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Sammanfattning 

 
Projektet syftar att ta fram en kundvagn anpassad efter Bromma återvinningscentrals behov. 

Dagens utbud uppfyller inte de krav som ställs och alla de tidigare provade modellerna har efter 

en kort tid slitits ut. 

 

En förstudie genomfördes där dagens utbud undersöktes och ett besök på ÅVC Bromma 

genomfördes. Problemet delades upp i ett antal delområden och lösningsförslag genererades för 

varje område. De olika lösningsförslagen utvärderades och eliminerades tills det att endast en 

lösning till varje problem återstod. Dessa lösningar bildar tillsammans slutkonceptet. 

 

Projektet resulterade i en avskalad kundvagn med fokus på användarvänlighet samt att tåla de 

påfrestningar den utsätts för.  Den består av en stor andel standardkomponenter vilket både 

gynnar dess pris samt gör den enkel att reparera om slitage skulle uppstå. Det har även tagits 

hänsyn till ergonomiska aspekter då det gäller utformning av vagnens handtag. En prototyp har 

tagits fram och ska nu testas och utvärderas på ÅVC Bromma.  

 

När det gäller kundvagnens livslängd är den svår att uppskatta då det beror på om man räknar 

fram tills det att en första komponent behöver bytas ut eller tills det att hela vagnen är utsliten. 

De utbytbara komponenterna ger dock vagnen en i princip oändlig livslängd då det enda som inte 

kan bytas ut är stommen. 
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Abstract 

 
The project is aimed to develop a trolley adapted to the needs at Bromma Recycling Center. The 

existing trolleys do not meet the requirements and all the previously tested models become worn 

out after a short period of time. 

 

A pilot study was conducted in which today's selection was investigated and a visit to the 

recycling center was conducted. The problem was divided into a number of sub-areas and 

proposed solutions were generated for each area. The various proposed solutions were evaluated 

and eliminated until only one solution to each problem remained. These solutions together form 

the final concept. 

 

The project resulted in a simple cart with focus on ease of use and to withstand the strains to 

which it is exposed. It consists of a large proportion of standard components which will both 

benefit its price and makes it easy to repair if wear should occur. Ergonomic aspects have also 

been taken into account when it comes to the design of the trolley handle. A prototype has been 

developed and will now get tested and evaluated at Bromma Recycling Center. 

 

When it comes to the trolley’s lifespan, it is difficult to estimate since it depends on if you count 

up until a first component needs to be replaced or until the entire carriage is worn out. However 

the replaceable components give the carriage a virtually infinite life, since the only part that 

cannot be replaced is the frame. 



 

 

Förord 

Denna rapport behandlar ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design vid 

Kungliga Tekniska Högskolan av teknologerna Tom Lindström och Anna 

Wilhelmsson Ågren. Arbetets syfte är att självständigt utföra ett 

produktframtagningsprojekt genom att tillämpa den kunskap som anskaffats under 

tidigare kurser och projekt. 

Vi vill tacka våra handledare Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp för vägledning 

under hela arbetet. Vi vill även täcka Jonas Selander-Lyckeborg vid Trafikkontoret 

för tillhandahållande av problemformulering och feedback under projektets gång samt 

Roger Dalersjö på AB Smireko för rådgivning kring konstruktion och stor hjälp vid 

prototypframtagning. 
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1 Inledning 

Kundvagnar av olika slag används dagligen i matvarubutiker, på byggvaruhus och i 

möbelaffärer. När Bromma återvinningscentral, ÅVC Bromma, införde 

kundvagnsanvändning uppstod dock problem med att hitta en tillräckligt hållbar vagn 

anpassad efter det hårda klimat som råder på en återvinningscentral.   

 

1.1 Bakgrund 

En återvinningscentral är en plats där avfall av de flesta typer av kan lämnas. Det 

finns sex stycken återvinningscentraler i Stockholm som alla tar emot allt från elavfall 

till miljöfarliga och kemiska avfall. Återvinningscentralerna drivs och förvaltas av 

Trafikkontorets avdelning för avfall. ÅVC Bromma är den nyaste 

återvinningscentralen i Stockholm och när den byggdes togs ett nytt koncept i bruk. 

Istället för att köra bil ändra fram erbjöds möjligheten att stanna på en parkering för 

att sedan flytta avfallet från bilen till en container med hjälp av en kundvagn. 

Trafikkontoret har testat ett antal standardmodeller av kundvagnar där samtliga 

vagnar med tiden gått sönder. (Stockholms Stad, 2013) 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Samtliga kundvagnstyper som använts på ÅVC Bromma har med tiden gått sönder. 

Några problem som uppstått är till exempel att de gått sönder i svetsfogarna på grund 

av bristfällig konstruktion, att bromsarna inte fungerat tillräckligt bra och att hjulen 

inte har hållit. Kundvagnarna står utomhus året runt, lastas väldigt tungt och hanteras 

vårdslöst då de används till att slänga avfall och inte till att transportera nya varor 

inomhus på slätt golv. Det kundvagnar som finns på marknaden idag är helt enkelt 

inte byggda för det klimat som råder på Stockholms återvinningscentraler. Syftet med 

projektet var att på uppdrag av Trafikkontoret ta fram en ny kundvagn som är både 

slitstark och ergonomisk. (Trafikkontoret, Avdelning för avfall, 2014) 

 

1.3 Användare 

Produkten är avsedd att användas av män och kvinnor 15 år och äldre. Det ska således 

vara möjligt även för en äldre person med något nedsatt fysisk förmåga att använda 

kundvagnen. Att målgruppen begränsats nedåt beror endast på att kundvagnens 

storlek valts att anpassas efter fullvuxna personer.   
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1.4 Avgränsningar  

Projektet är avgränsat till att endast gälla utveckling av kundvagnens utformning. Det 

tar alltså ingen hänsyn till eventuella utvecklingsmöjligheter av återvinningscentralens 

övriga utformning. 

 

1.5 Metoder  

Under projektet har ett antal metoder använts. Samtal har förts med personal på ÅVC 

Bromma, Trafikkontoret – Avdelning för avfall, AB Smireko och Tellus Hjul & Trade 

AB. En QFD, Quality function deployment, har används för att överföra 

kundönskemål till konkreta produktegenskaper. Brainstorming har använts för att 

generera idéer och en morfologisk matris har använts för att schematiskt strukturera 

upp dessa.  
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2 Förstudie 

För att skapa en tydlig bild över vilka produktegenskaper som efterfrågas samt vilka 

alternativ som finns tillgängliga på marknaden idag genomfördes en grundlig 

förstudie.  

 

2.1 Problempresentation 

Förstudien inleddes med ett besök på Trafikkontoret där problemet presenterades och 

diskuterades tillsammans med Jonas Selander-Lyckeborg, Teknisk utredare. Bilder 

visades på de kundvagnar som används idag och de problem som finns med dessa 

belystes. De huvudsakliga problemen ansågs vara att kundvagnarna går sönder, främst 

vid hjulfästena och svetsfogarna, samt att bromsarna inte fungerar tillräckligt bra. 

Detta på grund av att kundvagnarna inte är anpassade för den miljö och hantering som 

de utsätts för. (Trafikkontoret, Avdelning för avfall, 2014) 

 

2.2 Besök ÅVC Bromma 

Som ett nästa steg i förstudien gjordes ett besök på ÅVC Bromma. Detta för att utöka 

förståelsen för i vilken miljö och under vilka omständigheter kundvagnarna används. 

En ytterligare observation av vilka produkter som idag används gjordes och 

dokumenterades genom fotografering, se Bilaga 1. 

För att få ytterligare information om dagens situation samt om vilka 

produktegenskaper som önskades av en framtida kundvagn fördes även samtal med 

ÅVC Brommas personal. Där framkom önskemål om en lättanvänd kundvagn med 

god hållfasthet och utan onödiga detaljer. Att kunna reparera kundvagnen på plats, 

istället för att skicka iväg den på service externt, ansågs vara en stor fördel. Ett 

önskemål blev därför en kundvagn med en så stor andel enkelt utytbara komponenter 

som möjligt.  

 

2.3 Marknad och konkurrensundersökning 

Det befintliga utbudet av kundvagnar är relativt smalt. Vid en google-sökning på 

ordet ”kundvagn” ges endast ett tiotal företag i Norden som idag tillverkar 

kundvagnar. För inomhusmiljöer täcker utbudet med största sannolikhet de flesta 

behov. Det finns dock ett stort hål i utbudet när det gäller vagnar anpassade för 

utomhusbruk. Kundvagnar har ofta släta, små och hårda industrihjul som är anpassade 

för att köras på betonggolv inomhus eller stora luftfyllda hjul som måste underhållas 

med luft. För utomhusbruk finns en del andra varianter av vagnar men dessa är ofta i 

form av grövre kärror som är tunga och svårmanövrerade. I Figur 1 ses några exempel 

på vad som finns på marknaden idag. 
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Figur 1. Kundvagnar på marknaden idag 

2.4 Kravspecifikation 

Tillsammans med uppdragsgivaren sammanställdes samtliga krav som kundvagnen 

skulle uppfylla. Kraven som ställdes upp berörde allt från inköpspris till livslängd. 

Även en del önskemål kring kundvagnens utformning togs fram och en 

kravspecifikation sammanställdes, se Bilaga 2. 
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3 Konceptgenerering 

Konceptgenereringsfasen inleddes med att huvudproblemet delades upp i ett antal 

delområden. Kring dessa områden brainstormades lösningar som sedan utvärderades. 

De lösningar som ansågs genomförbara sammanställdes i en morfologisk matris och 

ur denna valdes slutligen de mest lämpliga förslagen för att tillsammans bilda ett 

slutkoncept. 

 

3.1 Problemuppdelning 

För att skapa en tydlig struktur över vilka områden som skulle utvecklas delades 

problemet upp i ett antal delproblem. Vid de följande stegen i arbetsprocessen 

studerades och utvecklades dessa separat.   

De problemområden som definierades var styrning, bromsning, hjul, stomme, lastyta 

och handtag. 

 

3.2 Quality Function Deployment 

En Quality Function Deployment, kallad QFD, ställdes upp för att överföra 

kundönskemålen till produktegenskaper.  

I en QDF överförs kundönskemål till produktegenskaper och sambanden mellan dessa 

markeras med olika symboler där varje symbol motsvarar ett värde, ett, tre eller nio. 

Varje kundönskemål viktas även mellan ett och fem där ett är minst viktigt och fem 

mest viktigt. Produkten av kundönskemålens vikt och sambandens värde adderades 

sedan för varje produktegenskap till något som kallas teknisk vikt. Den tekniska 

vilken visar hur stor del av kundönskemålen som varje produktegenskap bidrar till att 

uppfylla. Även information om hur det genererade konceptet står sig i förhållande till 

konkurrenter framgår. I matrisens tak kan även korrelationer mellan 

produktegenskaperna utläsas. (Ullman, 2010) 

Den uppställda QFDn finns att se i Bilaga 3. 

 

3.3 Brainstorming  

För att generera så många idéer som möjligt kring varje problemområde 

brainstormades det till en början fritt kring lösningar och förslag till dessa.  

Brainstorming är en metod där alla projektmedlemmar får komma till tals genom att 

fritt föreslå idéer. Under brainstormingen är alla idéer välkomna och inga förslag för 

dåliga eller orimliga för att lyftas fram. (Ullman, 2010) 
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Gemensamt för alla idéer var ett fokus på en så stor andel utbytbara komponenter som 

möjligt. Detta för att möjliggöra för medarbetarna på ÅVC Bromma att enkelt kunna 

reparera eventuella skador på kundvagnen direkt på plats. På så vis kan både tid och 

pengar sparas genom att vagnen inte behöver skickas iväg på reparation externt. 

Förhoppningsvis ökar det även kundvagnens livslängd då det blir enklare att byta ut 

en komponent direkt innan fler skador hunnit uppstå. 

 

3.4 Första gallringen 

Som en första gallring studerades de vid brainstormingen genererade idéerna 

noggrannare och de idéer som ansågs ogenomförbara sållades bort. De kvarstående 

förslagen, ett antal idéer kring varje problemområde, utvecklades vidare genom 

tydligare beskrivningar och mer detaljerade skisser. 

De kvarstående förslagen konsulterades även ur hållfasthetssynpunkt tillsammans 

med Conrad Luttropp, Professor i Eco Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Ytterligare ett antal alternativ eliminerades och de kvarvarande ordnades schematiskt 

med hjälp av en morfologisk matris. 

 

3.5 Morfologisk matris 

En morfologisk matris är en metod för att ordna lösningsförslag schematiskt efter 

vilket problem de löser (Ullman, 2010). Den ger en bra överblick över vilka 

problemområden och lösningsalternativ som finns. De för projektet aktuella 

problemområdena och lösningsförslagen visas i Figur 2.  
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Figur 2. Morfologisk matris över lösningsförslagen 
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4 Konceptval  

Med hjälp av QFDns viktning av kundkraven valdes ett antal lösningar ur den 

morfologiska matrisen för att tillsammans bilda slutkonceptet. De val som gjordes 

diskuterades även med Jonas Selander-Lyckeborg innan de slutligen fastställdes. 

Vilka val som gjordes presenteras och motiveras nedan.   

 

4.1 Styrning 

Vid valet av styrning ställdes bland annat kravet att vagnen inte skulle kunna rulla i 

sidled. Därför krävdes någon form av rätstyrning. För att göra vagnen så lättstyrd som 

möjligt valdes att placera roterande länkhjul bak och fasta hjul fram. I och med det 

svänger vagnens bakparti kring vagnens framände vilket skapar en lång hävarm som 

gör även de tyngsta av laster lätta att förflytta. Det motsatta alternativet, att placera 

länkhjul fram och fasta hjul bak, skulle istället medföra en väldigt kort hävarm vilket 

kräver en större pålagd kraft från användaren för att svänga vagnen. Ett ytterligare 

alternativ som diskuterades var att ha länkhjul både fram och bak på kundvagnen och 

istället ha ett fast hjul mitt under vagnen. Detta skulle dock inte fylla något större 

syfte utan endast leda till fler hjul och där med en dyrare och tyngre konstruktion. 

 

4.2 Bromsning 

Ett krav från uppdragsgivaren var att vagnen ska kunna stå placerad i lutning utan att 

börja rulla. Ett önskemål var en broms av typen dödmansgrepp vilket innebär att 

vagnen inte kan rulla så länge ingen håller i dess handtag. Då detta är svårt att 

genomföra i kombination med de roterande bakhjulen, och då styrningen ansågs ha 

högre prioritet än bromsningen, valdes det att behålla den tänkta styrningen och 

istället använda en fotbroms av ”pedal-typ” på vagnens bakre hjul.  

Att bromsa framhjulen med hjälp av en ”dödmansgreppbroms” skulle innebära någon 

typ av hävarmskonstruktion. En sådan lösning ansågs vara för komplex och både öka 

vagnens vikt och pris för mycket. Den skulle även löpa en stor risk att gå sönder vid 

vårdslös hantering. 

Ett annat alternativ som sågs över var att bromsa vagnen mot marken med hjälp en 

”bromskloss”. Denna lösning ansågs dock föra med sig oväsen och bli en dyr 

förslitningsvara. Den skulle även försämra vagnens framkomlighet i snö och ge dålig 

bromsförmåga då det är halt ute på grund av låg friktion. 
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4.3 Hjul 

Vid val av hjul togs ett flertal aspekter i beaktning. Vagnen skulle dels vara lätt att 

framföra på samtliga underlag som råder under ett år på ÅVC Bromma och hjulen 

skulle även hålla för den överenskomna maxlasten. Med avseende på 

framkomligheten togs beslutet att ett hjul med en stor diameter var lämpligt. Detta ger 

en jämnare gång på ojämna underlag samt bättre framkomlighet i snö. Det skapar 

även en bättre ergonomi vid på- och avlastning av vagnen då lastytan hamnar högre 

upp från marken. Det ansågs dock finnas en övre gräns runt 200 mm då större hjul ger 

en högre tyngdpunkt och därmed sämre stabilitet. Då kravet på maxlasten var 500 kg 

jämt fördelat över lastytan ställdes ett krav på 125 kg per hjul.  

Kontakt togs med Tellus Hjul & Trade AB för att rådgöra kring vilken typ av hjul 

som var lämpligast för ändamålet. Då vagnen utsätts för både tunga laster och något 

ojämnt underlag beslutades att en rullagrad stålfälg var optimalt. Vid val av däck 

ställdes vikt och dämpegenskaper mot underhållsfrihet. Alternativen var ett luftfyllt 

eller ett punktringsfritt däck. Då det finns relativt mjuka punkteringsfria däck ansågs 

det tillsammans med underhållsfriheten vara det bättre alternativet. Till dessa hjul 

valdes byglar i galvaniserat stål med specificerade maxvikter som rymdes inom de 

uppställda kraven.  

 

4.4 Stomme 

Vid utvärdering av stommens geometri och konstruktion togs hänsyn till bland annat 

tillverkningsmöjlighet, hållfasthet och budget. För att kompromissa så lite som 

möjligt med hållfastheten togs beslutet att bocka så mycket som möjligt av ramen för 

att undvika svetsfogar i största möjliga mån.  

Från början fanns en tanke att göra kundvagnarna stapelbara. Detta skulle dock ge en 

dyrare konstruktion och även sämre hållfasthet jämfört med en kundvagn utan den 

funktionen. Efter diskussioner med Jonas Salander-Lyckeborg avfärdades denna idé 

då det idag inte finns något problem med platsbrist på ÅVC Bromma. Hållfasthet och 

kostnad ansågs därför vara viktigare än möjligheten att spara plats. 

För att utnyttja kundvagnsparkeringarnas yta på bästa sätt valdes kundvagnens bredd 

till 700 mm så att det går in precis tre kundvagnar i bredd på parkeringen. Detta för att 

inte få något ”dött” utrymme vid sidan av de parkerade vagnarna. 

För att maximera lastytan valdes det att ha en rektangulär ram. Med hänsyn till 

ytbehovet samt vikten av lastytan valdes dess längd till ca 1080 mm då lastytan hade 

blivit betydligt tyngre av att vara längre. För att stadga upp denna beslutades det att 

fästa två tvärgående balkar parallellt med vagnens kortsidor. På en del befintliga 

modeller har balkar placeras parallellt med långsidorna men då en balks deformation 

ökar exponentiellt med längden är det ur hållfasthetssynpunkt bättre att ha stag på 

tvären. 
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För att skapa ett stabilt handtag valdes det att bocka även handtagsstammarna från 

samma stycke som ramen. Handtagsstammarna stadgades även upp med hjälp av 

förstärkningsplåtar längst ner vid bockningen.  

En viktig del vid utformningen av stommen var att skapa en bra infästningsmöjlighet 

för hjulen. Att som idag punktsvetsa fast hjulfästena avfärdades tidigt då de både är 

konstruktionsmässigt dåligt då alla krafter belastar en och samma punkt men även gör 

det svårt att på ett enkelt sätt byta ut ett trasigt hjulfäste. För att få en så stor 

infästningsyta som möjligt och samtidigt utnyttja den redan valda geometrin 

beslutades att istället fästa fästplattor under ramen i vilka hjulfästena sedan kunde 

skruvas fast.  

 

4.5 Lastyta 

Valet av lastytans utformning stod mellan att ha en tät lastyta eller en yta i form av ett 

galler. Ett argument för att endast ha ett galler var att det väger mindre. Att smala 

föremål som exempelvis stolsben kan gå igenom och bli svåra att lasta gjorde dock att 

en tät yta valdes. 

För att utnyttja ramen och få en jämn belastning över denna placerades lastytan 

vilande på ramens ovansida. Ett alternativ hade varit att fästa lastytan endast på de 

tvärgående stagen, och då även sänka ned dessa, för att få lastytan placerad innanför 

ytterramen. Att placera lastytan innanför ramen skulle skydda dess ytterkant, men 

samtidigt leda till att all last skulle belasta de tvärgående stagen. Det första 

alternativet ansågs konstruktionsmässigt mer lämpligt och med ett bra materialval 

ansågs att skydda lastytans ytterkant inte vara av lika stor vikt. 

Ett förslag som diskuterades var även en skyddsvägg under handtaget för att skydda 

användaren från eventuell vältande last. En sådan vägg skulle dock även förhindra 

användaren att lägga långa föremål längs med vagnen vilket ansågs vara en anledning 

för att istället ha en öppen yta under handtaget. Har användaren ett långt föremål 

kommer han eller hon troligtvis lasta detta på vagnen oavsett, men istället för att lägga 

det på längden lägga det på tvären. En väldigt brett lastad vagn är både 

svårmanövrerad och gör framkomligheten begränsad för övriga besökare. Vältande 

last är idag inget stort problem så den enklare möjligheten att lasta långa föremål 

prioriterades högre. 

Ett alternativ till väggen under handtagen var att placera ett antal stöd eller en vägg 

längs vagnens långsida. Detta skulle göra det möjligt att luta saker mot denna och 

samtidigt behålla möjligheten att lasta långa saker på längden. En risk med detta 

ansågs dock vara att vagnen, om allt för tunga saker lutas mot denna vägg, riskerar att 

välta. Beslutet togs därför att inte ha någon sidovägg. 

Ett önskemål fanns om att underlätta transporten av mindre föremål. Då dessa ofta 

packas i påsar placerades krokar längs med handtagsstammarna. Krokarna placerades 

relativt högt upp för att påsarna inte ska hänga över och inkräkta på lastytan. 
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4.6 Handtag 

För att stabilisera konstruktionen valdes att placera ett handtag på tvären mellan de 

två stammarna istället för att använda två separata handtag. För enkel och hållbar 

konstruktion av handtaget valdes att bocka även detta från samma stycke som resten 

av ramen. På så sätt blir ramen ett slutet stycke med endast en svetsfog placerad vid 

mitten av handtaget.  

Då tvärsnittet för ramen är cirkulärt ansågs det vara fördelaktigt att behålla det till 

hantagets form. Handtaget valdes sedan att kläs med transparent krympslang för att 

skapa viss isolering mot kyla jämfört med att hålla i rent stål. 
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5 Materialval 

Materialvalet var en viktig del av produktframtagningsprocessen. Då kundvagnen ska 

tillbringa hela sin livstid utomhus var det viktigt att välja ett material som tål de 

svenska väderförhållandena. Valet stod mellan rostfritt stål och aluminium. 

 

Stål är en legering som består av järn och kol. I rostfria stål har även krom och 

vanligtvis nickel tillsatts. Legeringsämnena gör att ett oxidskikt skapas på materialets 

yta vilket skyddar materialet från korrosion. Stål är starkt och har en hög hållfasthet 

samtidigt som det är relativt billigt. En nackdel är att det har en högre desnitet än 

exempelvis aluminium. (Lindunger & Stark, 2004).  

 

Aluminium har en densitet på ungefär en tredjedel av stålets och passar därför bra till 

konstruktioner där låg vikt önskas. Dess hållfasthet är dock även den lägre än stålets.  

Aluminium skyddas mot korrosion genom att materialet bildar ett eget skikt av 

aluminiumoxid som skyddar dess yta. (Lindunger & Stark, 2004) 

 

Då det ställdes höga krav på kundvagnens hållfasthet valdes stål till dess ram. När det 

gäller lastytan ansågs stål dock bli för tungt och valet stod istället mellan aluminium 

och trä. Många av dagens kundvagnar har lastytor av trä, men på grund av att 

kundvagnen ska tillbringa hela sin tid utomhus ansågs inte detta vara optimalt. Istället 

valdes aluminium. 
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6 Slutkonceptet 

Projektet resulterade i en avskalad kundvagn med fokus på användarvänlighet samt att 

tåla de påfrestningar den utsätts för. För att förenkla möjligheten att reparera enstaka 

delar består den till stor del av standardiserade komponenter. Detta ökar dess 

livslängd då enstaka komponenter kan bytas omedelbart, innan ytterligare skador 

hunnit uppstå och leder även till ett lägre pris då delarna inte behöver 

specialtillverkas. 

Ramen under kundvagnens lastyta är bockad av ett stålrör. Även handtagets stammar 

är bockade, dock med en större bockningsradie för att öka det horisontella avståndet 

mellan lastytan och handtaget. För att stadga upp ramen har två tvärgående balkar 

placerats parallellt med ramens kortsidor. Det bakre staget inklusive de bakre 

hjulfästena har placerats vid lastytans bakre kant för att på så vis få bromspedalerna 

att vara lättillgängliga. Det främre staget har placerats 205 mm in från framkanten då 

det ansågs lämpligt för att både ge att bra stöd för lastytan men samtidigt ge en stabil 

konstruktion utan risk för ”gungbrädseffekt”.  

För att stabilisera konstruktionen ytterligare har handtaget placerats på tvären mellan 

de två stammarna. Även detta har bockats från samma stycke som resten av ramen för 

att få allt i samma stycke. Handtagsstammarna har även förstärkts med två 

förstärkningsplåtar. Vid handtaget mitt har ramen svetsas samman. Hela stommen kan 

ses i Figur 3. 

 

Figur 3. Kundvagnens stomme 
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För att förenkla kundvagnens styrning har fasta hjul monterats fram samt roterande 

hjul bak. Vagnen har hjul från Tellus Hjul & Trade AB som vardera klarar att bära 

upp 205 kg. Hjulen har en diameter på 200 mm vilket ger en bygghöjd på 235 mm. På 

de två bakre hjulen är bromsar monterade direkt på hjulen. Bromspedalerna har 

färgats röda för att synas tydligt och förenkla användandet av bromsarna. De två 

hjultyperna kan ses i Figur 4.  

 

Figur 4. De olika hjultyperna. Roterande hjul bak samt rätstyrda hjul fram 

De tvärgående stagen under ramen har utnyttjats för infästningen av hjulen. För att 

skapa en bra infästningsmöjlighet för hjulen har fästplattor svetsats fast i vilka hjulen 

sedan skruvats fast, se Figur 5. 

  

Figur 5. Infästningen av hjulen 
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Lastytan är tillverkad av en durkplåt av aluminium som vilar på ramens ovansida. För 

att hålla lastytan på plats horisontellt och samtidigt undvika att skruva i ramen har ett 

antal plattjärn fästs i ramen i vilka durkplåten i sin tur skruvats fast. Då dessa inte 

behöver ta upp någon vertikal last, utan endast förhindra rörelse i det horisontella 

planet, kunde dessa göras väldigt små. Infästningsskruvarna är nedsänkta i durkplåten 

för att inte sticka upp, se Figur 6. 

 

   

Figur 6. Lastytans infästning 

Handtaget är färgat blått och klätt med krympslang för isolering mot kyla. Den blå 

färgen symboliserar Stockholms Stad och ÅVC Bromma. På handtaget finns även 

möjlighet att förmedla information genom text eller bilder. En dekal av önskat slag 

kan klistras fast eller så kan hantaget målas innan krympslangen värms och klämmer 

åt om handtaget. På detta sätt kan valfri information förmedlas om vagnen eller 

återvinningscentralen. 

Handtaget har en ergonomisk ytterdiameter på runt 34 mm och dess höjd över marken 

är 110 cm vilket motsvarar medelvärdet av en mans armbågshöjd. (Arbete och teknik 

på människans villkor, 2010) 

Vagnens runda former samt blanka ytor ger ett visst intryck av att vagnen ska 

behandlas med varsamhet. Detta trots att vagnen är dimensionerad för 500 kg. Hela 

slutprodukten kan ses i Figur 7. 
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Figur 7.  Den slutliga kundvagnen 
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7 Estetik och användarinteraktion 

När det gällde utformningen av kundvagnen fanns det en tydlig vision att göra den så 

enkel och avskalad som möjligt. Funktionell, men utan onödiga utsmyckningar som 

med tiden riskerar att gå sönder. Tanken var även att förmedla att den ska användas 

med en viss varsamhet för att undvika onödiga påfrestningar. Den är dimensionerad 

att klara en last på 500 kg, men intrycket fick gärna vara att den tål mindre. 

Att ramen bockades ledde till en stomme med runda former, något som gav 

inspiration även till den resterande formgivningen. Även lastytan har rundats i 

bakkant för följa de formerna. Att fortsätta utgå från runda former gav produkten ett 

enhetligt utseende och ett ”mjukt” intryck som förhoppningsvis kan förmedla den 

varsamhet som önskats. Att låta ramens yta vara blank förstärkte även det detta då en 

matt yta kan ge en mer robust känsla medan en blank yta ofta ger ett skörare intryck.   

En viktig del av utformningen var att göra kundvagnen enkel att använda. 

Bromspedalerna har målats röda för att göra dessa synliga och tydliga för användaren. 

Röd är en ur ett synergonomiskt perspektiv bra färg då den vanligen används till och 

förknippas med något som är viktigt (Arbete och teknik på människans villkor, 2010). 

För att inte distrahera användarens uppmärksamhet har inget ytterligare på vagnen 

målats rött. 

Handtaget är en del av kundvagnen som alla ser och lägger märke till. För att utnyttja 

detta har handtaget försetts med en annonsplats där information kan placeras. För 

ÅVC Bromma har handaget målats blått för att symbolisera Stockholm Stad och har 

även försetts med en text att den tillhör ÅVC Bromma.    

 

 

 



18 

 

8 Dimensionering 

Dimensionering gjordes endast för de egentillverkade delarna. För inköpta 

komponenter, så som hjul och bromsar, antogs att de av leverantören givna 

uppgifterna var korrekta. 

Då ramen var tänkt att tillverkas av ett stålrör gjordes beräkningar gällande ramens 

deformation vid olika rördimensioner. Då de största deformationerna sker längs de 

längsta balkarna beräknades nedböjningen längs ramens ena långsida samt längs 

handtagsstammarna. En deformation på maximalt 1 % av balkarnas längd ansågs vara 

godkänt enligt ofta använd tumregel.  

Då kundvagnen hade ett krav att klara en belastning på 500 kg jämt fördelad över 

lastytan antogs de vid beräkningarna att kundvagnens ena långsida belastades med 

250 kg. 

Balkens nedböjning beräknades enligt ekvation 1. 

 
  

   
 

    
 

(1) 

Där balkens totala längd mellan de två stagen är          och E-modul för stål är 

         . Lasten    beräknas enligt 

        (2) 

Tvärsnittet   ges av 

 
    

  
    

 

 
 

(3) 

Där    är rörets ytterradie och    är rörets innerradie. 

Ett rör med ytterdiametern 30 mm och tjockleken 3 mm ger en nedböjning på 5,42 

mm vilket motsvarar 0,68 %  av balkens längd. 

För att handtaget inte ska upplevas instabilt vid användning av vagnen beräknades 

även handtagsstammarnas deformation vid ett pålagt tryck på 90 kg.  Handtaget utgår 

från två stammar och vid dimensioneringen antogs det att trycket fördelas jämt över 

dessa.  

Stammarnas deformation beräknades enligt ekvation 4. 

 
  

   
 

   
 

(4) 

Där handtagssammens längd från infästning är          och E-modul för stål är 

         . Lasten P beräknas enligt ekvation 5. 
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        (5) 

Tvärsnittet   ges av ekvation 3. 

Vid en belastning av 90 kg sviktar handtagsstammarna med en nedböjning på 0,92 % 

av balkens längd vilket är lägre den tillåtna maximala nedböjningen.  

Lastytans tjocklek dimensionerades med hjälp av ANSYS (ANSYS Workbench 14.5, 

2013) till tjockleken 5 mm. En tjocklek på 5 mm ger en nedböjning på 6,08 mm vilket 

motsvarar 0,85 % av lastytans längd, se Figur 8. 

 

 

Figur 8. Lastytans nedböjning i mm 
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9 Tillverkning 

Tre prototyper togs fram tillsammans med  AB Smireko i Bålsta. Tillverkningen av 

dessa gick till på samma sätt som de faktiska vagnarna ska tillverkas. Prototyperna 

kostade runt 9500 SEK per vagn att tillverka men en snabbt ihopsatt offert från AB 

Smireko ger ett pris på runt 7500 SEK per vagn vid tillverkning av en serie om 40 

vagnar. 

Till en början bockades ramen i ett enda stycke från ett långt rör i rostfritt stål med 

hjälp av en lämplig rörmatris och en bockningsmaskin, se Figur 9. Innan skarven 

svetsades ihop träddes transparent krympslang över röret för att senare agera grepp 

och isolering av handtaget. 

Figur 9. Den bockade ramen 

Efter detta kapades de tvärgående stagen till och rundades invändigt i ändarna för att 

passa för infästning i ramen. De svetsades slutligen fast enligt de bestämda avstånden. 

Hjulfästena vattenskars ur 5 mm tjock plåt och i dessa gjordes även hål för montering. 

Hjulfästena svetsades sedan fast både mot ramen och mot de tvärgående stagen för 

optimal stabilitet. Även de två sidoväggarna som stabiliserar handtaget vattenskars 

och svetsades på plats. Hela förloppet kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10. Arbetsgången kring kundvagnens ram 
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I nästa steg vattenskars lastytan ut ur 5 mm tjockt durkaluminium. Skruvhålen i denna 

försänktes med 45 grader för att gömma skruvskallarna. Fyra stycken plattjärn 

kapades till och borrades skruvhål i. Dessa svetsades fast i ramen för att ha att fästa 

lastytan i. Se Figur 6. 

Två små rundstål bockades till för att sedan svetsas fast strax under handtaget, se 

Figur 11. Dessa fungerar som hängare för påsar och liknande. 

 

Figur 11. Hängare för påsar 

Då stommen var klar monterades vagnens övriga delar på plats. Hjulen som köpts in 

hos Tellus Hjul & Trade AB skruvades fast mot hjulfästena med M10 skruvar samt 

låsmuttrar. Lastytan skruvades slutligen fast mot plattjärnen med försänkta M8 

skruvar och låsmuttrar, se Figur 12. Ritningar på alla delar finns i Bilaga 4 

 

Figur 12. Montering av hjul 
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Det finns några detaljer som av ekonomiska skiljer prototypen från den faktiska 

produkten. Tvärsnittet som har använts till ramen är ett stålrör med dimensionen 25x2 

mm. Som sagts i tidigare kapitel angående dimensionering är det önskvärt att ha ett 

rör med dimensionen 30x3 mm.  

Krokarna för upphängning av påsar är i protypen böjda uppåt i en 45 graders vinkel. 

Önskvärt är att krokarna på den faktiska produkten är runda enligt Figur 13. 

 

 

Figur 13. Rund hängare 
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10 Slutsats 

Projektet har fortlöpt väl och den slutliga produkten anses uppfylla de krav och 

önskemål som angavs i kravspecifikationen. 

 

• Kundvagnen är dimensionerad att klara en belastning på 500 kg jämt fördelad 

över lastytan. 

• Kundvagnen kan stå på egen hand utan att rulla med en last på 410 kg. 

• Kundvagnens hjul samt lastyta är utbytbara. 

• Kundvagnen har en bredd på 700 mm och en längd på 1079 mm. 

• Lastat gods inkräktar inte på förarutrymmet. 

• Kundvagnen är anpassad efter svenska väderförhållanden. 

• Kundvagnen är enkel att manövrera samt bromsa.  

• Priset för en kundvagn är beräknat till 7500 SEK vilket har godkänts av Jonas 

Selander-Lyckeborg på Trafikkontoret. 

• Kundvagnens utseende förmedlar att den ska behandlas med viss varsamhet. 

• Kundvagnen passar återvinningscentralens grafiska profil. 

• Kundvagnens bredd är anpassad efter kundvagnsparkeringens bredd. 

• Kundinformation kan kommuniceras på handtaget. 

• Kundvagnen kan om så önskas tillverkas i olika längder. 
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11 Diskussion 

Hjulens bromsar har antagits klara av att bromsa en lika en stor last som de klarar av 

att bära. De två bakre hjulen har alltså antagits kunna bromsa en last på 205 kg per 

hjul vilket ger en god marginal mot kravet på sammanlagt 100 kg.  Kundvagnen anses 

enkel att använda för hela användargruppen då bromsningen nu sker med hjälp av en 

fotpedal istället för ett handgrepp. På så vis kan även en äldre person med nedsatt 

styrka i händerna, eller en yngre person med nedsatt fysisk förmåga, klara av att lägga 

i och ur bromsen. 

När det gäller kravet att lastat gods ej ska inkräkta på förarutrymmet har eventuella 

långa föremål placerade utstickande från lastytan ej inkluderats då det är användarens 

eget val att placera föremålen så. Det har även antagits att de påsar som eventuellt 

hängs på krokarna under handtaget är i storlek med en IKEA-kasse som hängs mellan 

de två krokarna eller två mindre påsar placerade på var sin krok. Krokarna har 

placerats så långt upp som möjligt längs handtagsstammarna men om påsarna är större 

finns det risk att dessa hamnar framför användarens ben. 

Att kundvagnen ska vara anpassad efter svenska väderförhållanden innefattar att den 

ska vara enkel att köra även vid snö. De valda hjulen gör att ramen hamnar 240 cm 

över marken vilket anses vara tillräckligt. Är snödjupet högre än så antas parkeringen 

plogas. 

Med återvinningscentralens grafiska profil menas framför allt de färger som används 

på ÅVC Bromma. Dessa är blått, vitt och gult.  

Tvärsnittet som är valt är valt med avseende på dimensioneringen. Standardtvärsnitt 

på marknaden varierar lite mellan olika stålleverantörer. Många färdiga stålrör har 

amerikanska invändiga mått vilken medför väldigt udda ytterdiametrar. Till exempel 

levererar Bromma Stål bara stålrör med diametern 26,9 mm och tjockleken 2,65 mm 

alternativt diametern 33,7 mm och tjockleken 3,25. Detta medför att det vid 

beställningstillfälle måste beslutas om att välja det mindre, lättare, något billigare men 

något svagare stålet eller det större, tyngre, något dyrare men starkare stålet. Andra 

leverantörer som till exempel Stålrör AB levererar dock precis de valda 

dimensionerna. Dimensioneringskapitlet ger en god bild av hur mycket vagnen med 

ett valt tvärsnittet klarar med hjälp av vilket ett sådant beslut får tas. 

Det är möjligt att tillverka kundvagnen i andra längder. En kortare variant skulle dock 

leda till att ramen blir något överdimensionerad och eventuellt skulle kunna minskas i 

dimension. En längre modell skulle på samma sätt kräva en ökad rördimension för att 

hållfastheten inte ska försämras.   

Slutligen är vagnens livslängd svår att bedöma då den beror på om man räknar fram 

tills det att en första komponent behöver bytas ut eller tills det att hela vagnen är 

utsliten. De utbytbara komponenterna ger vagnen en i princip oändlig livslängd då det 

enda som inte går att byta ut är stommen. Kravet på en livslängd på 2 år anses därför 

vara uppfyllt. 
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12 Framtiden 

De framtagna prototyperna ska inom en snar framtid testas på ÅVC Bromma. Klarar 

dessa den påfrestning de utsätts för kommer Stockholms Stad att överväga att tillverka 

ytterligare 40 stycken att använda i den dagliga verksamheten.  
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Bilagor   

Bilaga 1. Bilder tagna på ÅVC Bromma 

Bilder föreställande de kundvagnar som idag används på ÅVC Bromma samt den 

miljö som de används i. 
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Bilaga 2. Kravspecifikation 

En kravspecifikation framtagen tillsammans med uppdragsgivaren gällande de krav 

och önskemål som fanns på produkten. 
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Bilaga 3. QFD 

En QFD som överför de kundönskemål som finns på produkten till konkreta 

produktegenskaper. 
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Bilaga 4. Ritningar 

Ritning 1. Bockad ram 
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Ritning 2. Tvärgående stag 
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Ritning 3. Hjulfäste
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Ritning 4. Lastyta 
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Ritning 5. Plattjärn för infästning av lastyta 
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Ritning 6. Förstärkningsplåt
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Ritning 7. Avståndsritning för montering 

 

 


