Figur 6, avtagbar ramp på en släpvagn 

3.3 KVANTITATIVA METODER 
Kvantitativa datainsamlingar användes för att studera kvantiteten genom mätningar, statistik eller 
beräkningar, beräkningarna sker antingen för hand eller med hjälp av verktyg (Clayton & Glenn, 
2010). Sådana metoder tillämpas även för att få konkreta svar från så många deltagare som 
möjligt. För insamlingen av kvantitativ data används olika metoder såsom enkäter, observationer 
samt analys av befintliga datamängder (Muijs, 2004, p. 34).  

ENKÄT  
En online-enkät skapades och skickades ut till olika webbplatser1 som är avsedda för bilsport och 
tävlingar. Dessa webbplatser valdes med hjälp av handledaren Anders Westerberg eftersom han 
                                                 
1 Webbplatserna som användes var: Garaget.org (http://www.garaget.org/forum/), Nitroz.se 
(http://www.nitroz.se/) och Rejsa.nu (http://rejsa.nu/forum/index.php),besökta 2014-09-13 

http://www.garaget.org/forum/
http://www.nitroz.se/
http://rejsa.nu/forum/index.php
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har stort intresse för tävlingar och är engagerad i nätbaserade forum. Valet av dessa webbplatser 
var lämpligt eftersom mer än 90 % av deltagarna svarade att de äger en tävlingsbil, det vill säga att 
de håller på med tävlingar inom motorsport, se Bilaga H. 

Enkäten skapades med hjälp av online-tjänsten Survey Monkey2. Till denna tjänst erbjöds 
kostnadsfria summeringar och diagram av enkätresultaten varför tjänsten blev det naturliga valet. 
Frågorna som användes för enkäten återfinns i Bilaga G.  

Nedan presenteras en sammanfattning av enkätresultaten, resultaten som helhet återfinns i form 
av diagram och texter under Bilaga H.  

Enkäten besvarades av 100 personer (med en svarsfrekvens på 70-100 svar per fråga) från de 
olika webbplatserna vilket anses vara tillräckligt för detta projekt. Det är däremot inte tillräckligt 
för att kunna generalisera resultatet över hela Sveriges bilsportgrenar, eftersom 100 personer är 
en liten andel av antal deltagare per år, se Tabell 3. 

Undersökningen visade att cirka 49 % av deltagarna i enkäten tävlade 3-6 gånger per år.  

Vikten av en tävlingsbil varierade oftast beroende på sportgrenen som man utövade, det framgick 
att tävlingsbilarna oftast hamnar på en vikt mellan 1050 - 1100 kg.  

Det visade även sig att 48 % av de tävlande oftast äger en egen släpvagn. För de som håller på 
med tävlingar är släpvagnen ett viktigt verktyg, speciellt för de som åker långa sträckor för att 
delta i tävlingarna.  

Personer som utövar biltävlingar visade även sig köra tunga bilar, dragfordonens vikt 
(tjänstevikten) ligger mellan 2500 kg – 2600 kg. Cirka 25 % av de som svarade på enkäten äger ett 
dragfordon som väger inom dessa vikter. Däremot visade det sig att flest antal svarande på 
enkäten äger dragfordon med vikter mellan 1400 kg – 1900 kg.  

Inom biltävlingsområdet innehade de flesta personerna BE-körkortsbehörighet med cirka 47 % 
medan endast cirka 5 % svarade att de hade utökad B-behörighet, resterande hade den vanliga B-
behörigheten.  

En släpvagn anpassad för transport av tävlingsbilar, reservdelar och verktyg ansågs behövlig på 
den svenska marknaden eftersom det var cirka 71 % av deltagarna som ansåg att en sådan 
släpvagn är nödvändig för B, BE och utökad B-körkortsbehörigheterna. Resten av 
enkätdeltagarna ansåg att en sådan släpvagn inte är behövlig på den svenska marknaden. 

Av de som ansåg att en släpvagn anpassad för transport av tävlingsbilar, verktyg och reservdelar 
är behövlig på den svenska marknaden var cirka 58 % positiva till en släpvagn för BE-behörighet. 
Medan cirka 22 % tyckte att en släpvagn anpassad för utökad B-behörighet var nödvändig. 

När det gäller verktyg ansåg cirka 23 % av de som deltog i enkäten att en domkraft är ett 
behövligt verktyg. Verktygs-lådor/skåp/vagnar ansågs även viktiga delar eftersom cirka 19 % av 

                                                 
2 Survey Monkey; https://sv.surveymonkey.com/ , besökt 2014-09-20  

https://sv.surveymonkey.com/
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deltagarna svarade att de tar med sig sådana till tävlingarna. Vikten på sådana lådor, skåp och 
vagnar uppskattades av deltagarna till 50 kg - 100 kg. 

3.4  ANALYS OCH SLUTSATSER AV KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA METODERNA  
Utifrån resultaten varierade tävlingsbilarnas vikter mellan 800 - 1 200 kg, det är därför lämpligt att 
anta släpvagnens maximala lastvikt till 1 100 kg för kunder som innehar utökad B-behörighet. 
Släpvagnen bör dock erbjudas även för kunder som innehar BE- behörighet, det vill säga den bör 
kunna lastas tyngre än 1 100 kg. Släpvagnen bör alltså vara anpassad för en totalvikt på cirka 
3 500 kg.  

Utifrån resultatet innehade de flesta biltransportssläpvagnarna en läng på 7-10 meter, därför 
ansågs en flaklängd på cirka 8 meter lämplig för påbyggnaden.  

Körkortsbehörigheten utökad B är relativt ny, det är inte många som har hunnit införskaffa sig 
denna varför många idag anser en släpvagn endast anpassad för utökad B-behörigheten 
obehövlig. Men med hänsyn till att utökad B-behörighet är enklare att införskaffa sig än BE är 
det troligt att efterfrågan på sådana släpvagnar ökar i framtiden.  

Utbudet av släpvagnar med kåpa avsedda för transport av tävlingsbilar varierade bland 
respondenterna, sådana släpvagnar är väldigt begränsade i Sverige. Det är även omständligt och 
begränsat med släpvagnar anpassade för transport av tävlingsbilar på den svenska marknaden, 
därför använder många sig av bussar för att transportera sina tävlingsbilar. Släpvagnarna som 
observerades i samband med intervjuerna var importerade från andra länder eller hade 
specialbyggts i Sverige. Specialbyggda släpvagnar är idag alltför kostsamma att köpa eftersom det 
är väldigt kostsamt för företagen att utveckla och tillverka enstaka släpvagnar. Därför anses det 
behövligt att etablera en modell av släpvagnar anpassad för båda utökad B- och BE-behörighet 
på den svenska marknaden.  

Bussarna som nämnts ovan är ombyggda bussar som uppfyller kraven för personbil klass II. 
Dessa krav omfattar att personbilen ska inneha ett bostadsutrymme samt utrustad med; fasta 
sittplatser, fasta sovplatser (kan vara sittplatser som omvandlas till sovplatser), fast 
matlagningsutrustning och slutligen ha bord. Sådana bussar körs av personer som har en B-
behörighet utfärdad innan 1 juli 1996 då totalvikten fick överskrida 3 500 kg. De som innehar en 
B-behörighet som är utfärdad efter detta datum får således inte köra en personbil med en 
totalvikt som överskrider 3 500 kg (Transportstyrelsen, 2013). Till följd av detta får dessa 
personer inte köra sådana ombyggda bussar vilket medför att antalet bussanvändare är 
begränsade. 

En annan aspekt som medför att bussarna inte är det mest optimala valet för transport av 
tävlingsbilar är att sådana bussar är väldigt omständliga att underhålla. Reservdelarna för bussar är 
oftast dyrare än för släpvagnar och verktygen som används vid reparationer är speciella, dessa 
verktyg skiljer sig oftast från de som används för vanliga bilar och tävlingsbilar. Sådana bussar är 
även kostsamma att hålla i drift med hänsyn till bränsleförbrukningen, därför anses denna 
busstrend som något avtagande i framtiden. 
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4 KRAV PÅ PÅBYGGNADEN 

4.1 TRANSPORTSTYRELSEN LAGKRAV 
Det finns olika krav som ställs av myndigheterna för att släpvagnar ska kunna få en godkänd 
certifiering och kunna köras på svenska vägar. Transportstyrelsen har ställt krav gällande 
dragfordonen och släpvagnarna, sådana krav är viktiga för släpvagnskonstruktionen eftersom de 
begränsar betydelsefulla parametrar för släpvagnen. Kraven som anses relevanta för detta projekt 
är att maximala totallängden för båda dragfordonet och släpvagnen inte får överstiga 24 meter, 
samt att släpvagnens maximala bredd inte får överstiga 2,6 meter (Transportstyrelsen, 2014).  

4.2 KRAVLISTA 
Kravspecifikationerna definieras genom en lista på alla krav som produkten bör uppfylla för att 
alla intressenter skall tillfredsställas. En kravspecifikationslista delas upp i tre kategorier; 
funktionalitetskrav, kvalitetskrav och begränsningskrav. Funktionalitetskraven definierar 
produktens funktioner medan kvalitetskraven definierar egenskaperna som påverkar kvaliteten 
men som inte ingår i funktionalitetskraven. Slutligen är begränsningskraven sådana som begränsar 
produktens konstruktion och design (Pohl & Rupp, 2011).  

En kravspecifikationslista för släpvagnenen skapades utifrån den insamlade informationen. 
Nedan presenteras kravspecifikationerna som ansågs huvudsakliga för släpvagnen, hela 
kravspecifikationslistan återfinns däremot i Bilaga I. Denna lista används vid utvecklingsarbetet 
som underlag för slutkonceptet. 

Huvudsakliga kravspecifikationer för släpvagnen:  

• Släpvagnen ska klara av att transportera en tävlingsbil med vikten 1100 kg 
• Släpvagnen ska klara en totalvikt på 3 500 kg 
• Släpvagnen ska ha en bredd på maximalt 2 600 millimeter 
• Släpvagnen ska ha en flaklängd på 8000 millimeter 
• Släpvagnen ska ha en markhöjd på maximalt 600 millimeter  
• Släpvagnen invändiga höjd ska vara 2 400 millimeter 
• Släpvagnen ska ha plats för verktyg  

4.3 VIKTFÖRDELNING  
Olika bilmodeller undersöktes genom granskning av deras specifika data, den relevanta 
informationen som erhölls var tjänstevikten och dragkraften. Specifikationerna för de olika 
bilmodellerna införskaffades från Transportstyrelsens fordonsuppgifter (Transportstyrelsen, 
2014). Valet av bilmodellerna utfördes genom en genomgång av Blockets bilmodellslista, listan 
användes för att identifiera de vanligaste bilmodellerna i Sverige (Blocket.se, 2014). Den 
insamlade informationen är väsentlig för att avgöra släpvagnens och dragfordonets totala vikter. I 
Figur 7 presenteras de bilar som valdes med hjälp av den utförda undersökningen och dess vikter. 
Bilarnas viktförhållande mellan dragvikten och tjänstevikten var den avgörande specifikationen 
för bilvalet, bilen som kunde dra mest vikt och som hade lägst tjänstevikt ansågs passande. Det 
visade sig dock att tre bilmodeller var passande för släpvagnen; VW Tiguan TDI, BMW X3 X-
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Drive och Jeep Cherokee 2,4 4WD. Därför valdes dragvikten 2 500 kg och tjänstevikten 1 830 
kg.  

I Tabell 4 presenterades tjänstevikten för olika släpvagnsmodeller, utifrån dessa kunde en 
tjänstvikt på släpvagnschassit uppskattas till 600 kg. Det visade sig även att en tjänstevikt på 1100 
kg skulle täcka flest antal tävlingsbilmodeller, se Enkätresultatet i Bilaga H. Dessa två krav 
tillsammans med Transportstyrelsen krav med en totalvikt på 4 250 kg (viktbegränsningen för 
utökad B-behörighet) kunde en maximalvikt på släpvagnens släpvagn och övriga komponenter 
beräknas. Beräkningen utfördes med hjälp av en matematisk formel som redovisas nedan: 

4 250  𝑘𝑘 − 1 830 𝑘𝑘 − 600 𝑘𝑘 − 1 100 𝑘𝑘 = 720 𝑘𝑘 

4250 kg (Totalvikt för B-utökad) – 1830 kg (Maximal vikt på dragbilen) – 600 kg (Maximal vikt på 
släpvagnschassit) – 1100 kg (Maximal vikt på Tävlingsbilen) = 720 kg (resterande vikt för påbyggnad och 
övrigt) 

Resultatet av beräkningen visar att den sammanlagda vikten för påbyggnaden och övriga 
komponenterna inte får överstiga 720 kg. Detta illustreras i Figur 7 nedan, i figuren presenteras 
de olika delarna som vikten är uppdelad över. Först presenteras bilmodellerna under kolumnen 
”Dragbil” därefter beskrivs det valda släpvagnschassit under kolumnen ”Släp. chassi”, sedan 
presenteras vikten på tävlingsbilen under kolumnen ”Tävlingsbil” och slutligen redovisas 
påbyggnadens ingående komponenter och övriga komponenter under kolumnen ”Påbyggnad” 
och ”Övrigt”. Maximala vikten för de olika delarna presenteras även i figuren. 

 

Figur 7, Viktfördelning över dragfordonet och släpvagnen 
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5 IDÉUTVECKLING FÖR PÅBYGGNADEN 
I detta kapitel presenteras idégenereringsfasen och evalueringen av de utvecklade idéerna.  

5.1 IDÉGENERERING 
Nedan introduceras olika metoder som användes under idégenereringsfasen samt hur dessa 
användes för att ta fram idéer för påbyggnaden och dess ingående komponenter.  

BRAINSTORMING 
Brainstorming är ett koncept som används för generering av olika idéer ur medlemmarnas 
kunskap och kreativitet (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 127). Principen med brainstorming är att 
fokusen ligger på kvantiteten och inte kvaliteten, det vill säga att så fort en idé dyker upp hos en 
av medlemmarna ska den utropas eller skrivas ner.  

Mind Mapping (tankekarta) är en brainstormingsmetod som används för att hjälpa 
gruppmedlemmarna att hitta samt utforska nya områden eller delproblem. Metoden utförs 
genom att kärnfrågan/problemet ställs i mitten av ett tomt papper, därefter antecknas eller ritas 
varje idé som medlemmarna kommer på för att dela upp kärnfrågan till olika delfrågor (Tony 
Buzan - Inventor of Mind Mapping, 2013).  

BRAINWRITING 
Brainwriting är en metod som driver varje gruppmedlem att delta lika mycket som de andra i 
gruppen. Skillnaden mellan brainwriting och brainstorming är att idégenereringen sker i tystnad 
där varje gruppmedlem ritar ner sina idéer på papper som sedan presenteras för resten av 
gruppen (Silverstein, et al., 2009, pp. 111-113). En illustration av modell kan ses i Figur 8. 

 

 

 

Figur 8, Brainwriting (Atelier für Ideen, 2014) 
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5.2  RESULTAT AV IDÉGENERERING 
Metoderna Brainstorming och Brainwriting användes av projektets medlemmar samtidigt under 
idégenereringsfasen. Detta utfördes genom att dela upp huvudproblemet i olika delar/kategorier 
med hjälp av mind mapping. Uppdelningen gav sex olika kategorier; påbyggnadsform (formen på 
påbyggnaden), inredning och förvaring (skåp och lådor), ramp (där bilen lastas på), kök (spis och 
diskhon), markis samt sovplats. En Brainwriting-fas hölls därefter för att arbeta fram idéer för 
varje kategori, medlemmarna arbetade separat i tystnad och ritade ner sina idéer på papper. 
Slutligen diskuterades idéerna som togs fram av varje medlem med hjälp av en Brainstorming-fas 
som ledde till ytterligare nya idéer. Resultatet av hela fasen ledde till 30 olika idéer, 
tillvägagångsättet och kategorierna illusteras i Figur 9. 

 

 

Figur 9, Resultatet av idégenereringsfasen 
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5.3  IDÉEVALUERING 
Under idégenereringsfasen utvecklades idéer som var av värde för projektet, dessa idéer 
evaluerades sedan med hjälp av metoder som ansågs relevanta av gruppmedlemmarna. Dessa två 
metoder var framröstningsmetoden samt för – och nackdelarsmetoden.  I framröstningsmetoden 
sker evalueringen genom att gruppen röstar fram idéerna som ska gå vidare till konceptfasen 
(Bhagwati, 2006, pp. 133-134), medan för – och nackdelarsmetoden sker evalueringen genom 
Post-it lappar var för – och nackdelarna antecknades och klistrades på varje idé. Figur 10 nedan 
illustrerar hur det såg ut vid evalueringstillfället.  

 

Figur 10, Idé evalueringen 

Med hjälp av för– och nackdelsmetoden arbetades det fram för- och nackdelar för varje idé samt 
värdet av dessa. Dessa användes sedan som underlag för utvärderingen och besluttagandet om 
vilka idéer som skulle röstas vidare till konceptfasen eller falla bort. På detta sätt reducerades 
idéerna från 30 till 15 stycken. 
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6 KONCEPTUTVECKLING FÖR PÅBYGGNADEN 
Koncept används för att definiera och beskriva en produktidé, definitionen utförs vanligtvis med 
hjälp av skisser eller tredimensionella modeller. Koncept innehåller beskrivningar av produktens 
funktioner, specifikationer samt definition av formen och strukturen för att skapa förståelse för 
den tänkta idén, (Ulrich & Eppinger, 2008). 

I detta kapitel presenteras och beskrivs koncepten för påbyggnaden. Koncepten bearbetades och 
evaluerades i gruppen samt i samarbete med uppdragsgivaren för att inkludera deras önskemål 
och förbättra deras inblick över koncepten. Metoderna och tillvägagångsätten som användes 
under denna fas beskrivs och motiveras även i detta kapitel. Slutligen presenteras koncepten som 
valdes att bearbetas vidare. 

6.1 KONCEPT GENERERING 
Idéerna som valdes att bearbetas vidare (från idé evalueringsfasen) omvandlades i denna fas till 
koncept. Koncepten som utvecklades presenteras nedan, dessa är kategoriserade efter 
kategorierna som definierades under idégarneringsfasen. 

A. PÅBYGGNADSFORM 
Påbyggnadsformen är den del av påbyggnaden som definierar påbyggnadens utvändiga utseende, 
denna påverkar naturligtvis även den invändiga påbyggnadsformen och konstruktionen. Gruppen 
tog fram olika idéer för denna kategori under idégenereringsfasen, de idéer som valdes för vidare 
arbete omvandlades till koncept under denna fas. Koncepten designades med en utböjning på 
framsidan för att utöka den invändiga volymen. Det som skiljer dessa två koncept åt är bakdelen, 
den ena är nedböjd medan den andra är rak. Koncepten för påbyggnadsformen presenteras i 
Figur 11. 

 

Figur 11, Påbyggnadsformkoncept (rak bakdel till vänster, böjd bakdel till höger) 

B. MARKIS  
Markisen är behövlig vid reparationsarbeten utanför släpvagnen därför valde gruppen att utveckla 
ett koncept för hur en sådan kunde implementeras i släpvagnen. Markisen köps färdig från en 
markisleverantör, det är fästanordningen och formen som gruppen har arbetat med. Två koncept 
utvecklades för markisen vilka visas i Figur 12. Det ena konceptet är en fastmonterad markis 
vilken säljs som tillval vid köp av släpvagnen medan det andra konceptet utgör en avtagbar 
markis. Den avtagbara markisen monteras av kunden i den avsedda och markerade ytan, kunden 
får alltså möjligheten att köpa markis efter önskemål och montera den vid behov. 
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Figur 12, Markiskoncept (fast anordning till vänster, avtagbar modell till höger) 

C. RAMP  
Med rampen kan tävlingsbilen köras upp och lastas på släpvagnen, denna är placerad längst bak i 
släpvagnen och utgör i vissa släpvagnar bakdörren. Rampen ska vara robust nog för att klara av 
tävlingsbilens på- och avlastning, det vill säga kunna klara av dess vikt. Det utvecklades två 
koncept för rampen, ena utgörs av en rak konstruktion medan den andra är nedböjd baktill. Den 
raka konstruktionen består av att förlängningsdelen är inbyggd i rampen (bakdörren), 
förlängningsdelen ska även kunna skjutas fram och bak. Förlängningen är nödvändig eftersom 
tävlingsbilarna oftast har olika markfrigångar varför längden på rampen bör kunna justeras 
därefter.  

Det andra konceptet utgjordes däremot av en nedböjd konstruktion, det vill säga den nedböjda 
konstruktionen minskar markfrigången. Det krävs dock även här en förlängning för att rampen 
ska kunna vara tillräckligt lång för att underlätta tävlingsbilens på-och avlastning, men den 
uppskattas till att vara kortare jämfört med den raka konstruktionen. I denna konstruktion 
öppnas bakdörren uppåt och är således en separat del som i sådana fall bör utvecklas separat. 
Båda koncepten visas nedan i Figur 13. 

 

Figur 13, ramp (rak konstruktion till vänster, böjd konstruktion till höger) 

D. INREDNING OCH FÖRVARING 
Inom denna kategori definieras koncepten för förvarningssystemen och inredningen för både 
interiör och exteriör av släpvagnen. De olika koncepten presenteras och beskrivs nedan. 
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Triangulärt skåp 
Konceptet innebär att verktygsskåp placeras i det triangulära utrymmet som bildas på grund av 
påbyggnadens triangulära form på framsidan. Konceptet innebär att verktygsskåpet designas och 
anpassas efter området och blir därför fast. För konceptet se Figur 14. 

 

Figur 14, triangulärt skåp 

Yttre skåp  
Yttre skåp är ett förvaringsutrymme som är avskilt från påbyggnadens inredning, utrymmet är 
placerat längst fram på påbyggnaden. Skåpet placeras över draganordningen på släpvagnens 
framsida därför designas skåpet triangulärt med en sidodörr på respektive sida. Skåpet är till för 
att förvara saker som inte kan förvaras inne i påbyggnaden såsom bensin och elverk, eftersom 
sådant medför mycket lukt och försämrar luften inuti påbyggnaden. Med hjälp av två dörrar 
kommer användaren åt hela utrymmet utan att behöva kliva in i skåpet.  

Konceptet innebär även att användaren erhåller en skiljevägg i mitten av skåpet för att få två helt 
separata förvaringsskåp. För konceptet se Figur 15. 

 

Figur 15, yttre skåp 

Skjutbart bord 
Detta koncept utgör ett bord för inredningen av påbyggnaden, bordet placeras längst fram i 
påbyggnaden inom det triangulära utrymmet på påbyggnadens framsida. Bordet är höj- och 
sänkbart med hjälp mekanisk lösning, användaren ska kunna välja höjden på bordet och därmed 
använda bordet till olika arbeten. När bordet är upphöjt kan det användas som arbetsbänk, och 
när det är nedfälld kan det användas som förvaringsutrymme. För konceptet se Figur 16. 

 

Figur 16, skjutbart bord 
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Fasta skåp 
Fasta skåp är ett koncept som innebär att verktygslådorna och förvaringslådorna är fastsatta på 
väggar eller golv. Skåpen är tänkta att erbjudas som standardutrustning vid köp av släpvagnen, 
kunden får inte möjligheten att välja utförandet på skåpen eller lådorna. Dessa ska även vara 
fastplacerade på den främre väggen av påbyggnaden. För konceptet se Figur 17. 

 

Figur 17, fasta skåp 

Avtagbart skåp 
Avtagbara skåp innebär att användaren får möjligheten att placera skåpen efter önskemål och 
behov, användaren ska kunna montera ner skåpen om dessa inte behövs. För konceptet behövs 
skenor som fastsätts på påbyggnadens väggar för att skåp och bord i olika utföranden ska kunna 
hakas på. Skenorna medför även att inredningen modulariseras och utbudet av variationer ökas, 
kunden får möjligheten att inreda påbyggnaden efter behov.  

Detta koncept innefattar även att köksutrustning och annan utrustning kan fästas på skenorna 
vilka ska vara av standardiserad modell på marknaden för att förenkla inköp av skåp och 
utrustning. För konceptet se Figur 18. 

 

Figur 18, avtagbart skåp 
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Skjutbart skåp 
Ett skjutbart verktygsskåp är tänkt att placeras på väggen bredvid påbyggnadens sidodörr, skåpet 
fästs i golvet med hjälp av skenor och rullningsspår. Skenorna medför att skåpet kan förflyttas i 
sidled och därmed kan ställas i dörröppningen. När skåpet är ställt i dörröppningen kan 
användaren komma åt verktygslådorna från utsidan. För konceptet se Figur 19. 

 

Figur 19, skjutbart skåp 

Sidoluckor 
Konceptet innebär att luckor konstrueras på påbyggnadens högra sidovägg, luckorna förenklar 
åtkomligheten till verktygslådorna som är placerade inne i släpvagnen. Luckorna lyfts uppåt för 
att öppnas och hålls öppna med hjälp av gasdämpare. Vid arbete utanför släpvagnen kan 
luckorna öppnas och användaren kommer då åt verktygslådorna, lådorna är flyttbara och kan 
placeras utmed luckorna efter önskemål. För konceptet se Figur 20.  

 

Figur 20, sidoluckor 

Slide  
Konceptet innebär att förvaringsplatser byggs in på sidoväggen, i dessa kan verktygsskåp och 
lådor placeras. Förvaringsplatsen har vikdörrar som skjuts upp och ned, de öppnas uppåt och 
stängs neråt. Med detta koncept undviker användaren förflyttningen av verktygsskåp från insidan 
till utsidan av släpvagnen vid reparationsarbeten med tävlingsbilen. För konceptet se Figur 21. 

 

Figur 21, slide 
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E. KÖK  
Köket är indelat i diskho och spis vilka erbjuds separat, diskhon med dess tillhörande vattenkran 
och slangar erbjuds som ett paket medan spisen erbjuds som ett annat paket. Spisen utgörs av två 
eldrivna spisplattor som är fastsatta på en bänk som fästs på väggen med hjälp av krokar som 
hakas i försedda platser. Diskhon utgörs däremot av diskho, vattenkran, vattenslangar och 
tillhörande vattenpump, dessa delar är alla fastmonterade på en bänk likasom spisen. Diskhon 
hakas på väggen på likadant sätt som spisen vilket medför att kunden kan placera dessa efter 
önskemål och behov. Till diskhon behövs vattentankar vilket erbjuds i olika utföranden och 
storlekar utifrån en vald leverantör. Spisen liksom diskhon är vikbara och fällas ner endast vid 
användning vilket innebär att köket inte kräver mycket plats när det inte används. Se Figur 23 för 
kökskonceptet.  

 

Figur 22, kökskoncept 

F. SOVPLATS  
De tävlande reser oftast långa sträckor för att delta i tävlingar, det är vanligt att de övernattar vid 
tävlingsbanorna varför det är fördelaktigt att sovplatslösningar erbjuds till släpvagnen. 
Sovplatskonceptet utgörs av nedfällbara sängar som är fastmonterade på väggarna, vid 
nedfällningen vecklas ben ut för att stabilisera sängarna vid användning. Kunden väljer antal 
sängar som ska monteras på väggarna (maximalt fyra) vid inköp av släpvagnen. Se Figur 22 nedan 
för konceptet. 

 

Figur 23, sovplatskoncept 
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6.2 KONCEPT SAMMANFATTNING 
Koncepten som definierades för varje kategori utgör tillsammans hela påbyggnaden, det vill säga 
både interiören och exteriören. Dessa olika koncept ställdes därför upp i en struktur som 
föreställer hela påbyggnaden, strukturen påbörjades med påbyggnadsformen och avslutades med 
sovplatsen. Med denna struktur fås en uppfattning av påbyggnadens olika delar och hur dessa 
påverkar varandra. Strukturen användes för att sammanfatta påbyggnaden och alla dess ingående 
delar vilken medförde helhetssynen av påbyggnaden. Se Figur 24 för upplägget, två eller fler pilar 
definierar att konceptval bör göras inom den specifika kategorin. 

 

Figur 24, upplägg av koncepten 

6.3 KONCEPTEVALUERING 
Efter konceptgenereringsfasen utvecklades olika koncept, dessa koncept evaluerades för att skapa 
ett slutkoncept för påbyggnaden att arbete vidare med i projektet. Evalueringsmetoderna varieras 
beroende på projektets struktur och upplägg, under detta projekt användes två olika metoder. 
Första metoden är Pugh Matris metoden som ger en direkt överblick över koncepten i 
förhållande till kraven. Den andra metoden var en evaluering med uppdragsgivaren. Dessa två 
metoder beskrivs utförligare nedan.  
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PUGH MATRIS METODEN  
Pugh matris är en metod som används i projektsammanhang för att underlätta och effektivisera 
jämförelsen av befintliga koncept. Metoden reducerar antalet koncept och därmed förenklar 
analysen och förfiningen av koncepten, detta uppnås genom att undersöka varje koncept om hur 
väl den uppfyller de ställda kraven. (Ullman, 2010, pp. 221-226). 

En sådan matris skapas med hjälp av olika steg som presenteras nedan (Ullman, 2010, pp. 221-
226) 

1. Förbereda matrisen genom att skriva ner problemet, koncepten samt kraven. 
2. Kravensvärde i förhållande till varandra 0-100. 
3. Utvärdera samt betygsätta koncepten. 
4. Ranka de olika koncepten. 
5. Bestäm nästa steg genom att kombinera, utveckla eller välja koncept. 
6. Reflektera över resultatet 

Varje kategori som nämndes tidigare i konceptgenereringen innehöll en eller flera koncept, 
kategorierna som innehöll flera koncept evaluerades med hjälp av Pugh matrisen. Metoden 
bestod av att koncepten ställdes bredvid varandra tillsammans med en vald befintlig 
referensprodukt, denna produkt fick siffran noll (0) vilket alltså definierar referensvärdet. 
Konceptet som uppfyllde kravet bättre än referensprodukten fick siffran ett (1), medan konceptet 
som uppfyllde kravet sämre fick siffran minus ett (-1). Resultat räknades genom summering av 
värdena, siffran ett (1) innebar plus på motsvarande värdet, noll (0) hoppa över motsvarande 
värdet medan siffran minus ett (-1) innebar minus motsvarande värdet.  

För att kunna bedöma de olika koncepten ställdes kraven upp, dessa krav bedömdes sedan med 
hjälp av siffervärdena 0 – 100 där 0 innebar minst viktig/irrelevant och 100 innebar 
väsentlig/relevant. De olika kraven värderades med hänsyn till hur dessa uppfyllde släpvagnens 
krav. Kravet standardiserad fick till exempel värdet 80 vilket innebar att standardiserad var ett 
viktigt krav för påbyggnaden, medan kravet tilltalande fick värdet 40 vilket innebar att den var 
mindre viktigt krav för påbyggnaden. I Tabell 7 nedan presenteras de ställda kraven, en förklaring 
på vad dessa innebar samt bedömningsvärdena. 

Tabell 7, kraven och dess värden 

Kravet Förklaring Värdet 
Standardiserad Komponenten är standardiserad 80 
Lastutrymme Det invändiga utrymmet 70 
Vikten Hur mycket komponenten väger 70 
Stabilitet Komponenten är stabil 70 
Användarvänlig Komponenten är enkel att använda 60 
Platseffektiv Komponenten tar ej plats 60 
Modulär Komponenten är möjlig att bygga vidare på 60 
Konstruktion Komponenten är enkel att bygga 50 
Flyttbar Komponenten går att flytta från sin plats 50 
Tilltalande Komponenten har bra utseende  40 
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Nedan presenteras evalueringsmatriserna för de olika koncepten. 

     A. Påbyggnadsform 
Under denna kategori evaluerades två olika koncept mot en referensprodukt. Referensprodukten 
under denna kategori var en biltransportssläpvagn med kåpa, valet av referensprodukten berodde 
på att den var lämpligaste modellen att jämföra med beträffande påbyggnadsformen. Konceptet 
med namnet Rak bakdel fick 70 poäng som var då högsta värdet i matrisen vilket innebar att 
detta koncept gick vidare till påbyggnadskonceptet, se Tabell 8. 

Tabell 8, Pugh matris för påbyggnadsformkoncepten där en biltransportsläpvagn med kåpa användes som 
referens. 

  Koncept 
Krav Värde Rak bakdel Böjd bakdel Biltransportssläpvagn 

med kåpa 
Lastutrymme 70 1 1 0 
Tilltalande 40 0 0 0 
Konstruktion 50 1 -1 0 
Vikt 70 -1 -1 0 

Resultat  50 -50 0 
 

     B. Markis 
Koncepten fast - samt avtagbar markis evaluerades tillsammans med ett tält som referensprodukt. 
Pugh matrisen har visat att fast markisen var den bästa lösningen eftersom den hade fått det 
högsta betyget när det gäller kraven, se Tabell 9.  

Tabell 9, Pugh matris för markiskoncepten där ett tält användes som referens. 

  Koncept 
Krav Värde Fast markis Avtagbar markis Tält 

Användarvänlig 60 1 1 0 
Platseffektiv 60 1 0 0 
Tilltalande 40 1 1 0 

Resultat  160 100 0 

     C. Ramp 
Under rampkategorin fanns det två olika koncept, första konceptet var en rak konstruktion - och 
den andra var en böjd konstruktion av släpvagnsgolvet för att underlätta påkörningen av 
tävlingsbilen. Referensprodukten i matrisen har varit en avtagbar ramp som användas vanligast i 
biltransportssläpvagnar. Resultatet av Pugh matrisen har visat att den raka konstruktionen var en 
bättre lösning än den böjda konstruktionen med avseende på kraven, se Tabell 10.  
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Tabell 10, Pugh matris för rampkoncepten där en avtagbar ramp användes som referens. 

  Koncept 
Krav Värde Rak 

konstruktion 
Böjd konstruktion Avtagbar ramp 

Användarvänlig 60 1 1 0 
Platseffektiv 60 1 1 0 
Konstruktion 50 0 -1 0 

Resultat  120 70  
 

     D. Inredning och förvaring 
Denna kategori hade en stor betydelse i konceptgenereringsfasen därför innehöll den åtta olika 
koncept. Dessa koncept evaluerades tillsammans med en referensprodukt som var en befintlig 
släpvagn som innehöll en plats för verktyg för att kunna se utvecklingsmöjligheten. Dessa 
koncept har fått olika resultat med avseende på kraven, se Tabell 11. 

Tabell 11, Pugh matris för inrednings - och förvaringskoncept där biltransportssläpvagn med plats för 
verktyg användes som referens. 

  Koncept 
Krav Värde Slide Fasta 

skåp 
Skjut-
bart 
bord 

Yttre 
skåp 

Trian-
gulärt 
skåp 

Skjut-
bart 
skåp 

Avtag-
bart 
skåp 

Sido-
luckor 

Släpvagn 
med plats 
för verktyg 

Konstruktion 50 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
Användarvänlig 60 0 0 1 - 0 1 0 0 0 
Platseffektiv 
(Påbyggnadsform) 60 -1 0 1 1 1 -1 1 - 0 

Platseffektiv 
(Verktyg) 60 1 0 -1 1 0 0 0 - 0 

Stabilitet 70 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 
Flyttbar 50 1 0 0 0 0 0 1 - 0 
Modulär 60 1 0 0 0 0 0 1 - 0 
Standardiserad 80 0 0 -1 - 0 0 0 - 0 
Vikt 70 0 0 - -1 0 0 -1 -1 0 

Resultat   60 0 -140 0 10 -50 -20 -190 0 
 

6.4 EVALUERING MED FREDRIK WAGNER AB 
Efter Pugh matrisen evaluerades koncepten ytterligare en gång tillsammans med uppdragsgivaren 
(Fredrik Wagner AB). Tillvägagångsättet har varit på så sätt att varje kategori diskuterades var för 
sig, diskussionen fördes genom att först visa koncepten för uppdragsgivaren och förklarade vad 
varje koncept innebar. Nästa steg i evalueringen var att företaget fick en chans att uttrycka sig om 
koncepten genom att ställa frågor och kommentarer om de olika koncepten. Steget därefter var 
att välja det konceptet som företaget tyckte passade bäst för slutprodukten. Företaget har haft en 
stor betydelse under konceptevaluering på grund av två anledningar. Första anledningen var att 
företagets krav måste uppfyllas på ett bra sätt. Den andra anledningen var att uppdragsgivaren 
ansågs även som en möjlig kund eftersom han var en tävlingsförare och använde 
biltransportsläpvagnar, därför var han en viktig del i evalueringen.  
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7 DEN NYA PÅBYGGNADEN 
Konceptevalueringsmetoderna som nämns ovan resulterade i ett eller flera koncept för varje 
kategori, dessa koncept valdes utefter de ställda kraven. Resultatet av metoderna gav fler än ett 
koncept i vissa kategorier eftersom vissa koncept kunde kombineras med varandra utan att 
behöva avlägsna något koncept. 

7.1 PÅBYGGNADSKONCEPTET 
Nedan presenteras resultaten av Pugh matriserna och evalueringen med uppdragsgivaren. 
Indelningen är enligt släpvagnens förbestämda kategorier. 

     A. PÅBYGGNADSFORM  
Det slutliga konceptet av påbyggnadsformen övergick till att vara den raka konstruktionen 
eftersom det hade enklare konstruktion samt större lastutrymme än det andra konceptet samt 
referensprodukten. Konstruktionen i denna kategori har ett stort värde eftersom den påverkade 
andra parametrar i släpvagnen såsom rampen, takhöjden samt utseendet. 

     B. MARKIS 
Under denna kategori fanns det två olika koncept; fast markis och avtagbar markis. Resultatet av 
evalueringarna ledde till ett nytt koncept, det nya konceptet är att markera var hålen på 
sidoväggen ska borras för att fästa markisen. Markeringarna placeras för att säkerställa att hålen 
borras på sidoväggsbalkarna och därmed erhålls en stabil och robust markis. Det är även möjligt 
för kunden att bestämma om markisen ska monteras av Fredrik Wagner AB eller om kunden på 
egen hand vill köpa och montera den. Det nya konceptet är självfallet en sammanfogning av de 
ordinära koncepten som presenterades under idégenereringsfasen.  

     C. RAMP 
Resultatet av rampevalueringen blev att den raka konstruktionen valdes för vidare arbete. Valet 
berodde på flera punkter; första punkten var att den hade en enkel och rak 
påbyggnadskonstruktion. Den andra punkten var att den var mer användarvänlig än båda den 
böjda - och den avtagbara konstruktionen då den hade alla delar i samma ramp. Eftersom rampen 
består av en enkel del sparar den plats på insidan av påbyggnaden och därmed blir den tredje 
anledningen till varför detta koncept valdes. 

     D. INREDNING OCH FÖRVARING 
Kategorin hade flera olika koncept på grund av dess platsvariation. Resultatet av kategorin ledde 
till att fem varierande koncept som valdes till slutkonceptet. Dessa kombinerades ihop under 
senare fas för att utnyttja påbyggnadens insida på effektivaste sättet. Standardiseringen fick ett 
högt värde under evalueringen eftersom det var ett viktigt krav för att påbyggnaden skulle bli 
billigare och enklare att tillverka av företaget. Detta uppnåddes genom användningen av färdiga 
delar som säljs på marknaden. En annan fördel med att använda standardiserade komponenter 
var att dessa blev modulära.  
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     E. KÖK 
Under kökskategorin var det endast ett koncept som gick vidare till konceptevalueringen då 
resterande idéer hade brister, med hänsyn till kraven. Det valda konceptet förklarades tidigare 
under konceptfasen. 

     F. SOVPLATS 
Kategorin erhöll enbart ett koncept då de andra idéerna avvecklades under konceptfasen på 
grund av sina opassande former. Konceptet som valdes till vidare arbete förklarades tidigare 
under konceptfasen. 

Resultatet av kategorierna ovan visas i Figur 25 nedan. 

 

Figur 25, resultatet av konceptevalueringen. 
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7.2 SWOT ANALYS PÅ PÅBYGGNADSKONCEPTET 
Efter en avslutad konceptevaluering utfördes en SWOT-analys på påbyggnadskonceptet, SWOT 
står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats 
(risker) (Ullman, 2010, pp. 101-102). Denna metod ansågs lämpligast för påbyggnadskonceptet 
eftersom alla ingående komponenternas koncept inkluderas i en och samma analys. Genom 
SWOT-analysen identifierades alltså påbyggnadens styrkor, svagheter, möjligheter och risker vilka 
presenteras nedan. 

STYRKOR 
Den raka formen på påbyggnadskonceptet medförde i större lastutrymme vilket är en väsentlig 
styrka för påbyggnaden. En annan styrka med den raka formen var att den förenklar 
tillverkningen av påbyggnaden för Fredrik Wagner AB eftersom en böjd konstruktion kräver mer 
arbete. Med denna påbyggnad kan Fredrik Wagner AB åstadkomma god tillverkningskapacitet 
och därmed få möjligheten att vara marknadsledare på den svenska marknaden inom släpvagnar 
anpassade för utökad B-behörighet.  

En annan styrka var att konceptet erbjöds med valbara komponenter beroende på 
körkortsbehörigheten som användaren innehar. Med denna påbyggnad får användarna alltså 
större valmöjligheter gällande tillbehör och utrustning. Det var även fördelaktigt att 
påbyggnadskonceptet erbjöds med smarta lösningar för olika utrymmen såsom triangulära skåp, 
yttreskåp och slide. Med dessa komponenter utnyttjades utrymmen på ett smart och platseffektivt 
sätt. 

Påbyggnadskonceptet erbjöds även med kök och sängar vilka förbättrade och förenklade de 
tävlandens boende vid tävlingsplatserna. Med det nya påbyggnadskonceptet erbjöds alltså unika 
lösningar som medförde bättre kvalitet på hela tävlingsteamets upplevelse av tävlingarna de deltar 
i. 

SVAGHETER 
Påbyggnadenslängden blev 8 meter vilket kan medföra svårigheter för användarna att parkera 
samt hitta parkering för släpvagnen. Ytterligare en svaghet var att vissa komponenter var 
specialdesignade för påbyggnaden, sådana kan därför vara svårare att få tag på när de väl slits och 
måste ersättas med nya. Detta medför att användarna kommer endast att kunna köpa dessa 
komponenter från Fredrik Wagner AB vilket begränsar tillgången.  

Denna släpvagnsmodell är en ny modell på marknaden vilket kan medföra att modellen blir 
svårsåld i början och därmed kräver en lång tid innan den bli populär på marknaden. Detta kan 
komma att påverka priserna för komponenterna och släpvagnen som helhet, det vill säga att 
släpvagnen kan bli dyr i jämförelse med andra etablerade modeller.  

MÖJLIGHETER  
Släpvagnskonceptet är som nämnts tidigare en ny modell på marknaden vilket kan innebära att 
marknaden blir expansiv när modellen väl etablerat sig. Modellen är unik och består av många 
smarta lösningar vilka kan komma att vara väldigt attraktiva på marknaden så fort kunderna 
lägger märke till fördelarna med dessa.  
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Att släpvagnen är anpassad för transport av tävlingsbilar med en vikt på 1 100 kg kan anses som 
en möjlighet där den kan användas i andra marknader än just för tävlingsbilar. Med detta menas 
att det går att transportera alla fordon som håller sig inom vikt- och måttbegränsningarna. 
Genom detta kan nya marknader och möjligheter finnas för släpvagnen.  

RISKER 
Med det nya påbyggnadskonceptet kommer Fredrik Wagner AB att försöka etablera sig i en 
släpvagnsmarknad som består av många välkända företag inom området. Det finns en risk att 
även dessa företag börjar tillverka och sälja släpvagnar anpassade för utökad B-behörighet. Ifall 
detta inträffar blir konkurrensen omfattande för släpvagnen eftersom risken är stor att kunderna 
väljer de välkända företagen framför Fredrik Wagner AB som är nya inom området. 

Påbyggnadskonceptet är konstruerat för att bland annat uppfylla Transportstyrelsen lagkrav och 
bestämmelser, därför är påbyggnadskonceptet beroende av dessa. Om lagkraven och 
bestämmelserna ändras kommer även påbyggnadens konstruktion att behöva ändras, detta kan 
medföra att vissa krav på påbyggnaden inte längre är uppfyllda.  
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8 KONCEPTUTVECKLING 
I detta kapitel presenteras och motiveras konstruktionsvalen, valen av mått, utformning och 
storlek på påbyggnaden och dess olika delar.  

8.1 KONSTRUKTION 
Påbyggnaden var optimerad för transport av tävlingsbilar med diverse verktyg och reservdelar, 
dessa komponenter var grundläggande för utformningen och storleken av påbyggnaden.  

Längden på påbyggnaden valdes till 8 000 mm (millimeter) enligt de ställda kravspecifikationerna 
se Bilaga I. En längd på 8 000 mm är nödvändig för att påbyggnaden ska ha plats för en 
tävlingsbil och verktygsförvaring i form av skåp och lådor. Längden valdes även med hänsyn till 
de observationerna och intervjuerna som utfördes under Kjula Dragway evenemanget (Se kapitel 
3). 

Bredden på påbyggnaden valdes till 2 500 mm vilket mäter avståndet mellan de utvändiga sidorna 
av yttersidoväggarna. Valet av bredden utfördes på likadant sätt som längden med hänsyn till 
intervjuerna, observationerna och de ställda kraven. På samma sätt valdes höjden till 2 500 mm 
vilken mäter från taket till chassit. Vid valet av höjden antogs även hänsyn till människohöjden 
vilken uppskattades till 2 000 mm. Ovan presenterades de utvändiga måtten av påbyggnaden, 
medan de invändiga måtten var beroende av väggarnas och takens tjocklekar vilka bestäms och 
presenteras under kommande kapitel. 

För ramkonstruktionen valdes balkar med en kvadratisk profil vilken var en av de vanligaste 
hålprofilerna inom konstruktionsrör (BE Group, 2015). Denna profil valdes med hänsyn till 
marknadstillgången och hållfastheten, det är en standardprofil som erbjöds av flera olika 
leverantörer. Figur 26 nedan illustrerar den valda balkprofilen med storleken 30 x 30 mm, 
tjockleken däremot varierade beroende på balkpositionen. De flesta balkarna fick godstjockleken 
2 mm medan de balkarna som positionerades i hörnen och mitten fick godstjockleken 3 mm. 
Anledningen till att balkarna i hörnen fick tjockare väggar var för att förstärka balkprofilen och 
därmed få stabilare ramkonstruktion. 

 

Figur 26, Balkprofil (T= tjocklek, B= bredd) 
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8.2 MATERIALVAL 
Släpvagnar återfinns i många utföranden, materialen som används för byggnationerna och 
delkomponenter varierar. En undersökning av beståndsdelarnas material utfördes för att få en 
uppfattning av standarder och typer av material som är möjliga att använda.  

PÅBYGGNADSMATERIAL 
Påbyggnadskåp består av väggar och tak vilka oftast är av samma material för att underlätta 
byggarbetet och underhållningen. Det mest använda materialet idag inom lastbilskåp är Fiberglass 
Reinforced Plastic som även kallas glasfiberarmerade laminat och kan ha förkortningarna GRP, 
GFRP, FRP och GFK beroende på språk. Materialet består av ämnena glasfiber, polyester samt 
gelcoat och används idag inom byggandet av sandwichelement för att erhålla låg vikt och hög 
styrka. Materialet har även goda egenskaper såsom låg vattenabsorption, hög kemisk - och 
termisk resistens, hög hållfasthet och är lätt att bearbeta. Dessa egenskaper gör materialet lämpligt 
för lastbilskåp och släpvagnsskåp (Glasfiber & Plastprodukter, 2014).  

För sandwichelementen valdes materialet expanderad polystyren (EPS), materialet har låg vikt 
och god fuktabsorptionsförmåga vilket utgör det lämpligt för de väderförhållanden släpvagnen 
utsätts för i Sverige (Jóhannesson & Björk, 1994, p. 10). EPS är ett av de vanligaste 
isoleringsmaterialen för konstruktioner och är enkelt att bearbeta och införskaffa. Materialet kan 
köpas in i stora block som sedan skärs till önskad storlek eller beställas färdigskuret från någon 
leverantör.  

GOLV- OCH RAMPMATERIAL 
Golvet och rampen är delar som utsätts för mest slitage, slitaget på golvet utsätts när bilen 
droppar olika ämnen (såsom olja och bensin) medan rampen slits när tävlingsbilen lastas på och 
av släpvagnen. Det är därför nödvändigt att sådana delar består av material som är anpassade för 
sådana ändamål.  

Slitskyddsplywood är det mest använda materialet för golv, materialet är väldigt slitstarkt och 
tåligt samt är avsett att motstå båda fukt och högtryck. Denna plywood består av två björkskivor, 
ena sidan är en slät film medan andra sidan är en fenolfilm som är halkmönstrad. Skivorna är 
limmade med mörk limfog (WBP) som är väderresistent och kokfast lim (Bo Andrén, 2014). 
Skivorna kan köpas med storleken 3 000 x 1 500 mm. 

PLASTMATTA 
Som nämnts tidigare bestod påbyggnadsgolvet av slitskyddsplywood skivor med storleken 3 000 
x 1 500 mm, detta innebar att golvet består av flera skivor eftersom påbyggnadens innerlängd är 
cirka 8 000 x 2 400 mm. Skivorna monteras bredvid varandra med så lite mellanrum som möjligt, 
det mellanrummet som är kvar som inte går att undvika skapar kvalitetsproblem för golvet. 
Därför anses det lämpligt att använda en plastmatta anpassad för påbyggnadsgolv för att täcka 
dessa mellanrum om inte det finns ett särskilt material för detta ändamål.  
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9 PÅBYGGNADENS CAD KONCEPT  
I detta kapitel presenteras slutkonceptet i tredimensionellt format. Konceptet skapades i CAD 
(Computer Aided Design) med hjälp av programmet Solid Edge.  

CAD definieras genom att använda datorsystem som verktyg för att förenkla skapandet, 
modifieringen, analysen, optimeringen samt utvecklingen av en tänkt design (Lalit Narayan, et al., 
2008, p. 3). Programmet Solid Edge valdes som en 3D visualiseringsmjukvara eftersom det 
innehöll alla de nödvändiga funktionerna för att designa påbyggnaden. 

En tredimensionell modell av påbyggnaden skapades för att visualisera det utvecklade konceptet, 
modellen medförde enklare förståelse för konceptet och formen av de olika komponenterna. 
Påbyggnaden var uppbyggd av de kategorierna som definierades under konceptkapitlet, utifrån 
dessa kategorier designades de olika komponenterna för påbyggnaden. Vissa komponenter 
designades dock med inspiration från liknande komponenter på marknaden, det upptäcktes 
många gånger att smarta lösningar existerade på marknaden varför det ansågs olämpligt att 
designa komponenter såsom gångjärn och lås. I Figur 27 nedan visas en bild av den 
tredimensionella modellen av påbyggnaden i CAD.  

 

 

Figur 27, CAD konceptet 
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9.1 KOMPONENTER  
I detta kapitel presenteras påbyggnadkomponenternas CAD-koncept, komponenternas design 
beskrivs och illustreras i bilder från CAD-modellerna. Formen och måtten presenteras endast 
översiktligt nedan, för mer detaljerade CAD ritningar och måtten se Bilaga L.  

     A. PÅBYGGNADSFORM 
Påbyggnadsformen var enligt konceptet rak med ett förvaringsutrymme på framsidan. 
Påbyggnadens konstruktion bestod av ramen som är uppbyggd av 30 x 30 mm balkar med 
tjocklekarna 2 och 3 mm, se Figur 28. 

 

Figur 28, Påbyggnadsformen 

Påbyggnaden är utrustad med förvaringsutrymme på framsidan vilket även är en del av 
konstruktionen. Det triangulära utrymmet är uppdelat i två sektioner, första sektionen (nummer 
ett i Figur 29 nedan) avsåg de inre skåpen medan andra sektionen (nummer två i Figur 29 nedan) 
avsåg ytterskåpet. Dessa två sektioner skils med en skiljevägg för att separera insidan från utsidan 
av påbyggnaden, se Figur 29 nedan för det triangulära utrymmet samt de två sektionerna. 

 

Figur 29, Påbyggnadsformen uppifrån med det triangulära utrymmet markerat (1= inre skåp, 2= yttreskåp) 

Taken och väggarna för påbyggnaden ges i två format, ena som sandwichkonstruktion av GRP 
och EPS medan det andra utgörs endast av GRP skivor. Formatet utan EPS utvecklades för att 
reducera vikten på påbyggnaden som är anpassad för utökad B-behörighet. 

GRP skivorna var för övrigt identiska till mått och storlek. Dessa skivor inköps färdigskurna 
enligt måtten för påbyggnadens olika väggar för att förenkla monteringen. Figur 30 nedan 
illustrerar hur sandwichväggarna är uppbyggda. 
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Figur 30, Sandwich vägg (1=GRP, 2= EPS, 3=GRP) 

Takens och väggarnas mått valdes med hänsyn till ramkonstruktionens mått. Tjockleken på taken 
och väggarna är 32,2 mm (2 x 1,1 mm GRP skiva plus 1 x 30 mm EPS), detta mått är det samma 
för de två formaten som taken och väggarna gavs i. Monteringen av sandwichtaken och väggarna 
sker genom att EPS placeras mellan balkarna på ramkonstruktionen, när dessa är väl på plats sätts 
GRP skivorna på vardera sidan av balkarna. Figur 31 nedan visar hur hela påbyggnaden ser ut när 
alla väggar och tak är placerade. 

 

Figur 31, alla tak och väggar placerade på påbyggnaden 

 

     B. MARKIS 
Markisen skruvas på påbyggnadens högra yttervägg som är försedd med markeringar som 
illustrerar var balkarna är placerade och var markisen bör skruvas på. Detta görs eftersom 
väggarna är av sandwichkonstruktion och är inte designade att bära tunga vikter, utan det är 
balkarna som ska bära vikten. Markeringarna illustreras i Figur 32 nedan. 
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Figur 32, Markis markeringen på CAD modellen 

Markisen bör ha en bredd på 5 meter och en djup på 2,5 meter för att kunna förse en arbetsplats 
längs släpvagnens högra sidovägg. Det finns olika modeller på marknaden som uppfyller dessa 
krav såsom Thule Omnistor 8000, denna modell finns i olika färger och kan även köpas med en 
fjärrstyrd 230 V elmotor för utdragning och indragning. Denna modell finns i bredder mellan 3,5 
till 6 meter och har en djup på upptill 2,75 meter. En sådan markis med bredden 5 meter väger 
48,2 kg (Thule.se, 2014). Markisen illustreras i Figur 33 nedan.  

 

Figur 33, Thule Omnistor 8000 (Thule.se, 2014) 

 

     C. RAMP  
Rampen är konstruerad för att fungera både som bakdörr och ramp för på– och avlastning av 
tävlingsbilen. Rampen är uppbyggd av en balkkonstruktion med 20 x 20 mm balkar med en 
tjocklek på 2 mm, på denna ramkonstruktion placeras slitskyddsplywood med en på tjocklek 9 
mm för att säkerställa robustheten och hållbarheten.  

Rampensmått blev 2 500 mm bred och 2 450 mm hög, rampen fungerar som bakdörr och har 
därför samma höjd som påbyggnadsformen. Rampens längd beror på tävlingsbilens- och 
släpvagnens markfrigång, tävlingsbilar har som minst en markfrigång på 70 mm. Släpvagnens 
markfrigång är beroende av storleken på hjulen och chassits konstruktion. Markfrigången 
beräknades genom användandet av måtten för 14 tums släpvagnshjul som designades i CAD-
programmet, en markfrigång på släpvagnen mättes då till 375 mm. 

Avståndet mellan bilens framhjul och främre kofångaren är 800 mm enligt Transportstyrelsens 
bestämmelser, dessa är måtten som används vid konstruktion av vägar och korsningar i Sverige 
(Vägverket, 2002). Figur 34 nedan visar en figur från dokumentet som illustrerar de olika måtten 
som definierar en personbil (P).  
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Figur 34, Personbils mått (Vägverket, 2002) 

 

Med hjälp av dessa mått kunde vinkeln v som definierar lutningen på rampen beräknas, denna 
vinkel beräknades för att undvika att tävlingsbilens kaross kolliderar med rampen vid på- och 
avlastning. Se Figur 35 nedan för vinkel v. Med hjälp av trigonometriska beräkningarna kunde 
vinkeln v bestämmas till 5 grader, se beräkningsgången nedan. 

 
Figur 35, definition av vinkeln v  

tan𝑣 =
70

800
  → 𝑣 = tan−1

70
800

 → 𝑣 = 5° 

Med känd vinkel v och markfrigång för släpvagnen kunde den erforderliga längden på rampen 
beräknas till cirka 4 302 mm. Denna längd är den minsta längden rampen bör vara för att undvika 
att underredet på tävlingsbilen kolliderar med rampen. Rampens längd valdes till 4 500 mm för 
att säkerställa att de flesta tävlingsbilarna ska kunna lastas på och av, i Figur 36 och beräkningarna 
nedan illustrerar beräkningsgången. 

 
Figur 36, beräkning av rampens längd 

sin𝑣 = 375
𝑋

 → 𝑥 = 375
sin5,00064

→ 𝑥 = 4302.09 𝑚𝑚  

Rampen var tänkt att köpas färdig från någon leverantör, med längden och bredden definierade 
kan rampen beställas och installeras av Fredrik Wagner AB. Rampen fästs på chassit med hjälp av 
relevanta gångjärn som inköps i samband med rampen. Som nämnts tidigare utgör rampens 
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första del bakdörren på påbyggnaden, därför har första delen höjden 2 500 mm. En 
förlängningsdel med längden 2 000 mm behövs därför för att uppnå den erforderliga längden på 
rampen. En sådan förlängningsdel kan se olika ut, för ändamålet har en modell karakteriserats 
som passande enligt kravspecifikationerna för släpvagnen. Modellen innebar att använda sig av 
färdiga aluminium förlängningsramper på 2 000 mm som hakas på rampen/bakdörren när den är 
nedvikt, dessa är flyttbara och lastas bredvid tävlingsbilen inne i påbyggnaden. Ett annat förslag 
för monteringen av förlängningsrampen är att använda gångjärn för sammansättningen av 
förlängningsramperna med rampen. På så sätt blir förlängningsramperna vikbara och är en del av 
rampen vilket underlättar användandet och sparar utrymme av insidan av påbyggnaden. Rampen 
visas i Figur 37 nedan. 

 

Figur 37, CAD konceptet av rampen med förlängningsramperna, till höger balkkonstruktionen, till vänster 
med slitstarkplywoodskiva monterad. 

 

     D. INREDNING OCH FÖRVARING  

Skåp 
Koncepten triangulärt skåp, yttre skåp och fasta skåp kombinerades efter önskemål från Fredrik 
Wagner AB. Slutkonceptet av det triangulära utrymmet längst fram på påbyggnaden uppdelades 
mellan dessa koncept. De fasta skåpen placerades i en del av det triangulära utrymmet medan 
resten är avskilt med vägg och utgör det yttre skåpet.  

Den befintliga bredden på påbyggnaden medförde möjligheten att yttre skåpet kunde delas in i 
två delar, vänster och höger del. Dessa två delar är lika till storlek och innehar båda sidodörrar för 
att förenkla åtkomligheten till förvaringsutrymmet. Delarna är åtskilda med en vägg och kan 
användas för separata ändamål. I Figur 38 nedan visas CAD konceptet av de yttreskåpen. 
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Figur 38, Cad konceptet av yttreskåpen 

De inre fasta skåpen är placerade mot väggen som skiljer det yttre skåpet från påbyggnadens 
inredning. De fasta skåpen utgörs av golv- och väggskåp, golvskåpen är placerade på golvet 
medan väggskåpen är placerade ovanför golvskåpen. Golvskåpen står på ben mot golvet medan 
väggskåpens vikt delas upp mellan väggens balkar och golvskåpen. I Figur 39 nedan visas de inre 
fasta skåpen.  

 

Figur 39, fasta skåpen med dess arbetsbänk och utrymmet för Ampro verktygsskåpen 

Golvskåpen bestod av två hörnskåp och en bänkskiva som tak, hörnskåpen har en triangulär 
konstruktion för att passa in i det triangulära utrymmet som är avsett för fasta skåpen. Mellan 
golvhörnskåpen under bänkskivan finns ett tomt utrymme avsett för verktygsvagnar. Utrymmet 
har bredden 1340 mm, höjden 988,5 mm och djupet 475 mm. Måtten är avsedda för två Ampro3 
verktygsvagnar vilka har bredden 670 mm, djupet 460 mm och höjden 813 mm. Ampro 
verktygsvagnarna är mest använda bland tävlingsförarna enligt observationer från studiebesöket 
                                                 
3Ampro tools är ett globalt företag som tillverkar och säljer verktyg, verktygsskåp och verktygsvagnar 
http://www.amprotools.net/, besökt 2014-12-12 

http://www.amprotools.net/
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varför sådana valdes till ändamålet. Ampro verktygsvagnar återfinns och kan köpas från diverse 
verktygsbutiker såsom Swedol4 och Lantbutiken5, se Figur 40. 

 

Figur 40, Ampro verktygsvagn (Lantbutiken) 

 

Väggskåpen består även av två hörnskåp som är triangulärt konstruerade för att passa in i det 
triangulära utrymmet. Utöver dessa hörnskåp bestod väggskåpen av ett mittenskåp som är 
placerat mellan hörnskåpen. Väggskåpen är placerade som nämnts tidigare ovanför golvskåpen, 
avståndet mellan golvskåp (mått från bänkskivan på golvskåpen) och väggskåpen är 650 mm för 
att möjliggöra en arbetsyta. Längs kanterna på utrymmet mellan golvskåpen och väggskåpen 
återfinns en vägg, denna vägg fungerar som stödben för väggskåpen och minskar belastningen på 
väggbalkarna. Nedan illustreras skåpen och dess triangulära form i Figur 41. 

 

Figur 41, Fastaskåpen utan bänkskiva för att illustrera den triangulära formen 

  

                                                 
4Swedol AB är en ledande leverantör av verktyg och dylikt.   
http://handla.swedol.se/default.asp?ArtNr=6247103, besökt 2014-12-10  

5Lantbutiken Sverige AB är en leverantör av produkter för lantbruk, bygg och verkstad 
http://www.lantbutiken.se/butik/verktygsvagn-ampro-med-eller-utan-verktyg-for-verkstaden/2294-
verktygsvagn-ampro-utan-verktyg-pa-lantbutiken.html, besökt 2014-12-10  

http://handla.swedol.se/default.asp?ArtNr=6247103
http://www.lantbutiken.se/butik/verktygsvagn-ampro-med-eller-utan-verktyg-for-verkstaden/2294-verktygsvagn-ampro-utan-verktyg-pa-lantbutiken.html
http://www.lantbutiken.se/butik/verktygsvagn-ampro-med-eller-utan-verktyg-for-verkstaden/2294-verktygsvagn-ampro-utan-verktyg-pa-lantbutiken.html
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Slide 
Slide är ett förvaringsutrymme placerat i högra sidoväggen på påbyggnaden, detta 
förvaringsutrymme har formen av en rektangel. Utrymmet har mått som möjliggör att 
användaren kan placera tre stycken Ampro skåp (två små, B 660 x D 305 x H 250 mm, och ett 
stort, B 660 x D 305 x H 380 mm) på varandra. När skåpen är placerade kan dess lådor dras ut 
för att komma åt verktygen från utsidan av påbyggnaden, dessa skåp anses även som flyttbara 
skåp då de har en modulär konstruktion. Framför skåpen placeras ett vikbart bord som viks ned 
för att fungera som en arbetsbänk. I Figur 42 nedan visas Ampro skåpen och i Figur 43 illustreras 
CAD modellen av Slide. 

 

Figur 42, Ampro skåp, till vänster små, till höger stor (Swedol, 2014)  

 

Figur 43, Slide med arbetsbänken (luckan) nedfälld 

     E. KÖK  
Köket bestod av diskho och en hällspis, köket är vikbart och fästs på väggen med hjälp av 
gångjärn. Vid nedfällning av köket fälls två ben ned för att stödja vikten. Diskhon och spisen är 
placerade på en bänkskiva som är försedd med försänkta ytor för spisen och diskon, dessa ytor 
medför att diskon och spis med de specificerade måtten placeras enkelt på plats. Spisen skall vara 
308 mm bred och 540 hög medan diskhon skall ha bredden 370 mm och höjden 340 mm. Spisen 
och diskhon har måtten utifrån existerande produkter på marknaden, spisen är designad utifrån 
en Matsui induktionshäll (modell MDIHOB13N) medan diskhon har måtten från rektangulära 
diskhon för båtar vilka kan köpas från webbutiken Seasea.se (Seasea, 2014). Figur 46 nedan visar 
CAD modellen av köket och dess ingående komponenter. 
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Figur 44, köket och dess ingående komponenter 

     F. SOVPLATS 
Sovplatsen bestod av en vikbar säng som är fäst på väggen, sängen har fyra stycken ben vilka fälls 
ned i samband med nedvikningen av sängen. Sängen är placerad på väggen men belastar inte 
väggen vid användning, väggbelastning sker endast när sängen är uppvikt. Sängens egenvikt är 
cirka 25 kg vilken uppdelas mellan två väggbalkar eftersom sängen fästs på väggen med hjälp av 
två stycken gångjärn.  

Sängen bestod av en aluminiumram, fyra aluminiumben, ribbotten av trä, en aluminiumkåpa för 
nedre delen och diverse fästen och gångjärn. De huvudsakliga delarna för konstruktionen har 
varit formen och funktionen, fästen och gångjärn designades utifrån befintliga modeller på 
marknaden. I Figur 44 nedan visas CAD modellen av sängen.  

 

Figur 45, CAD modellen av sängen. 
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Sängen hade bredden 740 mm och längden 2 000 mm och är anpassad för en 50 mm tjock 
madrass med bredden 700 mm. I påbyggnaden kan maximalt fyra sängar installeras, två på 
respektive sidovägg. Sängarna placeras ovanför varandra vilket medförde att sängbenen från den 
översta sängen placerades på nedre sängensram. De övre och undre sängarna har olika längder på 
sängbenen för att säkerställa att båda sängarna kan vikas upp utan att kollidera med varandra. De 
övre sängarna hade ben med längden 719,5 mm medan de undre sängarna hade ben med längden 
357,5 mm. I Figur 45 nedan visas CAD modellen av sängarna, deras ben och dess placering i 
påbyggnaden. 

 

Figur 46, sängarnas placering i påbyggnaden 

     G. ÖVRIGA PÅBYGGNADSKOMPONENTER 

Dörrar (Sidodörr & Triangeldörr) 
Påbyggnaden har en sidodörr och två triangeldörrar, sidodörren är belägen på högra sidoväggen 
medan triangeldörrarna är placerade på vardera sidan av yttreskåpet (det triangulära utrymmet 
längst fram). Sidodörren har längden 1992 mm och bredden 788 mm medan triangeldörrarna har 
längden 2446 mm och bredden 1 119,5 mm, däremot har alla påbyggnadens dörrar samma 
tjocklek som valdes till 50 mm. Triangeldörrarna har en rektangulär form och är snedskuren på 
högra kanten för att kunna monteras på de avsedda balkarna i ramkonstruktionen. Sidodörren 
har även en rektangulärform med avrundade kanter på ovansidan, se Figur 47 nedan för CAD 
modellerna av dörrarna och deras form.  

           

Figur 47, CAD modellen av dörrarna, till vänster triangeldörr (nedre bilden är tagen uppifrån för illustrering 
av snedskärningen), till höger sidodörr. 
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9.2  TOTALVIKT  
Arbetet har kretsat runt vikten av påbyggnaden och att uppnå en vikt på 720 kg för hela 
påbyggnaden. Påbyggnaden erbjuds i två utföranden, den ena innehåller alla de designade 
komponenterna (inklusive sandwichväggar och tak med EPS) och är avsedd för kunder som 
innehar BE körkort. Det andra utförandet är utan några extra tillbehör såsom sängar, kök, skåp 
samt att väggarna och taket inte är i sandwich format för att minimera vikten.  

Vikten av den lättare påbyggnadsmodellen blev cirka 695 kg vilket lämnar 25 kg till kravet på 720 
kg, dessa 25 kg är till för små delar såsom skruvar, fästen och annat som inte ingår i CAD-
modellen. Med detta anses det möjligt att tillverka en påbyggnad anpassad för transport av 
tävlingsbilar som kan köras med utökad B-behörighet. Modellen innehar plats för verktyg och 
reservdelar, dock erbjuds det inga skåp eller förvaringslösningar för denna modell.  

Vikten av påbyggnadsmodellen som är anpassad för BE-körkortsbehörighet blev cirka 1005 kg 
och innefattar all utrustning och tillbehör som designades för påbyggnaden. Påbyggnadsformen 
och konstruktion för de båda modellerna är däremot samma. Vikterna på påbyggnadens två 
modeller redovisas i Bilaga J och Bilaga K, i dessa bilagor framgår även vikterna på alla 
påbyggnadens ingående komponenter. Bilagorna är utdrag från CAD-programmets 
viktberäkningar.  

Påbyggnadskonceptet (CAD-modellen) bestod endast av komponenter som ansågs huvudsakliga 
för påbyggnaden, komponenterna som inte designades kan därför spela roll för slutproduktens 
vikt. Fredrik Wagner AB köper in färdiga komponenter såsom dörrar och gångjärn vilka kan 
variera i utförande och kravspecifikationer. Vissa komponenter kommer möjligen att behöva 
specialbeställas för att passa in i påbyggnaden och uppfylla dess ställda krav. Med detta bedöms 
påbyggnaden vara möjlig att tillverkas hos Fredrik Wagner AB:s anläggningar eftersom de flesta 
komponenterna designades utifrån standardiserade modeller som är enkla att få tag i på 
marknaden.  
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10 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel diskuteras arbetsprocessen och det utvecklade påbyggnadskonceptet, likaså förs 
diskussioner runt hur påbyggnadskonceptet förhåller sig till begränsningarna och kraven. Under 
detta kapitel presenteras även slutsatser för arbetsprocessen och påbyggnadskonceptet.  

10.1 DISKUSSION 

ARBETSPROCESS  
Planeringen som gjordes vid starten utfördes i steg och faser vilka var planerade att bearbetas 
stegvis enligt Stage Gate modellens ordning, se Bilaga A. I planeringen antogs självfallet även 
förberedelser åt att vissa faser bör utföras iterativt dock inte i den utsträckningen arbetet krävde. 
Vissa faser såsom koncept - och idégenerering krävde flera iterationer vilket var tidskrävande och 
påverkade påföljande faser. Däremot utvecklades nytänkande idéer och koncept under dessa 
iterationer eftersom gruppen ständigt pendlade mellan faserna vilket utvidgade kunskaperna om 
ämnet och reflektionerna kring problemen. 

Informationsinsamlingen utfördes med hjälp av olika metoder såsom enkätundersökning, 
intervjuer och studiebesök. Dessa metoder medförde att den insamlade informationen speglade 
olika perspektiv på släpvagnsproblemet. Genom detta fick gruppen möjligheten att uppleva och 
förstå kundbehoven och problematiken med dagens släpvagner. Däremot kunde mer information 
ha införskaffats genom flera studiebesök, intervjuer samt om enkäten hade sänds ut till flera 
webbplatser inom motorsport. Den insamlade informationen anses visserligen tillräcklig som 
underlag för den utförda studien med hänsyn till projektets begränsningar gällande tid och 
omfattning. De släpvagnar som finns på marknaden idag säljs kompletta i form av chassi och 
påbyggnad därför var det problematiskt att finna information endast om påbyggnationer.  

Arbetet har varit väldigt omfattande vilket påverkade påbyggnadskonceptet och alla dess 
ingående komponenter. Designen och konstruktionen av komponenterna har varit omfattande i 
sig vilket medförde att gruppen begränsade utvecklingstiden för påbyggnadens olika 
komponenter. Detta tillvägagångsätt förorsakade att vissa komponenter inte kunde designas och 
konstrueras grundligt av gruppen utan formades efter befintliga produkter på marknaden. Det 
hade varit fördelaktigt med mindre omfattning av projektet och eventuellt begränsat det till 
endast ramkonstruktionen, väggarna, taken och dess form. Vissa komponenter hade således 
kunnat bearbetas och utvecklats ytterligare och möjligen funnit smartare lösningar med mindre 
vikter än de på marknaden. 

Idéer och koncept utvecklades med hjälp av metoder såsom Brainstorming och Brainwriting. 
Metoderna användes för att systematiskt utveckla idéer och koncept. Gruppen bestod av två 
personer vilket medförde att vissa av dessa metoder blev tidskrävande och resulterade få idéer. 
Idéerna och koncepten som utvecklades var däremot väldigt relevanta och löste de ställda 
problemen, det vill säga att med hänsyn till antalet medlemmar lyckades gruppen ändå utvinna 
konkreta lösningar tack vare metoderna. Fler idéer och koncept hade möjligen utvecklats vid 
användningen av ännu fler metoder såsom Workshops. Gruppen anser att en Workshop med 
experter från släpvagnsindustrin hade varit gynnsam för förståelsen av problematiken och 
lösningen.  
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Arbetet med CAD konceptet hade kunnat effektiviseras med bättre definierade koncept, det vill 
säga att alla de nödvändiga måtten på koncepten kunde har definierats innan för att underlätta för 
CAD designen. CAD fasen var den mest tidskrävande inom projektet vilket kan hänvisas till de 
iterationer gruppen behövde utföra för att lösa vissa konstruktionsproblem som upptäcktes när 
koncepten 3D modulerades i CAD. 

PÅBYGGNADSKONCEPT 
Påbyggnadskonceptet består endast av de grundläggande komponenterna för släpvagnens 
påbyggnad och dess konstruktion. Det bör understrykas att den totala vikten kan komma att 
påverkas av de komponenter som inte konstruerades på grund av att de inte ansågs vara 
grundläggande för påbyggnaden. Exempel på de komponenter som ej konstruerats är muttrar 
och skruvar, deras sammanlagda vikt kommer att påverka påbyggnadens totala vikt med några 
kilogram. Att skåpen och dylik utrusning skall vara fastankrade under färd är ett krav som 
uppfylls genom fästanordningar och låsbara luckor vilka utelämnades under konstruktionen, 
därför är det otvivelaktigt att sådana fästanordningar kommer att medföra mer vikt. Gruppen har 
varit mån om detta därför ägnades försök åt att reducera totala vikten till mindre än 720 kg för B-
utökad påbyggnadsmodellen. Denna modell hamnade slutligen på vikten 695 kg vilket anses 
rimligt för att uppnå en påbyggnad på 720 kg och därmed en släpvagn som kan köras med B-
utökad körkortsbehörighet. Detta avlägsnar dock inte misstankarna om att påbyggnaden 
möjligtvis kan hamna på en vikt som är högre än 720 kg när alla delar som inte är inkluderade i 
konceptet adderas.  

Ramkonstruktionen är den bärande och mest grundläggande komponenten för påbyggnaden 
därför designades och konstruerades denna med hänsyn till robusthet och hållfasthet. Dock 
utfördes inga hållfasthetsberäkningar på ramkonstruktionen vilket väcker tankar om att vikten på 
denna kan reduceras ytterligare genom noggrannare val av balkar och placeringen av dessa. 
Antalet balkar kan möjligen även reduceras för att uppnå en lägre vikt på påbyggnadskonceptet.  
Det som dock kan vara problematiskt är att robusta balkar är väsentliga för släpvagnsmodellen 
som är anpassad för BE körkortsbehörigheten, eftersom denna modell är utrustad med kök, 
sängar och dylik utrustning som i vissa fall kräver att väggarna och balkarna är robusta. Detta har 
självfallet övervägts vid konstruktionen därför konstruerades utrustningarna med stödben för att 
minska belastningarna mot väggarna och dess balkar. Stödbenen medför däremot andra 
komplikationer såsom att utrustningen får högre vikt och blir mindre tilltalande. Detta kan 
undvikas genom användningen av balkar med andra profiler än den valda (kvadratisk profil), 
sådana balkar bibehåller oftast robustheten och reducerar vikten. 

Att påbyggnaden konstruerades utan ett specifikt tillhörande chassi väcker även en diskussion 
kring hur dessa två delar bör monteras ihop. Arbetet begränsades till endast påbyggnaden med 
hänsyn till utbudet av chassin på marknaden och projektets omfattning. Valet av chassi förväntas 
påverka påbyggnaden och att konceptet eventuellt kan behöva justeras för att kunna monteras på 
chassit. Gruppen anser därför att konstruktion av ett chassi innan påbyggnaden hade varit 
givande för totala viken av släpvagnen. Ett eget designat och konstruerat chassi kan innebära 
mindre vikt än det valda (ca 600 kg) utifrån den utförda marknadsundersökningen. Genom 
konstruktion av ett chassi hade även hänsyn till påbyggnadens montering kunnat tas, det vill säga 
om ett chassi hade konstruerats innan arbetet med påbyggnaden påbörjats.  
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Påbyggnaden erbjuds som tidigare nämnts i två utföranden beroende på körkortsbehörigheten 
som användaren har. Dessa utföranden skiljer sig inte åt i utformning därför fick påbyggnaden 
som är anpassad för utökad B-körkortsbehörigheten större invändig area. Arean blev större på 
grund av att de platskrävande utrustningarna såsom sängarna och köket exkluderades. 
Påbyggnaden är anpassad för transport av tävlingsbilar med en vikt på 1 100 kg enligt 
viktberäkningarna som utfördes i början av projektet för användare som innehar B-utökad 
körkortsbehörighet. Det är därför möjligt att bilar med vikter som inte överstiger denna 
begränsning kan transporteras med släpvagnen. För användare som innehar BE-behörigheten blir 
det även möjligt att transportera bilar som väger över 1 100 kg, dock är denna vikt begränsas av 
dragfordonet. Att båda påbyggnadensutförandena kan användas till andra bilar än tävlingsbilar är 
även självfallet. 

Påbyggnadskonceptet som är anpassat för utökad B behörigheten har alltså plats för verktyg och 
reservdelar men det erbjuds utan skåp och förvaringslösningar för att reducera totalvikten. Det är 
däremot möjligt att erbjuda skåp och dylik utrustning men då bör vikten reduceras genom att 
annat exkluderas eller omkonstrueras på påbyggnaden, vad som ändras bestäms genom 
viktanalyser av komponenterna och utrustningen.  

10.2 SLUTSATSER  

ARBETSPROCESS 
• En iterativ arbetsprocess är att föredra i produktutvecklingsprojekt, goda idéer och 

lösningar åstadkoms under itterationerna. 
 

• Genom intervjuer, enkäter och observationer erhölls bättre förståelse för kundbehoven 
och problemet. Med hjälp av de observationerna som utfördes i samband med 
intervjuerna upptäcktes även delproblem såsom användandet av bussarna för transport av 
tävlingsbilar. 
 

• Kraven på påbyggnadskonceptet definierades utifrån informationsinsamlingens resultat 
vilket medförde att konceptet uppnådde de ställda kraven och målen på påbyggnaden. 
Involveringen av kunder i ett tidigt skede under projektet var gynnsamt för 
påbyggnadskonceptet.  
 

• Systematiskt användande av väletablerade metoder för idé- och konceptfaserna medförde 
många goda idéer och kategorisering av påbyggnadens olika komponenter. Genom 
metoder såsom Brainstorming och Mindmapping utvidgades perspektivet för 
påbyggnaden och dess komponenter.  
 

• Projektets omfattning bör definieras och begränsas i ett tidigt skede för att effektivisera 
arbetsgången. Dåliga begränsningar medför att irrelevant och tidskrävande arbete utförs 
utan att det kom till användning.  
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PÅBYGGNADSKONCEPT 
• Projektet resulterade i två koncept, det ena är anpassat för utökad B-

körkortsbehörigheten medan det andra är anpassat för BE-körkortsbehörigheten. Med 
dessa koncept anses det fullt möjligt att konstruera och bygga en släpvagn anpassad för 
transport av tävlingsbilar i Sverige, det är alltså möjligt att bygga en släpvagn för transport 
av tävlingsbilar som bland annat kan köras med den nya utökade B-körkortsbehörigheten.  
 

• Påbyggnaden är designad för att transportera tävlingsbilar, dock är det möjligt att 
transportera andra bilar med en sådan påbyggnad så länge dessa inte överstiger 
viktbegränsningarna. 
 

• De nya utrustningarna som utvecklades i samband med påbyggnaden såsom kök och 
sängar förenklar tävlingsteamets boende och vistelse på tävlingarna.  
 

• Påbyggnaden kan monteras på alla chassin som uppfyller de ställda viktkraven (ca 600 kg) 
vilket innebär att företaget kan antigen designa ett eget eller beställa ett specialbyggt 
chassi. 
 

• Med påbyggnadskonceptet är det möjligt att bygga en släpvagn anpassad för transport av 
tävlingsbilar och som kan köras med utökad B-körkortsbehörigheten. Detta resultat 
innebär även att det konstruerade påbyggnadskonceptet är en unik nytänkande lösning 
inom släpvagnsfältet. 
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11 FORTSATT ARBETE 
Påbyggnadskonceptet anses optimeringsbart gällande dess vikt, det anses möjligt att 
vidareutveckla och analysera påbyggnadens olika komponenter för att minska deras vikter och 
därmed minska påbyggnadens totalvikt. Under detta projekt designades och konstruerades 
komponenterna som ansågs huvudsakliga för påbyggnaden, resterande komponenter formades 
efter befintliga produkter på marknaden. Därmed anses ytterligare reducering av påbyggnadens 
totalvikt möjlig genom att grundligt designa och konstruera dessa komponenter.  

Ett annat vidare arbete på påbyggnaden är att utföra hållfasthetsberäkningar för 
ramkonstruktionen och dess balkar. Balkarnas antal och placeringar kan på detta sätt optimeras 
genom exempelvis användandet av annorlunda lättare balkprofiler. Ramen väger cirka 323 kg 
vilket är den största viktandelen på påbyggnaden se Bilaga J, därför kan en optimering av 
balkprofilerna och dess placering innebära en avsevärd reducering av påbyggnadens totalvikt.  

Nästa steg är att finna ett chassi som påbyggnaden kan monteras på, chassit kan antigen designas 
och konstrueras eller inköpas från en leverantör. Arbetet med chassit innebär även definiering av 
hur påbyggnaden bör monteras på chassit för att uppnå en god hållfasthet. Om chassit designas 
och konstrueras av Fredrik Wagner AB bör en viktanalys och hållfasthetsberäkningar utföras för 
att optimera vikten och därmed reducera släpvagnens totalvikt.  

För att kunna realisera och utföra omfattande tester på påbyggnaden bör en prototyp byggas. 
Med en fullskalig prototyp kan företaget få en förbättrad uppfattning av påbyggnadens 
komponenter och funktioner. Prototypen kan även användas för kundtester, kunderna får 
uppleva påbyggnaden för att senare ge omdömen och önskemål om förändringar. 
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13 BILAGOR  

BILAGA A, STAGE-GATE 
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BILAGA B, STAGE-GATE (DETALJER) 

Stage 
Startdatum - 
slutdatum 

Detaljbeskrivning av gatens innehåll  Gate 

Stage1  
9/6 – 27/6 2014 

Planeringsfas: 
• Stage Gate  
• Gantt schema  
• Riskanalys  
• Referensram 

Planeringsrapport 
presentation och 
inlämning 
 

Stgae 2  
28/7 - 21/9- 2014 

• Korrigering av planeringsrapport efter 
feedback.  

Litteraturstudie: 
• Marknadsundersökning  
• Leverantörsundersökning  
• Rapportskrivning  

Literaturstudie 
och undersökning 
skrivna i 
rapporten  

Stage 3 
22/9 – 28/9 2014  

Idégenerering  
• Brainstorming  
• Brainwriting  
• Post -It  
• Utvärdering och val 
• Rapportskrivning  

Utvalda idéer för 
vidare arbete och 
dokumenterat  

Stage 4 
29/9 - 5/10 2014  

Konceptgenerering  
• Brainstorming  
• Brainwriting  
• Utvärdering och val  
• Rapportskrivning 

Valda koncept för 
vidare arbete och 
dokumenterat  

Stage 5 
6/10 – 12/10 
2014 
 

Produktutveckling  
• Definition av mått  
• Definition av form  
• Ritningar  
• Rapportskrivning  

Mått och form 
definierade 

Stage 6 
13/10 – 9/11 
2014 

CAD  
• Skapandet av CAD modell med Solid Edge  
• CAD-Draw ritningar  
• Rapportskrivning 

CAD modell klar  

Stage 7 
10/11- 30/11 
2014 

Rapport  
• Skriv klart rapporten  

Rapporten klar 

Stage 8 
1/12- 5/12 2014 

Korrekturläsa och ändra i rapporten Korrekturläsning 
och ändringar 
klara 

Stage 9 
8/12 -14/12 2014 

Presentation Förberdelser inför 
presentation klar 

Stage 10 
15/12 – 21/12 

 

Avslutning (sista ändringarna) Slutrapport 
skickas in 



III 
 

BILAGA C, GANTT SCHEMA  
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BILAGA D, RISKANALYS 
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BILAGA E, INTERVJUFRÅGOR  
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BILAGA F, INTERVJU RESULTAT 
 

Intervju 1, stor släpvagn som dras med mindre lastbil 

• Arbete med tävlingsbilen oftast inte sker inne i släpvagnen utan utanför under en markis 
fastsatt på släpvägens utvändiga väggar. Tävlingsbilarna fyller oftast hela släpvagnens 
insida vilket medför att arbetsutrymmet blir alltför trångt.  

• Min tävlingsbil väger utan förare cirka 1100 kg. En bil med sådan vikt behöver fästas fast 
inne i släpvagnen vid körning därför ansågs en fästanordning behövlig.  

• Det ansåg även att en vinsch är en viktig anordning vid uppkörning av tävlingsbilen till 
släpvagnen, med hänsyn till tävlingsbilens bredd i jämförelse med släpvagnen så är det 
inte möjligt att öppna förardörren och kliva av bilen när den väl står uppe på släpet.  

• Vidare ansåg respondenten att släpvagnar avsedda med plats för verktyg bör ha smarta 
arbetsbänkar, det vill säga sådan som kan fästas på båda insidan och utsidan av 
släpvagnen. En arbetsbänk är behövlig vid arbete under markisen utanför släpet, det 
behövs plats för dator och reservdelar.  

• Tävlingarna hålls vanligtvis utanför storstäderna varför en släpvagn anpassad för 
transport av tävlingsbilen och de nödvändiga verktyg och reservdelar är nödvändig.  

• Verktygen som jag vanligen tar med mig till tävlingarna är; tre verktygslådor (ca 150 kg), 
domkraft, elverk och is (för att kyla kompressorn).  

Intervju 2, Litet B-släp 

• Att använda bussar för transport av tävlingsbilar är en trend inom Sverige, bussarna byggs 
om med lastutrymmen och kan i vissa fall köras med körkortsbehörigheten B. 

• Min bil väger 1300 kg vilken är tjänstevikten, detta innebär att bilen i sig utan förare väger 
cirka 1200 kg.  

• Jag lånade denna släpvagn av en vän för att den är liten och smidig, den väger inte mycket 
och kan transportera min bil. Vi åker i team därför har vi med oss flera bilar som fördelar 
vår last utöver (reservdelar och verktyg lastas i de olika bilarna). 

• När jag skulle låna detta släp så tänkte jag körkortsbehörigheten jag innehar och vilka 
vikter jag får dra, detta är en av anledningarna till att jag använder denna släpvagn.    

• Vi har inte med oss något elverk då det erbjuds el här. Men om vi har elverk med oss så 
har vi det i dragfordonet då det är en stor skåpbil. Mitt dragfordon klarar nog av att dra 
3 000 kg.  

• Om vi hade haft större ekipage så hade vi nog inte satsat på en släpvagn. Vi hade nog 
köpt en stor buss för transporten. Det som är bra med bussen är att den är så stor att 
man får plats med allt man behöver, det vill säga allting är på samma plats vilket förenklar 
vårt arbete på tävlingarna.   

Intervju 3, Svart släpvagn avsedd för fordonstransport  

• Detta släp var inköptes begagnad och var tänkt till för att endast transportera 
tävlingsbilen. Släpvagnen har en längd på 10.3 meter och en total vikt på 3 500kg.  
Invändiga längden är 8.3 meter och släpet har en maximal lastvikt på 1 100 kg. Släpet får 
lasta väldigt lite i jämförelse med totalvikten, jag hade verkligen uppskattat om släpet 
kunde lasta mer. Nu använder vi flera bilar för att få med allting till tävlingarna.  
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• Min tävlingsbil väger 800 kg vilket medför att det bara är 300kg utöver bilen som får 
lastas bara. 

• När jag köpte släpet så var det tänkt att transportera tävlingsbilen bara, eftersom man 
alltid har med sig flera bilar och alla verktyg och reservdelar kan transporteras i de andra 
bilarna.  

• Jag har en BE- körkortsbehörighet och jag tänkte på det när jag köpte detta släp. Släpet är 
anpassat för BE behörighet.  

• Mitt dragfordon är Doge Ram vilken jag tror är den enda bilen som klarar att dra ett släp 
på 3 500kg.  

• Jag har alltid med mig bensin till tävlingsbilen och den väger väldigt mycket, jag har även 
med mig ett elverk.  

• Vad det gäller verktygslådor så har jag cirka 150 kg verktygslådor med mig. Och till slut så 
klart så har jag med mig vissa reservdelar till tävlingsbilen och de väger väldigt olika.  

Intervju 4, Röda släpet  

• Detta släp är köpt i Malmö begagnad men den är tillverkad av Bålstasläpet (chassit), 
släpvagnen kan ha blivit modifierad av andra företag.  

• Släpvagnen är 7 meter lång och har en totalvikt på 3 000kg  
• Längden på släpvagnen är lite kort tycker jag, jag hade gärna velat ha en släpvagn som är 

8 – 10 meter lång för att få in bilen och en fyrhjuling och köksmöjligheter (kylskåp och 
spisplattor)  

• Jag har med mig cirka 200 kg verktyg och reservdelar  
• Jag har en BE körkostsbehörig vilken jag anser är det minsta man kan ha för ändamålet. 

Det finns inga släpvagnar som är anpassad för annat än BE som man kan få plats med allt 
detta i.  

• Mitt släp har öppningsbara sidor vilket medför enklare pålastning och avlastning och att 
man kan öppna ifall man vill visa upp bilen i släpet.  

• Min tävlingsbil väger 1000 kg  
• Jag tror att många har bilar som väger mellan 1000 kg till 1500 kg så jag tror att det är om 

man räknar på att tävlingsbilen väger 1500 kg.  
• Jag köpte mitt dragfordon efter jag köpte släpet och jag valde bilen utifrån släpvagnens 

vikt. Mitt dragfordon har en dragkraft på 3500 kg  
• Jag tycker att släpvagnarnas tjänstevikt väger för mycket (min väger 1490 kg vilket är 

mycket). De borde ha lättare konstruktion och material.  
• Det är bra om man får tillgång till kök och sovplats ifall det är möjligt. Jag tror att det är 

bra att ha ett urval av tillbehör som väljer utifrån, jag skulle nog välja kök och sovplats.  

Intervju 5, vita släpet med hydraulik  

• Detta släp har en total vikt på 3 500kg och har en längd på 8.3 meter  
• Min tävlingsbil väger 1 150kg inklusive förare, det vill säga cirka 1 060kg utan förare.  
• Släpet har en separat sovplats vilket jag tycker är väldigt bra då jag behöver det. Jag har 

även planerat att bygga en liten kokanordning i ”sovplats rummet”.  
• Jag köpte släpet begagnat men det är ursprungligen från Finland och kostade cirka 

150 000 kr till 200 000 kr vid inköp. Det är ett bra BE behörighetssläp.  
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• När jag köpte släpet så hade jag redan ett passande dragfordon så jag tänkte inte på det. 
Mitt dragfordon kan dra 3 500 kg.  

• Detta släp har hydraulisk anordning för att höja och sänka släpvagnen vid pålastning och 
avlastning.  

• Det är bra med hydrauliken då tävlingsbilen endast är 7 cm hög, tävlingsbilen tar i 
rampen om släpvagnen inte sänks på detta sätt. Hydrauliken är på framsidan av 
släpvagnen och är manuell, alltså man pumpar med en spak för upp och nedsänkning av 
släpvagnens bakdel.  

• Jag har oftast med mig ett stort verktygsskåp (ca 50 kg).  
• Jag har ett elverk med mig men det har jag i dragfordonet då det inte finns plats för den i 

släpvagnen.  

 



IX 
 

BILAGA G, ENKÄTFRÅGOR   
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BILAGA H:1, ENKÄT RESULTAT 
 

 

 

 

 

 

Fråga 1 

Fråga 2 
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BILAGA H:2, ENKÄT RESULTAT 
 

 

 

 

Fråga 3 

Fråga 4 
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BILAGA H:3, ENKÄT RESULTAT 
 

 

 

 

Fråga 6 

Fråga 7 
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BILAGA H:4, ENKÄT RESULTAT 
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BILAGA I, KRAVSPECIFIKATIONER  
 

• Släpvagnen ska klara av att transportera en tävlingsbil med vikten 1100 kg 
• Släpvagnen ska klara en totalvikt på 3 500 kg 
• Släpvagnen ska ha en bredd på maximalt 2 600 millimeter 
• Släpvagnen ska ha en flaklängd på 8 000 millimeter 
• Släpvagnen ska ha en markhöjd på max 600 millimeter  
• Släpvagnenens invändiga höjd ska vara 2 400 millimeter 
• Släpvagnen ska ha plats för verktyg  
• Släpvagnenen ska ha skåp- och lådlösningar  
• Släpvagnen bör erbjudas med flyttbara och modulära arbetsbänkar     
• Släpvagnens skåp och lådor ska vara säkrade vid färd 
• Släpvagnen ska vara robust och hållbar  
• Släpvagnen kan ha modulära hängsystem för skåp, lådor och reservdelar  
• Släpvagnen bör erbjudas med en markislösning för reparationsarbeten med tävlingsbilen 

utanför släpvagnen  
• Släpvagnen ska ha en ramp (för på- och avlastning av tävlingsbilen) 
• Släpvagnen ska ha en sidodörr (för att förenkla besättningens på-och avstigning) 
• Släpvagnen kan erbjudas med sovplatslösningar, det vill säga sängar  
• Släpvagnen kan erbjudas med modulär kökslösning 
• Släpvagnen ska ha ventilationssystem/lösningar  
• Släpvagnen ska vara enkel att städa invändigt (tvättbart golv)  
• Släpvagnen ska erbjudas med belysningssystem 
• Släpvagnen ska ha elkontakter med 230v och 12v 
• Släpvagnen ska vara tilltalande 
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BILAGA J, VIKTEN PÅ PÅBYGGNAD UTÖKAD B-BEHÖRIGHET  
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BILAGA K:1, VIKTEN PÅ PÅBYGGNAD BE-BEHÖRIGHET  
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BILAGA K:2, VIKTEN PÅ PÅBYGGNAD BE-BEHÖRIGHET  
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BILAGA L:1, RAMEN UPPIFRÅN 
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BILAGA L:2, RAMEN FRÅN SIDAN 
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BILAGA L:3, TAKET 
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BILAGA L:4, VÄGGEN MED DÖRREN 
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BILAGA L:5, VÄGGEN UTAN DÖRREN 
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BILAGA L:6, SIDOVÄGGAR OCH URSKILLNINGSVÄGGEN 
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BILAGA L:7, STORA OCH LILLA VÄGGEN - RAKT FRAM 
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BILAGA L:8, SIDODÖRR MED HANDTAG 
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BILAGA L:9, TRIANGELDÖRR 
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BILAGA L:10, RAMP 
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BILAGA L:11, TRIANGELSKÅP 
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BILAGA L:12, SÄNG 
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BILAGA L:13, KÖK 
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BILAGA L:14, GOLV 
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