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Sammanfattning 

SjöVägen är SLs enda nuvarande pendelbåtslinje, linje 80, och har varit i drift sedan 

2012. Den sträcker sig från Nybroplan till Frihamnen via bland annat Nacka och 

Lidingö. Linjen är en av få i Stockholms kollektivtrafik som tillåter att resenärer tar med 

sig sin cykel ombord. Till båtarna som trafikerar linjen i dagsläget finns det ingen 

specificerad cykelförvaring, cyklarna har surrats fast mot relingen. Detta har varit 

opraktiskt och tidsödande för personalen och resenärerna.  

I september 2014 tas SjöVägens nya elbåt i trafik som har större kapacitet än föregående 

båtar på linjen. Syftet med projektet är att organisera och förbättra användarvänligheten 

vid förvaring av cyklar på SjöVägens nya båt genom att ta fram ett smart koncept för 

cykelförvaring. Målet med förvaringen är att cyklarna ska uppta liten plats, vara 

lättillgängliga och inte vara i vägen.  

Arbetet har genomförts i nära samarbete med Anders Rörby, konsult åt SjöVägen, samt 

Rederiaktiebolaget Ballerina med VD Gustaf Myrsten och anställda. Ballerina är det 

rederi som står för driften av SjöVägen och som är beställare av den nya elbåten. 

Initialt undersöktes marknaden för att se vilka olika typer av cykelförvaring som finns 

och hur de fungerar. Intervjuer med SjöVägens besättning och resenärer har genomförts 

för att få deras syn på problemet. Befintliga och tänkbara problem med en 

cykelförvaring ombord på en båt har analyserats och legat till grund för 

konceptutvecklingen. Genom användning av en modell och mock-up av en båtreling, 

både i skala och skalenlig, har problemen testats och utvärderas för att genom dessa 

resultat sedan ta fram ett lösningsförslag. Med datorprogrammen Solid Edge, 

Rhinoceros, Matlab och Ansys Workbench har de olika lösningarna visualiserats, 

byggts upp och utvärderats. 



Projektet har resulterat i ett slutkoncept bestående av tre delar, två typer av cykelställ 

samt ett användargränssnitt, där problemlösning och form varit drivande. De ena av 

cykelställen är väggmonterat och rymmer fyra stycken cyklar. Det andra är ett ställ som 

monteras på den befintliga relingen där cykelns framhjul parkeras mellan spjälorna 25 

centimeter utanför relingen. Detta tillsammans med att cyklarna snedställs gör att 

utrymme sparas och 14 stycken cyklar ryms. Det är detta ställ som är huvudlösningen 

till projektet och totalt med väggstället ryms 18 stycken på hela båtens fördäck. Till 

detta har ett användargränssnitt utvecklas kring cykelställen för att underlätta för 

resenärerna genom tydliga markeringar, symboler och färgsättning. Konceptet löser 

uppställda problem och erbjuder en användarvänlig lösning som bidrar positivt till 

båtens övriga utseende. 
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Abstract 

SjöVägen is SL’s only current commute route with boats, route 80, and has been 

running since 2012. The route runs between Nybroplan and Frihamnen with stops at 

Nacka and Lidingö for example. SjöVägen is one of the few routes of Stockholm’s 

public transports that allow the traveler to bring their bicycle along with them. On 

today’s boats there is no actual bicycle storage, the bicycles has only been placed along 

the railing. This has been impractical and taken the staff’s and traveler’s time. 

In September 2014 SjöVägen will receive a new electrical boat to their fleet which can 

hold more passengers than their boats that’s operating the route now. The purpose of 

this project is to organize and improve the user friendliness when storing bicycles on 

SjöVägen’s new boat by producing a smart concept for bicycle storage. The target 

properties of the bicycle storage are that the bicycles should not occupy a lot of space, 

be easy to access and don’t be in the way of other travelers.  

The project has proceeded in close collaboration with Anders Rörby, consultant for 

SjöVägen, and Rederiaktiebolaget Ballerina with CEO Gustaf Myrsten and personnel. 

Ballerina is the shipping company that is responsible for the operation of SjöVägen as 

well as the purchaser of the new electrical boat. 

Initially the market was reviewed to see what kind of bicycle racks that are available 

and how they work. SjöVägen’s crew and passengers were interviewed to hear their 

opinion on the bicycle storage problem. Existing and possible problems on storing 

bicycles on a boat has been analyzed and evaluated and this is the underlying material 

for the concept generating. The problems have been evaluated and tested with the help 

from a model, in scale, and a mock-up of a boat’s railing in full-size. With the aid from 



the computer software Solid Edge, Rhinoceros, Matlab and Ansys Workbench the 

solutions have been visualized, concretized and evaluated. 

The result of this project is a final concept which consists of three parts, two types of 

bicycle racks and a user interface, where problem solving and design has been the 

driving force in the creating process. One of the bicycle racks is wall mounted and can 

hold up to four bicycles. The other bicycle rack is mounted on the already existing 

railing where the bicycle’s front wheel is placed between two of the railing’s poles 25 

centimeters outside of the railing. This together with that the bicycles are parked 

inclined to the railing results in that a lot space is saved. The rack can hold up to 14 

bicycles. This bicycle rack is the main solution to this project and all in all a totally of 

18 bicycles can be stored on the boat’s foredeck. Along with the bicycle racks a user 

interface has been developed with symbols and coloring, to aid the users when they park 

their bicycles. The concept solves the established requirements and offers a solution that 

contributes to the boats overall appearance. 
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1. Inledning 

Denna rapport behandlar framtagningsprocessen för ett slutkoncept som avser förbättra 

möjligheten till cykelförvaring ombord på SjöVägens pendelbåtar. SjöVägen kallas den 

båtlinje som binder samman Nacka och Lidingö med Stockholms innerstad.  

Mellan åren 2010 och 2012 drevs ett projekt av kommuner och företagare i Nacka och 

Lidingö tillsammans med SL som resulterade i pendelbåtslinje 80, SjöVägen. Linje 80 

har varit i trafik sedan 2012. Projektledare för projektet var Anders Rörby som sedan 

2012 fortsatt arbeta som konsult med Sjövägen. Rörby arbetar bland annat med 

trafikplanering, tidtabeller, kundkontakter, marknadsföring och att allmänt förbättra 

SjöVägen. Genom sin roll till SjöVägen såg Rörby behovet av smart cykelförvaring på 

båtarna och tog därigenom kontakt med KTH och är initiativtagaren till detta projekt. 

Cykeln kan göra vägen till t. ex. arbetet både snabbare och smidigare för många, men 

för vissa pendlare kan cykeln behöva kombineras med kollektiva färdmedel. På 

tunnelbana och bussar är det inte tillåtet att ta med cykel på grund av säkerhetsskäl och 

platsbrist, men på pendeltåg och båttrafik tillåts cyklar, dock med vissa begränsningar 

(SL, 2013).  

1.1 Bakgrund  

I en artikel i Dagens Nyheter skriver Rothenborg (2014) om att många nya bostäder 

byggs längs med SjöVägens hållplatser, se Figur 1, och hur allt fler resenärer lockas till 

pendelbåtarna. Ombyggnaden av Slussen som försvårar trafiken mellan Nacka och 

innerstan är en annan faktor som väntas bidra till ett ökat resande med SjöVägens båtar 

(Sundström, 2014). Många upplever båtresorna som bekvämare och trevligare än 

alternativa kollektiva färdmedel. Även möjligheten att kunna cykla från hemmet till 

hållplatsen, ta båten en bit av vägen och sen cykla vidare till jobbet lockar 

(Sundström, 2011).  
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Figur 1.   Rutt för SjöVägens pendelbåtar. Streckad linje körs endast vintertid på helgen. 

(Sjövägen, 2014) 

Ett problem med det ökande antalet passagerare är att båtarna inte är utformade för att ta 

emot cyklar i någon större utsträckning. I dagsläget tillåts cyklar på fördäcket i mån av 

plats, och rekommendationen för dagens båtar är upp till fem cyklar åt gången 

(Sjövägen, 2013). Under sommarmånaderna händer det att rekommendationen 

överskrids vida då personalen ogärna vill neka någon. En annan aspekt som begränsar 

förvaringsytan är att båtarna har utrymningsvägar via fördäck vilka inte får blockeras. 

En ny, större båt byggs till sträckan för att tillgodose det ökade behovet och 

förhoppningen är nu att ta tag i cykelfrågan redan innan båten sätts i trafik. Båten är 

planerad att tas i trafik under september 2014.  

Att resa från Saltsjöqvarn, Finnboda hamn, Kvarnholmen eller Nacka Strand till 

Nybroplan tar 12-32 minuter och att resa från Nacka Strand eller Lidingö till Frihamnen 

tar 5-20 minuter. För en passagerare som vill ta sin cykel över vattnet för att kunna 

cykla vidare till jobbet är resorna alltså relativt korta (Sjövägen, 2014).  

1.2 Syfte  

Syftet med projektet var att ta fram en lösning som erbjuder smart förvaring av cyklar 

på SjöVägens pendelbåtar. Med smart förvaring menas att cyklarna ska uppta liten 

plats, vara lättillgängliga och inte vara i vägen. Cyklar ska förvaras på ett sådant sätt att 

de kan tas fram individuellt, d.v.s. att framkomligheten för den cykel som placerats i 

förvaringen först inte hindras av de cyklar som placerats senare.  
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1.3 Mål 

Målet med projektet är att det slutkoncept som tagits fram ska uppfylla sitt syfte och att 

denna rapport ska fungera som underlag om slutkonceptet vidareutvecklas och 

realiseras. I förlängningen är målsättningen från såväl uppdragsgivaren som 

projektdeltagarna att lösningen ska användas ombord på Sjövägens kommande elbåt när 

den går i trafik i september 2014. 

1.4 Avgränsningar  

Givet från uppdragsgivaren var att cyklarna skulle förvaras på fördäck, vilket är fallet 

även på dagens båtar. Huruvida lösningen skulle vara anpassad för den nya, större båten 

som kommer trafikera sträckan i framtiden, eller de mindre, befintliga båtarna var 

ospecificerat i projektets inledning. Ganska tidigt togs dock beslutet att utgå från den 

nya båten och dess förutsättningar när lösningen togs fram, detta beslut beskrivs mer 

närgående i kapitel 2. 

I projektet har ett slutkoncept tagits fram och alltså ingen färdig produkt. Slutkonceptet 

har visualiserats i form av illustrationer, en CAD-modell samt en fysisk skalmodell i 

skala 1:10, men någon prototyp har inte tagits fram. Dimensioneringsberäkningar styrks 

av simuleringar i mjukvaran Ansys; simuleringarna har dock inte kunnat verifieras 

empiriskt då prototypframställning låg utanför projektets ramar. 

Resultatet av arbetet redovisas i denna tekniska rapport och har tidigare presenterats vid 

en muntlig redovisning inför handledare och klasskamrater på KTH och på KEXPO-

mässan på KTH 16 maj 2014. 

1.5 Läsanvisningar 

I kapitel 2 beskrivs kronologiskt arbetsprocessen fram till det att ett koncept valdes ut 

för vidareutveckling till ett slutkoncept. I kapitel 3 presenteras den slutgiltiga 

utformningen av slutkonceptet och dess funktioner i korta drag, på så sätt kan läsaren 

lättare hänga med när arbetsprocessen från koncept till slutkoncept beskrivs fördjupat i 

kapitel 4 och 5. Kostnadsberäkningar och miljöanalyser presenteras i separata kapitel. 

2. Konceptgenerering  

I detta kapitel redogörs för arbetet med generering av koncept med en tillhörande 

förstudie.  

Inledningsvis presenteras, i allmäna ordalag, den metodik som utnyttjades i arbetet; i 

senare delar av rapporten redogörs för hur dessa utnyttjades och vilken information som 

erhölls. 

2.1 Metodik 

Under arbetsprocessen tillämpades en rad olika vedertagna metoder vilka refereras till i 

rapporten. Nedan förklaras dessa i korthet, med hänvisning till eventuell vidare läsning, 

i syfte att underlätta förståelse och läsning. 
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2.1.1 Persona 

För att tydligagöra vem den tänkta användaren i ett utvecklingsprojekt är och redogöra 

för dess behov så kan personas användas. Personas är påhittade användare som 

konkretiserar för utvecklaren vem denne tar fram en produkt till och kan på så sätt bidra 

till att kravspecifikationen stämmer överens med de verkliga användarna. En persona 

kan till exempel innehålla ålder, sysselsättning, familjesituation, behov och 

beteendemönster (Rind, 2009). 

2.1.2 Brainstorming  

Brainstorming är en vanlig metod vid idégenerering. Deltagarna försöker förbehållslöst 

lista så många lösningar de kan utan att förslagen utvärderas eller kritiseras under själva 

processen. Spontanitet och kvantitet prioriteras och förhoppningen är att en stor mängd 

skilda idéer alstras vilka sedan kan utvecklas till koncept (Ullman, 2010). 

2.1.3 Kravspecifikation    

I en kravspecifikation formuleras krav och önskemål som ställs på de koncept som tas 

fram i en produktframtagningsprocess. Krav och önskemål ska vara mätbara och 

lösningsoberoende. Vid konceptgenerering kan kravspecifikationen användas som 

styrande dokument (Boghard et al., 2010). 

2.1.4 Elimineringsmatris 

En elimineringsmatris används som en metod för konceptutvärdering. I 

elimineringsmatrisen listas kriterier som koncepten måste uppfylla. För varje koncept 

bedömds därefter huruvida det uppfyller var och ett av dessa kriterier eller om mer 

information behövs. Ett koncept som inte uppfyller alla kriterier i matrisen går ej vidare 

i processen utan måste omarbetas eller elimineras (Ullman, 2010). 

2.1.5 Kriterieviktningsmetoden  

För att utvärdera olika koncept inbördes kan en utvärderingsmatris tillämpas. I matrisen 

betygsätts hur väl koncepten uppfyller viktiga kriterier från målformuleringen. 

Kriterierna är viktade inbördes, och konceptets betyg multipliceras med kriteriets 

viktfaktor. De viktade betygen för samtliga kriterier summeras för varje koncept varpå 

konceptens totalpoäng kan utläsas. I det här projektet tillämpades en utvärderingsmatris 

enligt kriterieviktningsmetoden där de tänkta koncepten jämförs med en ideallösning 

(Ullman, 2010). 

2.1.6 Mock-up 

En mock-up är en modell i skala eller verklig storlek. Inom produktutveckling används 

mock-ups för att testa och utvärdera koncept empiriskt. Till exempel kan funktioner 

testas (Interaction Design Foundation, 2014) 

2.2 Förstudie  

För att kunna upprätta en kravspecifikation för projektet genomfördes studier inom 

olika områden. De typer av cykelförvaring som finns idag granskades i en 

marknadsundersökning för att få inspiration och ökad insyn i vilka tankar som ligger 

bakom dess utformning; anatomin för olika typer och storlekar av cyklar undersöktes 

för en utökad definition av vad en cykel är; Sjövägens båtar studerades för att kartlägga 
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förutsättningarna för den produkt som tas fram. Även de potentiella användarna av 

produkten undersöktes och beskrevs i form av personas. 

2.2.1 Cykelförvaring 

Gemensamt för de flesta typer av cykelförvaring är att de syftar till att organisera och 

parkera cykeln på anvisad plats samt stödja upp och säkra den från att stjälas. Det finns 

cykelställ som är stationära och platsmonterade samt de som används för att transportera 

cyklar på andra fordon.  

Stationära och platsmonterade 

Av de stationära cykelställ som finns på marknaden idag så går det flesta ut på att 

cykelns framdäck parkeras mellan två metallbyglar som stödjer upp cykeln, se Figur 2. 

För att kunna hantera olika typer av däck är bygeln avsmalnande. En fördel med denna 

typ av cykelställ är att det är lätt att förstå dess funktion, enkelt att använda och att 

cyklarna radas upp prydligt. En nackdel med stället är att framhjulet löper viss risk att 

bli skevt om cykeln får en stöt eftersom bygeln fördelar krafter på en liten del av 

framhjulet (Håkansson, 2008).  

 

Figur 2.   Ett vanligt förekommande cykelställ. 

I andra vanliga varianter är cykelstället, oftast tillverkat av metall, ett stöd som cykeln 

lutas mot och låses fast i. Ett exempel på den typen av ställ kan ses i Figur 3. Fördelar 

med denna typ av ställ är att ramen kan låsas fast, vilket ökar stöldsäkerheten, och att 

stället fungerar lika väl för alla däcktyper. En nackdel med stället är att cykeln vid stötar 

riskerar att falla och glida mot stödet vilket kan repskada ramen (Håkansson, 2008). 
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Figur 3.   Exempel på ramstöd på KTH:s campus. 

Något som utvecklats och anammats med växande cykelanvändning är olika typer av 

parkeringsgarage för cyklar. Främst kommuner och bostadsrättsföreningar har investerat 

i lösningar som erbjuder ett väldigt bra skydd mot stöld och väder. Likt de 

infartsparkeringar som finns för bilburna har även större anläggningar med väderskydd 

byggts vid större stationer för cyklister (Cykelboxen, 2012a). Vissa av dessa 

anläggningar har ett cykelställ där cyklarna parkeras i ett tvåvåningsställ, för att utnyttja 

rummets höjd. För att parkera i övre delen av cykelstället dras en skena ner diagonalt 

mot marken där cykeln låses fast. Användaren lyfter därefter skenan, som är utrustad 

med gasfjädrad lyfthjälp, och skjuter in den i stället, se Figur 4.  

 

Figur 4.  Ritning över tvåvåningscykelstället Falco Level. En nackdel med ställtypen är att relativt stor 

plats krävs under parkeringsförfarandet. Dimensionerna i figuren anges i mm. (Cykelboxen, 

2012b) 

Cykelförvaring i källarutrymmen 

Det finns flera företag på marknaden idag som riktat in sig på att optimera och 

organisera cykelrum.  Genom att varje cykel får en anvisad plats skapas ordning och 

reda. Många av produkterna utnyttjar rummens takhöjd genom att förvara cyklarna 

hängandes i framhjulet. Produkternas utformning varierar från en enkel krok i taket till 

en mekanisk arm som lyfter upp cykeln mot väggen och kräver liten kraft från 

användaren (Wheelylift, 2010), se Figur 5.  
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Figur 5.  Cykelförvaringen Wheelylift. Figuren visar hur cykelns framhjul hakas i lyftarmen som sedan 

förs upp mot väggen utan större ansträngning för användaren. (Facilitaire, 2010) 

Cykelställ för transport 

De cykelställ som är utvecklade för transport av cyklar är främst utvecklade mot 

bilmarknaden. I dagsläget finns det begränsade möjligheter att köpa cykelställ som är 

utvecklade mot båtar. De som finns riktar sig främst mot privat båttrafik och lämpar sig 

inte för kollektivtrafik. Detta på grund av att på- och avlastning skulle ta för lång tid. De 

alternativ som finns är väldigt lika de lösningar som finns för transport med bil där 

cykelns ram hängs upp på horisontella byglar eller armar som placeras bakom fordonet, 

se Figur 6.  

 
Figur 6.  Cykelförvaringen Cyclegrip (Fendergrip, 2012).  Cykeln hängs upp på två armar varpå ramen 

spänns fast med remmar. 

I Figur 7 visas ett exempel hur cykelförvaring har lösts ombord på en tunnelbana i 

Australien där tillgången på utrymme är mycket begränsad. Cyklarna hängs upp med 
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bakhjulet på en krok och stöttas upp med byglar.

 

Figur 7. Cykelfövaring ombord på tunnelbana.(Bicycle Network, 2014). 

2.2.2 Cyklar 

Butikspersonal hos Cykelringen, Cykloteket och Roslings, tre cykelhandlare i 

Stockholm, intervjuades för att skaffa mer information om anatomin för olika 

cykelmodeller.  

Uppenbart var att variationer kan finnas för ramens form och storlek varför den 

cykelförvaring som tas fram bör kunna hantera cyklar oberoende av ramens utformning. 

Generellt är däckstorleken för en vuxencykel 26”-29”, vilket motsvarar diametermått 

från 66 cm till drygt 73 cm. Vanligast förekommande är 28”. Barncyklar har mindre 

ramstorlek och hjuldiameter. Ett specialfall är hopfällbara vuxencyklar där 

däckstorleken kan vara omkring 20”, men då det är en cykelmodell specifikt framtagen 

för att underlätta förvaring har den medvetet förbisetts i det här projektet. 

Generella mått för en cykel kan ses i Figur 8. 
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Figur 8.  Generella dimensioner för cyklar. Cykelns längd och styrets höjd kan anta både större och 

mindre värden än de som anges i figuren. (Dansk Cyklist Forbund, 2007) 

Däckbredden varierar från 23 mm hos den smalaste racercykeln upp till 60 mm hos den 

bredaste mountainbiken. 

Vanlig bredd för styret är 50-70 cm och avståndet i bredd mellan pedalerna är omkring 

35 cm för alla cyklar. 

Den genomsnittliga vuxencykeln som säljs i ovan nämnda butiker väger 10-12 kg, men 

de tyngsta cyklarna väger upp till 25 kg inklusive monterad utrustning såsom 

stänkskärmar, pakethållare, cykelkorg och belysning. De elcyklar som säljs i butikerna 

väger marginellt mer än de tyngsta vanliga cykelmodellerna. Batteriet är vanligen 

placerat längs med ramen i cykelns bakre del och sticker inte ut mer än några centimeter 

åt sidorna. Med avseende på vikt och utformning bör det alltså inte vara avsevärt 

svårare att förvara en modern elcykel jämfört med en vanlig cykel. 

2.2.3 Båtarna  

Studiebesök genomfördes på två av Sjövägens båtar för att skaffa kännedom om hur 

cyklar förvaras idag och kartlägga vilka problem och förutsättningar som finns för den 

lösning som ska tas fram. De båtar som besöktes var Gurli och Kung Ring, två båtar 

som båda är över 100 år gamla. Den tredje ordinarie båten som trafikerar Sjövägen M/S 

Ballerina var inte i trafik då studiebesöken genomfördes, men skiljde sig enligt 

personalen inte nämnvärt från de övriga vad gäller förvaringsmöjligheter för cyklar.  

Tillfället för studiebesöken var en morgon i början av februari och båtarna var välfyllda 

med passagerare. Temperaturen utomhus var några enstaka plusgrader och endast en av 

dessa passagerare valde att ta med sig cykel, se Figur 9.  
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Figur 9.  Exempel på cykelförvaring på Gurlis fördäck. Cykeln är placerad längs med relingen och ett 

spännband förbinder ramen med relingen för att cykeln ska stå mer stabilt. Vid cykelns 

framhjul syns en ramp för underlättad påstigning. 

Fördäcket på båten Gurli är ca fyra meter på längden och dess bredd varierar från 

knappt fyra meter på sitt bredaste ställe ned till en dryg meter där det är som smalast. 

Utrymmet för cykelförvaring begränsas dels av utrymningsvägar, längst till vänster i 

Figur 9, och dels av en rad olika lösa och fasta föremål, t.ex. en ramp för påstigning för 

rullstolsbundna eller när nivåskillnaden mellan båt och brygga är stor. Personalen 

berättade att man stuvade cyklarna tätt längs med relingen om många cyklar skulle 

förvaras. Personalen anvisar om var cykeln ska stå och spänner fast den i relingen med 

spännband. Om många cyklar ska parkeras packas de tätt mot varandra. Problemet med 

denna lösning är att alla cyklar måste flyttas om den cykeln som är placerad närmast 

relingen ska lossas. Dessutom skapar detta handhavande extraarbete för personalen och 

medför risk för försenade avgångar. Då hastighetsbegränsningarna är strikta är det 

framför allt vid på- och avstigning som tid kan tjänas, och då måste cyklar snabbt kunna 

plockas fram vid behov, allra helst av passageraren själv. 

Ombord på Kung Ring fanns för dagen ingen cykel. Utformningen av båt och fördäck 

skilde sig en hel del mot Gurli vilket kan ses i Bilaga 1. Måtten och förutsättningarna 

var dock ungefär desamma för de båda båtarna. 

För att få en bild av förutsättningarna på den kommande båten kunde ritningar erhållas 

från rederiet M/S Ballerina AB. För att få ytterligare information om vilka förbjudna 

ytor och andra begränsningar som kommer finnas i praktiken när båten går i drift 

inbokades ett möte med tillsammans med Anders Rörby och Gustaf Myrsten, delägare 

av Rederiaktiebolaget Ballerina som sköter driften av Sjövägens båtar. Till mötet hade 
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även ett utkast till en kravspecifikation tagits fram som Rörby och Myrsten fick ge sina 

synpunkter på. 

Fördäcket på elbåten kommer ha en längd och största bredd på ca sju meter och ingen 

specifik lösning för cykelförvaring fanns vid tillfället för mötet. På mötet framgick det 

att cyklar troligen skulle komma att förvaras på samma sätt som på de nuvarande båtar, 

d.v.s. tätt stuvade längs med relingen. Förbjudna ytor på fördäck, d.v.s. ytor där 

förvaring eller cykel inte får placeras, utgörs av en ramp i båtens för, en fem meter lång 

skjutbar landgång och svängradien för de två dörrarna, se Figur 10. Fullständigt 

ritningsunderlag för båten hittas i Bilaga 2. 

 

Figur 10.  Ritning över fördäck på den kommande båten. Förbjudna ytor är markerade med rött. De 

förbjudna ytorna kan användas för passage.  

På mötet diskuterades även transportstyrelsens säkerhetsföreskrifter för relingens 

utformning eftersom det tidigt i projektet fanns idéer om att omforma hela relingen för 

att göra den mer kompatibel för cykelförvaring. Specifikationer finns för hur stor 

spjälbredden får vara och vilken höjd relingen måste ha (Transportstyrelsen, 2014). 

Utöver dessa föreskrifter fanns inga direkta begränsningar från rederiets sida vad gäller 

omformning av relingen så länge relingen inte skjuter ut längre än den list, ca 20 cm 

utanför relingen, på båtens sida som är avsedd att ta emot stötar. 
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Båtarna lägger alltid till med fören mot bryggan vid på-och avstigning, men utanför 

trafik, vid t.ex. reparation, kan båtarna komma att parkeras med sidan dikt an. 

Relingen på färjor tillverkas vanligen i stål men även aluminiumrelingar förekommer. 

Vid tillfället för mötet övervägde rederiet båda alternativen och hade inte tagit något 

beslut gällande relingens material. Stål har betydligt bättre hållfasthetsegenskaper än de 

aluminiumlegeringar som används till relingar, men har större behov av 

korrossionsskydd.  

En annan säkerhetsaspekt som ska beaktas när en lösning tas fram är att fri passage på 

minst en meter mellan de båda dörrarna och landgången ska erbjudas.  

Den kommande båten har en inbyggd, skjutbar landgång och kommer därför inte 

behöva avvara utrymme på fördäck för någon lös ramp för på- och avstigning. För att 

erbjuda landgången framkomlighet måste dock mitten av fördäck hållas fri.   

Under mötet togs beslutet att i första hand anpassa förvaringen för den kommande 

båten. Dels för att det fanns större möjligheter att genomföra förändringar på båten 

eftersom den ännu inte var i drift, och dels för att SjöVägens vision är att det i framtiden 

i första hand kommer vara större båtar som trafikerar linjen. 

2.3 Personas 

Den generella användaren av cykelförvaringen är en person som vill kombinera cykeln 

med kollektiva färdmedel för att på så sätt förenkla sin resväg. Användarnas ålder, 

fysiska förmåga och val av cykelmodell kommer vara kraftigt omväxlande. För att visa 

på den variation som kan finnas gällande kundönskemålen inom en gemensam 

målgrupp skapades tre personas. Dessa syftar även till att förkroppsliga den målbild 

som tidigare formulerats. 

De personas som tagits fram är baserade på intervjuer av resenärer och personal på 

båtarna samt representanter för Sjövägen. I Figur 11-13 presenteras de tre 

kundprofilerna.  
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Figur 11.  Persona: Ingrid (PRO, 2014) 

 

 

Figur 12.  Persona: Bill (Tidlös Personlig Stil, 2014) 
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Figur 13.  Persona: Peter (LFGSS, 2014).  

2.4 Kravspecifikation 

I kravspecifikationen som upprättades baserat på förstudien beslutades att förvaringen 

ska kunna hantera vuxencyklar, inklusive tillbehör så som cykelkorg, barnstol och 

pakethållare, med en total vikt på upp till 30 kg. Önskvärt är att även barncyklar ska 

kunna förvaras. Om lösningen påverkar relingens utformning måste transportstyrelsens 

föreskrifter följas. Användaren bör kunna använda förvaringen utan hjälp av personal 

och utan att tunga lyft krävs. Förvaringen ska stå emot de vädermässiga förhållanden 

som kan råda till sjöss och ha en livslängd på 20 år.  

Kravspecifikationen kan ses i sin helhet i Bilaga 3. 

2.5 Konceptutveckling 

Med förstudien som ramverk inleddes konceptutvecklingsprocessen. En idégenerering 

skapade många idéer vilka sedan processades fram till två koncept. Dessa koncept 

utvärderades med avseende på ett antal olika kriterier varpå ett av dem valdes ut för 

fortsatt arbete.  

2.5.1 Idégenerering 

Med hjälp av brainstorming genererades en rad förslag på lösningar. Eftersom utrymmet 

på fördäcket är begränsad utgick de flesta förslagen från att utnyttja höjden eller 

utrymmen utanför eller på relingen. Relingen utnyttjades på något sätt i många förslag, 

men det fanns även idéer där cyklarna lyftes upp och förvarades hängandes ovanför de 

förbjudna områdena mitt på däcket. Brainstorming genomfördes vid ett par olika 

tillfällen i idégenereringsprocessen, både för att skapa nya förslag och för att 

vidareutveckla befintliga förslag. 
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Som hjälpredskap under brainstormingen och idégenereringens övriga steg 

införskaffades två detaljerade modellcyklar i skala 1:15. En modell av en bit av däcket 

och relingen skapades i samma skala, se Figur 14.  

 

Figur 14. Modell över reling och cykel, i skala 1:15, som användes vid idégenerering. 

Många av förslagen testades på ett tidigt stadie empiriskt varpå det konstaterades att det 

är mycket fysiskt krävande att lyfta en cykel. Bara att lyfta upp framhjulet över knähöjd 

eller köra cykeln upp för en ramp är ansträngande och obekvämt. För att ändå kunna 

utnyttja höjden undersöktes metoder för att erbjuda lyfthjälp. 

Vid studiebesöket framkom att många resenärer åker med båtarna flera gånger i veckan; 

en pendlare kan göra två resor om dagen fem dagar i veckan. Resorna är också relativt 

korta. Av dessa orsaker ansågs användarvänligheten hos lösningen mycket viktig. För 

att en resenär som reser ofta med cykel ska vara positivt inställd till lösningen krävs att 

arbetsbördan för att använda den nya cykelförvaringen inte är markant större än vad 

som är fallet på båtarna idag.  

Många av de förslag som togs fram vid brainstormingen var effektiva med avseende på 

att spara utrymme men kunde inte utformas på ett sådant sätt att de inte var krävande för 

användaren och fick därför strykas. Gemensamt för många av dessa förslag var att de 

krävde att cykeln eller delar av cykeln lyftes mer än en halvmeter över däck. Att placera 

cyklarna helt utanför relingen vore med avseende på utrymme det bästa alternativet, 

men en sådan lösning kräver lyft, och även med lyfthjälp finns en risk att användaren 

inte känner tillit inför en lösning där cykeln hänger direkt över vatten. 

I början togs mycket hänsyn till hur stort utrymme cyklarna krävde när de var förvarade 

och hur detta kunde minimeras, men efter vidare resonerande lades minst lika mycket 

fokus på hur stor plats på däck lösningarna krävde under parkeringsförfarandet. 

Eftersom alla förslag klarade av att erbjuda tillräckligt passageutrymme när cyklarna var 

parkerade studerades som ett nästa steg vilket passageutrymme som gavs när en cykel 
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på varje sida av däck parkerades eller lossades. Med tanke på att passagerare med och 

utan cykel går av och på samtidigt är det viktigt att cyklar som parkeras eller lossas inte 

blockerar vägen och på så sätt skapar fördröjning och irritation hos medresenärerna. Det 

är så gott som endast vid av- och påstigning som passagerare rör sig på fördäck. Under 

färd är passagerarna hänvisade till sittplatserna inomhus i kabinen eller utomhus på 

båtens övre däck. Många av de förslag som innehöll lyft av cykel kräver stort svängrum 

för att parkera cykeln i förvaringen och några fick strykas då tillräcklig framkomlighet 

inte längre gavs. 

En CAD-modell av pendelbåten skapades i datorprogrammet Rhinocerous (Robert 

McNeel & Associates, 2012) för att bättre åskådliggöra förutsättningarna och fungerade 

även som ett ytterligare verktyg för utvärdering av tänkbara koncept. Modeller av cyklar 

hämtades från GrabCAD (2014), en hemsida där människor delar med sig av CAD-

modeller de gjort. Cyklarna kunde sedan flyttas runt på fördäck efter behag. CAD-

modellen baserades på de ritningar och beskrivningar som erhållits av rederiet. CAD-

modellen visualiserar också båtens utseende i övrigt vilket låg till nytta när 

slutkonceptet formgavs. Bild på CAD-modellens utseende under idégenereringsfasen  

kan ses i Bilaga 4. 

Under idégenereringsprocessen fick en del förslag strykas medan andra kombinerades 

med varandra till helt nya förslag. De förslag som kändes intressanta utvärderades 

vidare och utvecklades till koncept och i slutändan kvarstod två vitt skilda koncept. 

2.5.2 Koncept Reling 

I det här konceptet integreras cykelställ av traditionellt slag i relingen på båten. Genom 

att låta halva framhjulet placeras utanför relingen kan upp emot 30 cm frigöras på 

fördäck. Genom att snedställa cyklarna sparas ytterligare plats. Cyklarna packas så tätt 

som det är möjligt utan att åtkomsten hindras. Det primära syftet med denna lösning är 

att den ska vara enkel att förstå och använda. Med en intuitiv lösning kan användaren 

parkera cykeln själv vilket sparar på personalen och gör att sinkade avgångar kan 

undvikas. En illustration av konceptet kan ses i Figur 15. 
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Figur 15.  Illustration av konceptet ”Reling”. Cykeln placeras i ett ställ inbyggt i relingen som tillåter 

upp emot halva framhjulet att sticka ut utanför båten. För att cykelkorgen inte ska kollidera 

med relingen höjs framhjulet upp.
 

För att undvika att cykelkorgar kolliderar med relingen placeras framhjulet i en upphöjd 

bygel. Lösningen bör inte vara mer känslig för väderförhållanden och stötar än en vanlig 

reling vilket borgar för god hållbarhet och låga krav på underhållsarbete.  

Lösningen är en omformning eller påbyggnad av relingen bör vara relativt lätt och billig 

för ett rederi att tillverka på båtar i framtiden.  

2.5.3 Koncept Lyftarm 

I detta koncept lyfts cykeln med hjälp av en lyftarm upp till ett läge där den hänger i sitt 

framhjul. Lyftarmen assisteras av en gasfjäder som avlastar lyftet för användaren som 

knappt behöver bidra med lyftkraft. Lyftet inleds med att lyftarmen hakas fast mellan 

ekrarna i cykelns framhjul. Med hjälp av gasfjädern så behöver användaren endast bidra 

med styrkraft för att cykeln ska lyftas upp och in mot relingen. I detta läge hänger 

cykeln i sitt framhjul och bakhjulet kläms in mellan två byglar för att den inte ska 

kränga i någon riktning. När cykeln ska tas ner fattar användaren tag i cykeln och drar 

ner den till marken. Eftersom gasfjädern bromsar cykelns hastighet när den lyfts ner så 

föreligger ingen risk att den ska slå i marken för hårt. Sista steget är att haka av cykeln 

från lyftarmen. I Figur 16 syns en illustration av konceptet. 
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Figur 16.  Illustration av konceptet ”Lyftarm”.Cykelns framhjul lyfts så att cykeln parkeras upprätt med 

bakhjulet ned. Största fördelen med konceptet är att parkerade cyklar förbrukar litet utrymme 

på fördäck.
 

Konceptet skulle ha många likheter med Wheelylift men skulle skilja sig genom att vara 

anpassat för förhållandena till sjöss. Fokus ligger på att göra förvaringen stabil mot 

krängningar och hållbar för väderförhållandena och saltvatten. Lyftanordningen 

kommer konstrueras så att den går att montera på en båts reling.  

Den golvyta som parkerade cyklar kommer uppta avgränsas av cykelns höjd, som är en 

dryg meter om cykeln parkeras i en rät vinkel mot relingen. Om anordningen vinklas 

kan ytterligare djup sparas. 

En nackdel med lösningen är att nya användare kan komma att behöva instrueras av 

personal. 

2.6 Utvärdering av koncept 

För att avgöra om de koncept som tagits fram var realiserbara och passade in i rederiets 

profil hölls ett nytt möte med rederiägaren Gustaf Myrsten. Mötet ägde rum den 13 

mars och förutom Myrsten närvarade även hans två kollegor på rederiet som deltog i 

framtagningen av den nya båten.  

Inför och under mötet formulerades relevanta kriterier för den utvärderingsmatris som 

senare användes när ett koncept valdes för vidareutveckling. De tre representanterna för 

rederiet fick tillsammans vikta kriterierna på en skala 1-10 där 10 motsvarade största 

möjliga vikt ur ett beställarperspektiv. 

Relevanta kriterier sett ur ett användarperspektiv formulerades baserat på personas och 

intervjuer från studiebesöket. 
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Elimineringsmatris  

Vidare i utvärderingen användes en elimineringsmatris för att besluta om koncepten 

uppfyllde de nödvändiga kriterierna för att vara värda att utveckla vidare. Båda 

koncepten uppfyllde alla kriterier och var potentiella lösningar. I Bilaga 5 presenteras 

elimineringsmatrisen.  

Kriterieviktningsmetod 

För att få fram ett definitivt beslut om vilket av de två koncepten som skulle utvecklas 

vidare till ett slutkoncept användes kriterieviktningsmetoden. När koncepten 

utvärderades med kriterieviktningssmetoden gjordes detta ur två perspektiv, beställarens 

och användarens. Resultatet från de två matriserna vägdes samman för att besluta om 

vilket koncept som skulle gå vidare.  

Det tyngsta kriterierna från beställaren var att den inte skulle vara personalkrävande, att 

den frigjorde utrymme och att den hade hög kapacitet. Konceptet där cykelstället skulle 

integreras i relingen fick bäst poäng i denna utvärdering, 85 % av antal möjliga poäng 

mot lyftarmskonceptets 68 %, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Utvärdering ur beställarperspektiv enligt kriterieviktningsmetoden. På raderna för de olika 

koncepten anges först betyget 1-5 för hur väl konceptet uppfyller kriteriet och därefter  det 

värde 1-20 som erhålls när betyget multiplicerats med viktfaktorn för det aktuella kriteriet. 

Med ”Ideal” avses en ideallösning som får högsta betyg med avseende på alla kriterier. 

 

Konceptet reling har högre, eller samma, betyg som konceptet lyftarm i alla kategorier 

förutom ”frigör utrymme”. Hur mycket utrymme en parkerad cykel upptar på fördäck i 

de olika koncepten illustreras i Figur 17. En parkerad cykel tar upp 40 cm mer på 

fördäck med konceptet reling. 
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Figur 17.  Illustration av hur stort utrymme på fördäck som upptas av en parkerad cykel. T.v: cykel 

parkerad med lyftarm. T.h: cykel parkerad genom relingen. 

Ur ett användarperspektiv var de viktigaste kriterierna att den skulle vara säker, enkel 

att använda, intuitiv och att handhavandet skulle ta kort tid och erbjuda god 

framkomlighet. Även i denna utvärdering fick relingskonceptet högst poäng, 88 % av 

antal möjliga poäng mot lyftarmskonceptets 73 %, se Tabell 2.  

Tabell 2.  Utvärdering ur ett användarperspektiv enligt kriterieviktningsmetoden. Se tabelltext för Tabell 

1 för förklaring till siffrorna i tabellen. 

 

Hur god framkomlighet som ges när cyklar parkeras bedömdes genom att titta på hur 

stort utrymme som upptas på fördäck under parkeringsförfarandet, se Figur 18. 

Konceptet lyftarm kräver en meter mer utrymme vid parkering av en cykel. 
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Figur 18. Illustration av utrymme hur stort utrymme som upptas på fördäck när en cykel parkeras. De 

gula fälten i figuren illustrerar det utrymme som krävs för att svänga in cykeln mot stället. T.v: Konceptet 

lyftarm. T.h: konceptet reling. 

Stärkt av resultatet från utvärderingen beslutades det om att det koncept som skulle 

vidareutvecklas var det där cykelförvaringen inkorporeras i relingen, d.v.s. konceptet 

reling. 

3 Slutkoncept 

Det fortsatta arbetet kom att innefatta vidare informationsinhämtning för att fastställa 

hur förvaring och användning optimeras, samt hur själva cykelstället som inkorporeras i 

relingen skulle utformas. Då cykelförvaringen kommer användas i Stockholms 

kollektivtrafik så är det viktigt att så många tänkbara problem som möjligt avhjälps och 

att förvaringen är anpassad för de allra vanligaste cyklar som kan komma att använda 

den. Det är viktigt att lösningen tar hänsyn till alla tänkbara cyklister, gamla som unga, 

med olika förutsättningar och behov. Därav har komfort, användarvänlighet och 

enkelhet premierats vid framtagandet av slutkonceptet. 

Parallellt med det fortsatta arbetet med ett det valda konceptet, som i fortsättningen 

kommer beskrivas som relingsstället i rapporten, lades fokus på att utforma ett 

kompletterande cykelställ som utnyttjar det lediga utrymmet mellan dörrarna och bidrar 

till en mer fullständig lösning. Detta ställ kommer framöver att benämnas som 

väggstället i rapporten och de båda ställen kompletteras i slutkonceptet av ett 

användargränssnitt som ska underlätta användningen för resenärerna.  

Relingsstället är slutkonceptets centrala del och ska ses som den egentliga produkten i 

detta produktframtagningsprojekt. Väggstället är främst framtaget som ett formförslag 

för att visa hur övriga ytor på fördäck kan utnyttjas.  

Det slutliga konceptet är en förvaringslösning som organiserar upp cykelhanteringen 

ombord, är intuitiv för användaren, sparar utrymme på fördäck och bidrar till ett smidigt 

flöde vid påstigning. Cykelställen har plats för totalt 18 cyklar, men extrautrymme för 

ytterligare cyklar finns vid sidan av dörrarna och längs med relingen omedelbart efter 

påstigningen, se Figur 19. Båda ställtyperna kan förvara såväl barn- som vuxencyklar. 
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Figur 19. Slutkoncept för cykelförvaring ombord på SjöVägens kommande elbåt. Förvaringen består av 

två ställtyper med plats för totalt 18 cyklar. 14 cyklar parkeras i relingsstället och fyra i 

väggstället mellan dörrarna. Ytterligare utrymme för parkering av cyklar vid behov hittas 

bredvid dörrarna och längs med relingen omedelbart efter påstigningen. 

Sammanfattningsvis består slutkonceptet av tre delar, två cykelställ och ett 

användargränssnitt, varav relingsstället är huvudkonceptet.  

3.1 Slutkonceptets tre beståndsdelar 

De tre beståndsdelarna och dess funktion presenteras kortfattat i detta kapitel. 

Arbetsprocessen och resultatet för respektive del av slutkonceptet beskrivs mer 

fördjupat i kapitel 4 och 5. 

Relingsställ 

Relingsstället är en utveckling av konceptet Reling och går i stora drag ut på att cykelns 

framhjul placeras delvis utanför relingen för att bättre framkomlighet ska erbjudas på 

fördäcket, se Figur 20. Framhjulet kilas fast nedtill i en bygel och upptill stöttas hjulet 

upp av relingsspjälorna. På så sätt står cykeln stabilt även om båten skulle kränga 

mycket. 
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Figur 20. Cykel parkerad i relingsstället. Nedtill kilas framhjulet fast i en bygel och upptill stöttas hjulet 

upp av relingsspjälorna. 

Framhjulet lyfts ett par decimeter för att undvika att cykelkorgar kolliderar med 

relingen. Den upphöjda placeringen av framhjulet medför också att båtens pollare ryms 

under cykelförvaringen. 

Användaren parkerar cykeln genom att med båda händerna lyfta framhjulet till ett läge 

under knähöjd, se Figur 21. 
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Figur 21.  Cykel som parkeras i relingsstället. För en vuxen människa innebär parkeringsförfarandet att 

cykeln lyfts med båda händerna till ett läge under knähöjd. 

I kapitel 4 beskrivs arbetsprocessen för framtagandet av relingsstället och detaljer 

gällande utforming, materialval, tillverkning och montering presenteras. 

Väggställ 

Väggstället är baserat på ett vinklat, väggmonterat cykelställ av traditionellt slag. Cyklar 

parkeras genom att framhjulet kilas in mellan två byglar, se Figur 22. 
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Figur 22. Framdäck fastkilat i väggstället. Relingsställets färg och form går igen i väggstället för att 

cykelförvaringen ska ge en enhetlig känsla. 

Längre beskrivningar om väggställets utformning, materialval och metoder för 

tillverkning och montering kan hittas i kapitel 5. 

Gränssnitt 

Då det tidigare inte funnits någon specifik cykelförvaring på SjöVägens båtar är det 

viktigt att användarna lätt får en uppfattning var deras cykel kan parkeras och hur 

cykelstället fungerar. Om användarna kan parkera sin cykel snabbt och utan 

instruktioner från någon i personalen så innebär en tidsvinst för rederiet och på sikt 

eventuellt en ekonomisk vinning då det besparar personalen onödigt extraarbete.  

Ett användargränssnitt har utformats med ambitionen att resenärer med cykel snabbt ska 

få sin cykel på plats och ej vara i vägen för övriga påstigande. En smidig och tydlig 

cykelförvaring kan leda till att resenärerna får en positivare upplevelse av att åka 

kollektivt med cykel. Detta kan leda till att fler resenärer väljer att ta med sig cykeln när 

de åker med SjöVägen vilket för individen är positivt ur hälsosynpunkt samtidigt som 

det ger viss avslastning för Stockholms kollektivtrafik i Stockholm då resenärerna 

fortsätter sin resa med cykeln istället för med buss eller tunnelbana.  

I användargränssnittet, se Figur 23, visar linjer på marken var cyklar ska parkeras och 

linjerna syftar även till att fånga den påstigandes uppmärksamhet och leda blicken mot 

cykelställen. Cykeln parkeras mellan två linjer, som är målade tätt intill varandra. 

Avståndet mellan linjerna rymmer ett bredare cykeldäcks bredd.  
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Figur 23.  Gränssnittet på fördäck sett från ovanvy. Vita streck förtydligar var cykeln ska parkeras och 

pilar och en schablon av en cykel uppmärksammar de påstigande på att det finns en specifik 

lösning för cykelförvaring. 

Den vita färgen bryter av bra mot det gråmålade däcket vilket gör att budskapen blir 

lättare att se, även i skymning, och passar in ibåtens övriga färgschema.  

För att göra nya resenärer uppmärksamma på att båten har en specifik lösning för 

cykelförvaring möts de av en schablon av en cykel målad på däcket. I anslutning till 

cykelschablonen visar tre pilar i vilken riktning användarna kan hitta en plats för sin 

cykel. Två stycken leder ut till båtens respektive sidor och den tredje leder rakt fram till 

den tredje platsen för cykelställ. Pilarnas form visar även användaren hur det är tänkt att 

denne ska svänga in för att komma in rätt i cykelstället. Gränssnittet syftar till att bidra 

till ett smidigare flöde för samtliga påstigande och ge en ökad användarvänlighet för 

resenärer med cykel. Symbolerna är placerade så att de ska synas tydligt vid påstigning, 

se Figur 24. 
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Figur 24.  Den vy som möter de påstigandes blick när de kliver på landgången. Symbolerna har placerats 

så att de tydligt ska synas under påstigningen. 

4. Relingsställ 

I detta kapitel beskrivs på ett fördjupande sätt arbetsprocessen från det ursprungliga 

konceptet Reling till slutkonceptets relingsställ. Utformning, design, materialval, 

dimensionerig, tillverkning och montering presenteras och motiveras. 

4.1 Utvecklingsprocess 

För att ge lösningen en bra kompromiss med avseende på användarvänlighet och 

platseffektivitet undersöktes hur relingsställen bäst placerades och hur många 

relingsställ som kunde rymmas på fördäcket.  

4.1.1 Vinkling av cyklar  

Cyklar parkeras vanligen antingen rakt ut från en vägg eller med 45 graders vinkel mot 

väggen.  Anledningen till att cykelställ vinklas är för att fler cyklar då kan parkeras på 

mindre yta. I och med att cyklarna vinklas så hamnar deras styren och pedaler omlott 

och därför kan cyklarna parkeras närmare varandra. Vid rätvinklig parkering så 

rekommenderar Dansk Cyklist Forbund (2007)  i sin handbok för cykelparkering att 

avståndet mellan två cyklar bör vara minst 60 cm, motsvarande avstånd för vinklade 

cyklar är 40 cm. Vinklade cyklar sticker dessutom ut mindre från väggen än cyklar som 

parkerats rakt. Eftersom förvaringen ska vara platseffektiv beslutades att relingsstället 

skulle vara vinklat. 

Det är viktigt att cyklarna parkeras parallellt för att samma utrymme ska erbjudas 

mellan alla parkerade cyklar. Eftersom relingen är lätt krökt, till skillnad från de väggar 

man oftast fäster cykelställ mot, kommer vinkeln mellan relingsställ och reling behöva 
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variera något för de olika ställen om cyklarna ska stå parallellt. Vinklingen på 45 grader 

utgår därför från det ställ som placeras där relingen är som mest krökt varefter de andra 

ställen placeras parallellt med detta. Övriga ställ kommer därmed ha en något större 

vinkel än 45 grader mot relingen. Med en vinkel mindre än 45 grader mellan reling och 

ställ skulle det vara svårt att få in framhjulet mellan två relingsspjälor. 

Cyklarna vinklas med bakhjulet mot landgången. På så sätt blir insvängningen till stället 

naturlig och cyklarna kommer snabbt ur vägen för övriga påstigande. Skulle 

relingsställen vinklas med framhjulet mot landgången skulle de påstigande med cykel 

behöva göra en u-sväng för att parkera cykeln. 

Vi avstigning har resenärerna mer tid och utrymme för att lossa cykeln ur parkeringen 

och göra den redo för avstigning.  

Vinklingen av cyklarna är till godo för både cyklister och resenärer utan cykel. För 

cyklisterna innebär det att det finns fler platser att ställa sin cykel på jämfört med om 

cyklarna hade parkerats rätvinkligt mot relingen; tiden som går åt för att parkera 

minskar och det går lättare att parkera cykeln. För övriga resenärer innebär det ökade 

utrymmet i mittenpassagen och den förkortade parkeringstiden till att cyklisterna 

sannolikt kommer vara mindre i vägen. 

4.1.2 Avstånd mellan cyklar  

Det avstånd som ska råda mellan parkerade cyklar dimensioneras utifrån cyklarnas 

fysiska begränsningar och för att främja användarvänlighet. Cyklarnas styre och pedaler 

är de delar som sticker ut mest i sidled på en cykel. Vid parkering i ett cykelställ så är 

det dessa som riskerar att stöta i varandra och eventuellt hindra att andra cyklar får plats. 

Som det har påpekats tidigare så kan detta delvis undvikas om cyklarnas vinkel i 

cykelstället motsvarar 45 grader men även här finns en undre begränsning för hur nära 

cyklarna kan parkeras. Ytterligare ett sätt att undvika att styren slår i varandra är att 

variera den höjd som framhjulet placeras på i cykelstället. Om varannan cykel höjs upp 

några centimeter så kan utrymme mellan de parkerade cyklarna minskas. Relingens 

begränsade höjd försvårar dock för denna lösning. 

Cykelställ med 45 graders vinkel visade sig under marknadsundersökningen ofta ha ett 

avstånd på 40 cm mellan varandra. Dansk Cyklist Forbund rekommenderar ett avstånd 

från 40 cm till 50 cm.  

Genom att rita in cyklar parkerade med 40 cm mellan varandra på ritningen över 

fördäcket framgick att åtta cyklar kunde parkeras på vardera sidan; motsvarande antal 

om cyklarna parkerades med 50 cm mellan varandravar  sju. Att få plats med så många 

cyklar som möjligt vore önskvärt, men det förutsätter att användarvänligheten inte 

inskränks. För att bestämma vilket avstånd som var mest fördelaktigt med avseende på 

antal cyklar och användarvänlighet genomfördes empiriska studier. 

Test av parkering med avstånd på 40 och 50 centimeter med mock-up 

Vinklade cykelställ med 40 cm mellan varandra testades och jämfördes med en mock-

up över ett cykelställ med 50 cm mellan cyklarna. Vid testet användes tre cyklar, en 

mountainbike med rakt styre och 26-tums däck, en damcykel med böjt styre och 27,5-

tums däck samt en damcykel med cykelkorg, böjt styre och 28-tums däck.  

I det ställ där avståndet var 40 cm så upplevdes avståndet mellan cyklarna som trångt 

och risken att slå i andra cyklar med den egna cykeln ansågs hög. Vid testet upptäcktes 
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ett problem då mountainbiken skulle parkeras mellan de två damcyklarna. 

Mountainbikens styre, som var 70 cm brett, slog i cykelkorgen till den ena damcykeln 

och det ansågs vara omöjligt att parkera mountainbiken utan att lyfta den över 

damcyklarnas styren.  

I mock-up:en där avståndet var 50 cm mellan cyklarna så upplevdes utrymmet som 

generösare och det var angenämare att parkera cykeln. Problemet med cykelkorgen 

avhjälptes med det ökade avståndet och kunde därför kringgås.  

Testet visade att ett avstånd på 50 cm mellan cyklarna var att föredra då komforten 

ökade med större rörelseutrymme. Att få plats med en ytterligare cykel hade inskränkt 

för mycket på användarvänligheten och hade kunnat leda till att vissa parkeringsplatser 

förblev oanvända på grund av för dålig framkomlighet.  

Nästa steg i utvecklingen av relingsstället var att bestämma detaljer kring dess 

utformning. Relingsställets form är en följd av en funktionsanalys där ställets 

huvudfunktion, att förvara en cykel, delades upp i ett antal delfunktioner som behövs för 

att uppfylla kravspecifikationen.   

4.1.3 Utformning av undre bygel 

Viktiga funktioner för den undre bygeln var att hjulet kilas fast och att konstruktionen är 

stabil. 

Cykelställ där framhjulet placeras upphöjt utformas vanligen så att framhjulet placeras i 

en bygel där den kilas fast ovanifrån. Hjulet kilas ofta fast i en u- eller v-formad 

avsmalning; då en v-formad avsmalning ger bättre grepp för smalare däck har det valts 

till relingsstället.  

För att verifiera att lösningen fungerade ändamålsenligt och för att fastställa viktiga data 

så byggdes en mock-up i fullskala över ett segment av relingen och en 

bygelkonstruktion att placera cykeln i, se Figur 25.  
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Figur 25. Mock-up:en tillsammans med den mountainbike som användes i testet  

I mock up:en kunde parametrar såsom bygelns längd, placering och kilvinkel varieras. 

För olika värden på ovan nämnda parametrar undersöktes hur mycket hjulet sjönk ned i 

bygeln och hur stora avstånd gaffel och cykelkorg hade till relingen. Utöver detta 

uppskattades stabiliteten. 

Fyra cyklar användes i testet: en mountainbike med 26-tums hjul, en damcykel med 

27,5-tums hjul, en damcykel med 28-tums hjul och cykelkorg samt en racercykel med 

28-tums hjul. 

För att kunna simulera undersökningar för hjulstorlekar och däckbredder som inte fanns 

tillgängliga vid försöken med mock up:en skapades ett program i mjukvaran Matlab. I 

programmet kunde beräknad nedsänkning erhållas för en inmatad hjulstorlek, kilvinkel 

och däckbredd. Programmet verifierades genom att jämföra resultaten från försöken 

med mock up:en med simulerade resultat. 

Utformning av mock up 

Mock up:en byggdes upp som ett spjälpar av 27 mm rundstav, två millimeter större 

diameter än vad båtens verkliga reling. Alla övriga mått motsvarar vad den riktiga 

relingen kommer ha: totalhöjd 110 cm, spjälbredd 10 cm.  

Likbenta trianglar med varierande vinklar sågades ut ur plankor och spånskivor för att 

representera olika kilvinklar. Dessa utstågade kilar kunde placeras på ett 30-50 cm 

avstånd från varandra för att utvärdera olika bygellängder. 

Resultat 
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I försöken framgick att cyklar generellt sett stod väldigt stabilit i stället och hade liten 

benägenhet att vicka i sidled även när yttre krafter lades på cykeln. Förutom att 

framhjulet kilas fast nedtill i bygeln har det även en kontaktpunkt mot relingen på 

hjulets övre halva. Denna ytterligare kontaktpunkt medför att cykeln rätas upp och att de 

stödjande krafterna på framhjulet blir bättre fördelade. Relingen stödjer upp hjulet mot 

däcket eller ekrarna. För däck med en bredd större än 35 mm har relingen kontakt med 

däcket och för däck med en bredd mindre än 35 mm har relingen istället kontakt med 

hjulets ekrar. 

När kilvinkeln utvärderades var de önskade egenskaperna att hjulet skulle kilas fast 

lagom stadigt samtidigt som variationerna för olika däckbredder skulle vara små. En 

spetsig vinkel leder till att avståndet mellan kontaktpunkterna i kilen för ett brett och ett 

smalt däck blir större än för en trubbigare vinkel, se Figur 26. Detta var inte önskvärt då 

det ger större variationer i nedsänkningsdjupet mellan de olika däcktyperna. En trubbig 

vinkel riskerar dock att kila fast hjulet sämre varpå cykeln blir mer benägen att vicka i 

sidled. En vinkel på 70 grader valdes då detta innebar en bra kompromiss med avseende 

på de önskade egenskaperna. 

 

Figur 26.  Detaljbild över flyttbara kilar. Plattorna med kilar kan bytas ut för att testa olika kilvinklar 

och längden mellan kilarna kan regleras. 

Cyklar stod som stabilast i stället när däcket sjönk ned minst 5 cm i bygeln. 

Nedsänkningen varierar för olika hjulstorlekar och däckbredder, ett mindre hjul och ett 

smalare däck är benäget att sjunka djupare. Det som eftersträvades var att cyklar med en 

hjulstorlek på 26”-29” skulle sjunka ned mellan 5 och 10 cm oavsett däckbredd. 
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Nedsänkningar på över 10 cm ansågs onödiga då det i förlängningen innebär att bygeln 

måste placeras högre upp och därmed medför onödigt höga lyft för användaren. 

I Figur 27 ges ett exempel på ett nedsänkt hjul. 

 

Figur 27.  Nedsänkning av framhjul. Nedsänkningen mättes från kilplattans övre yta ned till hjulets 

djupaste punkt. 

44 cm var den kortaste längd som gav önskade nedsänkningar baserat på försöken och 

simuleringarna. Längden avser måttet mellan insidan av bygelns två spetsar. 

Bygelns placering relativt relingen valdes så att en säkerhetsavstånd på 5 cm mellan 

framgaffel och reling erhölls. Säkerhetsavståndet finns för att motverka att framgaffeln 

repas mot relingsspjälorna och ett större säkerhetsavstånd ansågs onödig då det skulle 

motverka konceptets huvudidé som syftar till att flytta ut så mycket som möjligt av 

framhjulet utanför relingen. Framhjulets nav befinner sig för en parkerad cykel 

mittemellan bygelns två kiländar och framgaffeln sticker fram 1-2 cm från navet. 

Säkerhetsavståndet baserades på en framgaffel som sticker fram 2 cm. För att 

åstadkomma det önskade säkerhetsavståndet placeras bygelns mitt 12 cm in från 

relingen. 

I höjdled placeras bygeln 28 cm ovanför däck. Detta var den lägsta höjd som innebar att 

en cykelkorg av standardmått H26xB36xL24 cm, baserat på studiebesöken på 

cykelbutiker, kunde parkeras med 3 cm säkerhetsavstånd till relingen. 

Säkerhetsavståndet finns för att cyklar med en något större cykelkorg eller en cykelkorg 

med avvikande form ska kunna parkeras utan problem. 
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4.1.4 Utformning av stag 

Stagen utformades för att ge relingsstället ytterligare monteringspunkter och bättre 

hållfasthetsegenskaper genom att stödja upp den undre bygeln. Stagen syftar också till 

att motverka att den undre bygeln används som en platå att stå eller klättra på. Stagens 

placering och antal i konstruktionen alternerades. T. ex. fanns tankar på att låta stag 

stödja upp bygeln underifrån. I den slutgiltiga utformningen valdes detta dock bort då 

det bedömdes som överflödigt ur hållfasthetssynpunkt och gav relingsstället ett mindre 

rent utseende. För att stagen skulle kunna monteras med koppling var de i slutändan 

tvungna att vara rätvinkliga där de skär relingen, detta var ett begränsande kriterie när 

stagens form valdes. Stagen var även tvungna att uformas på ett sådant sätt att de ej 

riskerar kollidera med framgaffeln på cyklarna.  

4.1.5 Utformning av övre bygel  

Den övre bygeln utformades för att hindra oönskad rörelse hos parkerade cyklar. Om 

båten skulle kränga mycket finns viss risk att cyklarna rör sig framåt i bygeln. Den övre 

bygelns syfte är att fånga upp ett hjul som rör sig framåt innan framgaffeln slår mot 

relingen. Den övre bygeln kan fånga upp ett hjul med storleken 26”-29” som rör sig mot 

relingen innan säkerhetsavståndet mellan framgaffel och reling är förbrukat. För hjul 

mindre än 26” har den övre bygeln ingen verkan men ett mindre hjul sjunker djupare i 

den undre bygeln och är mindre benäget att röra sig framåt. Den övre bygelns form, 

placering och längd kunde varieras med viss frihet, den tillåts dock ej sticka ut längre än 

listen på båtens ytterkant, ett avstånd på motsvarande 20 cm ut från relingen. 

4.2 Design 

Med ingående komponenter bestämda och förutsättningarna för utformningen av dem 

kartlagda så påbörjades arbetet med vilken form relingsstället skulle få. Formförslag 

genererades genom skisser där såväl form som struktur varierades. Utvalda förslag 

skapades också som CAD-modeller som sedan renderades för att bättre åskådliggöra 

relingsstället ur fler vinklar. Med utgångspunkt i skisser och renderingar fastslogs vilka 

förslag som gillades och vilka som avslogs. I Bilaga 6 presenteras många av alla de 

skisser som låg till grund för den slutgiltiga formen. Medvetet och omedvetet så 

påminde vissa formförslag om vågor och måssiluetter, passande teman för ett föremål i 

marin miljö. Vissa av de mer komplexa formerna fick strykas då lösningar för 

tillverkning och montering inte kunde hittas för dem. I andra formförslag fick formen 

följa funktionen. Den form som slutligen valdes hör till den senare kategorin och 

presenteras i Figur 28.  
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Figur 28.  Vald form för relingsstället. Ambitionen är att stället ska ge ett pålitligt intryck samtidigt som 

utseendet smälter in väl på fördäcket. 

Relingsställets form återspeglar båtens övriga utseende med raka linjer och mjuka 

rundningar där utformningen av ställets olika delar förmedlar dess syfte. Bottenbygelns 

kilformer med distinkta bockningar förmedlar att cykelhjulet kommer greppas och stå 

fast. På samma sätt visar övre bygelns rundade topp att hjulet här inte kommer kilas fast 

utan bara hejdas. Stagen förmedlar att cykelstället är stadigt och hållfast. Ställets 

framtoning och materialval, se kommande kapitel, förmedlar en känsla av att 

cykelstället är tillförlitligt och att användarens cykel inte riskerar att skadas. Cykelstället 

kommer målas i samma blåa färg som redan ingår i båtens färgschema. Färgen kommer 

utmärka cykelstället från den i övrigt vita relingen och dra uppmärksamhet till sig. Den 

blå färgen medför också att att fläckar av smuts och gummi blir mindre framträdande. 

Som helhet bidrar cykelstället positivt till båtens övriga utformning och smälter in bra, 

dels på grund av sin form men också för att det är integrerat i den redan befintliga 

relingen vilket ger en känsla att de växer ihop och tillhör varandra samtidigt som de 

särskiljer sig. 

4.3 Material 

Materialet som cykelstället kommer tillverkas av måste uppfylla de krav på hållfasthet, 

korrosion och hållbarhet som cykelstället ställs inför. Andra faktorer som vägde in i 

materialvalet var formbarhet och monteringsmöjligheter.  
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Materialet måste vara starkt och kunna dimensioneras inom rimliga proportioner efter 

den kraftanalys som genomförts.  

Då cykelstället kommer användas ombord på en båt med direktkontakt med vatten, 

delvis salt, så är det viktigt att det inte korroderar. Cykelstället och resten av relingen 

kommer visserligen att målas men det är ingen garanti för att fukt inte kommer komma i 

kontakt med materialet särskilt om färgen skavts bort. Valet av material bör därför vara 

så korrosionsbeständigt som situationen kräver i relation till övriga krav. 

Cykelstället har ett specificerat önskemål på att det ska hålla i 20 år. Flera faktorer 

spelar in för att detta ska uppnås, inte minst valet av material.  

Lågkolhaltigt konstruktionsstål valdes som material för relingsstället för att tillgodose 

behovet av god hållfasthet utan att dimensionerna behövde göras onödigt stora samtidigt 

som det är relativt lättarbetat. Konstruktionsstål har god svets- och formbarhet vilket är 

en fördel för montering och tillverkning av relingsstället (CES EduPack, 2013). 

Aluminiun var ett av materialen som övervägdes vid materialvalet. En representant för 

aluminiumprofiltillverkaren Sapa konsulterades men han ansåg aluminium för svagt och 

onödigt dyrt för en cykelställskonstruktion. Eftersom relingsstället kan komma att 

utsättas för stora oförutsedda belastningar undersöktes i första hand metallmaterial.  

Hållbarhet handlar inte bara om hur länge cykelstället kommer vara i drift, utan även 

om vilken påverkan valet av material spelar in på miljön och samhället innan, under och 

efter cykelställets livstid. Att det ska vara möjligt att återvinna cykelstället efter 

fullgjord tid var en annan faktor som vägde in i materialvalet.  

4.4 Dimensionering 

Med preliminära val av form och material gjorda kunde dimensioneringsberäkningar 

göras. Dimensioneringen gjordes inledningsvis i form av en kraftanalys av det statiska 

belastningsfallet som en parkerad cykel innebär på relingsstället och relingen. 

I Tabell 3 redovisas parametervärden för relevanta parametrar i 

dimensioneringsberäkningarna. Måtten avser vertikala och horisontella avstånd för en 

cykel parkerad i ett ställ i relingen sett direkt från sidan, se Figur 29. 

Tabell 3. Parametertabell för kraftekvationer. Parametrarna syns i Figur 29, 30 och 31. 

Parameter Beteckning Värde 

Massa för cykel m 30  

Tyngdacceleration g 9,81  

Horisontellt avstånd mellan tyngdpunkt 

och nav för framhjul 
 73  

Horisontellt avstånd mellan tyngdpunkt 

och nav för bakhjul 
 45  

Horisontellt avstånd mellan kontaktpunkt 

och nav för framhjul  20  

Vertikalt avstånd  mellan tyngdpunkt och 

nav för framhjul 
 28  

kg

2/ sm

FL cm

BL cm

L cm

Fh cm
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Vertikalt avstånd  mellan tyngdpunkt och 

nav för bakhjul 
 35  

Vertikalt avstånd  mellan kontaktpunkt och 

nav för framhjul 
 6  

Längd för hjulradie r 36  

Beräkningarna är gjorda för en cykel med längden 180 cm och 28”-hjul. Massans 

storlek är baserad på kravspecifikationen. Framhjulet kilas fast ett par centimeter in från 

bygelns spetsar; L är baserad på ett hjul som fixeras två centimeter från bygelns spets på 

vardera sida.  

4.4.1 Kraftanalys 

För att kunna genomföra en kraftanalys för en parkerad cykel undersöktes först cykelns 

tyngdpunkts läge. Tyngdpunktens läge varierar mellan olika cyklar på grund av 

variationerna i utformning mellan olika cykeltyper. Eventuella tillbehör eller last 

förskjuter också cykelns tyngdpunkt. I beräkningarna i detta kapitel har tyngdpunktens 

läge baserats på jämviktsstudier för tio olika, olastade cyklar varpå ett ungefärligt 

sammanslaget läge för masscentrum kunnat ansättas. 

 

Figur 29.  Figur över parkerad cykel med sökta krafter markerade. Tyngdkraftens verkan på cykeln är 

känd. Storleken på och var avgörande för vilka dimensioner relingsställets bygel 

tillverkades i. 

Genom att frilägga ramen och hjulen var för sig och lägga till reaktionskrafter mellan 

ramen och hjulens nav kunde tillräckligt många ekvationer erhållas för att storleken på 

Bh cm

h cm

cm

1N 2N
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de sökta krafterna skulle kunna bestämmas. Ingen uppdelning av cykelns massa har 

gjorts. Massan i Figur 30 avser hela cykelns massa tyngdpunkt och alltså inte bara 

ramens.  

 

Figur 30.  Friläggning av ramverk. Tyngdpunkten och tyngdkraften avser hela cykelns massa, inte bara 

ramens. 

Från Figur 30 kan tre jämviktsekvationer ställas upp: 

        (1) 

       (2) 

↺G     (3) 

 

 0Fy ByR R mg  

 0Fx BxR R 

0B Bx B By F Fy F Fxh R L R L R h R   
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Figur 31.  Friläggning av fram- och bakhjul. Framhjulet syns till vänster i figuren och bakhjulet till 

höger. En förenkling har gjorts där ställets bygel betraktas som tvärgående rör i kontaktytorna 

med framhjulet.  

Bakhjul: 

Reaktionskrafterna på bakhjulet motverkas av en vertikal normalkraft och en 

horisontell friktionskraft verkande i hjulets kontaktpunkt med båtens däck. 

        (4) 

       (5) 

↺B       (6) 

I Ekvation 6 framgår att ingen friktionskraft krävs för att hålla cykeln på plats i stället i 

det statiska belastningsfallet för en parkerad cykel. 

Ekvation 6 i Ekvation 5 ger förhållandet 

.      (7) 

Med Ekvation 7 insatt i Ekvation 3 framgår att även blir noll  

.   .  (8) 

Med de horisontella krafterna strukna ur Ekvation 3 erhålls ett enklare uttryck ur vilket 

förhållandet mellan de vertikala reaktionskrafterna i fram- respektive bakhjulet kan 

bestämmas 

      .   (9) 

3N

F


3 0ByN R 

 0BxF R  

0rF 

0BxF R  

FxR

0Fx BxR R  

0B By F Fy

F
By Fy

B

L R L R

L
R R

L
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Då cykelns massa och masscentrums läge är kända kan nu storleken på de båda 

vertikala reaktionskrafterna beräknas genom att sätta in Ekvation 9 i Ekvation 2. 

    (10) 

Framhjul:  

I beräkningarna för framhjulet görs förenklingen att betrakta bygeln som ett tvärgående 

rör, istället för ett kilformat, i kontaktytan med hjulet. Denna förenkling medför att 

normalkrafternas riktning enklare kan förutses och antas ha liten inverkar på resultatet 

av kraftstorlekarna. 

     (11) 

    (12) 

Vinkeln kan bestämmas trigonometriskt ur geometrin i Figur 31. 

     (13) 

Ingen momentekvation behöver ställas upp för framhjulet för att lösa ekvationssystemet 

från friläggningarna. 

Med Ekvation 8 insatt i Ekvation 12 framgår att båda normalkrafterna som verkar på 

framhjulet är lika stora. 

    (14) 

Med sambandet i Ekvation 15 bevisat och det bestämda värdet för i Ekvation 10 

insatta i Ekvation 11 kan normalkrafternas storlek bestämmas. 

   (15) 

Ur ekvationerna kunde storleken på krafterna 1N och 2N bestämmas till 69 N. 

1
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4.4.2 Deformationsberäkningar: parkerad cykel 

I mjukvaran Ansys Workbench simulerades ett statiskt belastningsfall där relingsstället 

belastades av en parkerad cykel. De reaktionskrafter till krafterna 1N och 2N , d.v.s. 

krafter med samma storlek men motsatt riktning, ansattes i simuleringen i nedre bygelns  

två ändar och deformationer och effektivspänningar som belastningen gav upphov i 

beräknades. Två olika simuleringar genomfördes, en för ett relingsställ monterat på en 

stålreling och en för ett relingsställ monterat på en aluminiumreling.  

Relingen var i simuleringarna modellerad som om den var av stål- respektive 

aluminiumrör med diametern 25 mm och godstjockleken 3 mm. Relingsstället 

modellerades som solida stålstänger med diametern 12 mm. I fallet med stålreling 

representeras svetsfogarna av en koppling gjord i stål; för simulering av 

aluminiumreling modellerades kopplingen i ett plastmaterial. Modellerna som användes 

vid simuleringarna kan ses i Figur 32-35. 

För båda relingstyperna var både effektivspänningarna och deformationer försumbart 

små. Se Bilaga 7 för figurer över simuleringsresultaten i Ansys för deformationer och 

effektivspänningar i bygel och reling. 

4.4.3 Deformationsberäkningar vid kraftigare belastningar 

Relingsstället kommer utsättas för större belastningar än de som en parkerad cykel 

innebär och måste hålla även för dessa. Bygeln kommer utsättas för stötar, till exempel 

när cyklar parkeras, och risk finns även för felanvändning såsom barn som klättrar på 

bygeln.  

I Ansys (REF) simulerades belastningsfall där 500 N applicerades i under bygelns 

främre spets. Belastningsfallet representerar den statiska kraft som uppstår om ett barn 

med en vikt på drygt 50 kg placerar sin fulla kroppsvikt längst ut på bygeln. 

Stålreling 

Belastningsfallet gav upphov i deformationer, det vill säga förskjutningar från sitt 

initialläge, på upp till 2 mm. Bygelns främre spets var den del som deformerades mest 

och relingen deformerades som mest ca 0,3 mm, se Figur 32. 
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Figur 32.  Deformation av bygel och stålreling enligt simulering i Ansys. Med deformation menas i 

figuren avvikelse från sitt ursprungsläge. De största uppmätta deformationerna hittas i 

kraftens kontaktpunkt i bygelns främre ände och uppgår till en dryg millimeter elastisk 

deformation. Den största deformationen av relingen uppgår till ca 0,4 mm elastisk 

deformation. 

För att avgöra om deformationerna är elastiska eller plastiska undersöktes även 

effektivspänningarna enligt von Mises som uppstod vid belastningsfallet, se Figur 33. 

De största spänningarna uppmättes i bygeln, omkring monteringspunkterna med 

relingen och svetsförbanden mellan stag och undre bygel.  
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Figur 33. I figuren framgår hur stora effektivspänningarna i reling och relingsställ blir. De största 

spänningarna i relingsstället uppgr till omkring 100 MPa och de största spänningarna i 

relingen till ca 40 MPa. De uppmätta spänningarna ligger långt under sträckgränsen för 

lågkolhaltigt stål och indikerar därför att deformationen är elastisk. 

Spänningarna var betydligt mindre än sträckgränsen på 280-395 MPa (CES EduPack, 

2013) för lågkolhaltigt stål. De största spänningarna i relingen uppgick till omkring 40 

MPa. 

Baserat på de två simuleringarna bedömdes deformationerna vara elastiska och av 

försumbar storlek. Eventuella förstärkningar av de delar i bygeln där störst spänningar 

uppstod kan göras i vidarearbetet av relingsstället men bedömdes inte som nödvändigt 

under projekttiden. 

Ytterligare en simulering genomfördes där kraften på 500 N istället applicerades 

horisontellt, i negativ X-riktning enligt koordinatsystemet i Figur XX. Figurer över 

deformation och effektivspänningar från detta belastningsfall kan ses i Bilaga 7. 

Elastiska deformationer på upp till 1,2 mm uppmättes. 

Aluminiumreling 

Relingens dimensioner var desamma som i föregående undersökning men materialet 

valdes till en relativt ren aluminiumlegering med en elasticitetsmodul på 71 GPa. 

Renare aluminiumlegeringar har bättre korrosionstålighet men sämre 

hållfasthetsegenskaper (CES EduPack, 2013) och enligt rederiet är en relativt ren 
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legering det mest troliga valet för tillverkningen av relingen. Bygeln länkas samman 

med relingen med hjälp av en koppling som i simuleringen gavs hållfasthetsegenskaper 

motsvarande de för ABS-plast (CES EduPack, 2013). 

Deformationerna av reling och koppling blir större än vid simuleringarna med stålreling 

vilket medför att bygeln förskjuts mer från sitt initialläge. Bygelns främre spets 

förskjuts med dryga 3 mm och relingen deformeras som mest med ca 1,5 mm, se Figur 

34. 

 
Figur 34.  Deformation av bygel och aluminiumreling enligt simulering i Ansys. Med deformation menas i 

figuren avvikelse från sitt ursprungsläge. Observera att de största deformationerna uppmäts i 

den övre bygeln som inte utsätts för några direkta krafter och inte genomgår någon 

formförändring utan endast förskjuts genom att bygeln vinklas nedåt och relingen böjer av in 

mot däck. Bygelns främre spets deformeras enligt simuleringen ca två millimeter och relingen 

deformeras med upp mot en millimeter. 

De uppmätta effektivspänningarna var snarlika de för simuleringsfallet med stålreling 

med avseende på både storlek och koncentration, se Figur 35.  
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Figur 35. I figuren framgår hur stora effektivspänningarna i reling och relingsställ blir. De största 

spänningarna i relingsstället uppgr till omkring 100 MPa och de största spänningarna i 

relingen till ca 40 MPa. Relingen behöver tillverkas i en aluminiumlegering som tål de 

uppmätta spänningarna. 

De spänningar som är intressanta i detta simuleringsfall är de som uppstår i relingen. De 

största uppmätta effektivspänningarna i relingen uppgår till ca 40 MPa. Sträckgränsen 

för aluminiumlegeringar kan variera från 30 MPa till 500 MPa (CES Edu Pack, 2013) 

beroende av legeringskompositionen. Hänsyn bör alltså tas till dessa beräknade 

effektivspänningar om en aluminiumreling ska användas i kombination med 

relingsstället.  

För horisontell belastning på 500 N i negativ x-riktning uppmättes en förskjutning av 

bygelns främre spets på 4,2 mm och deformationer på ca 1,5 mm för relingen. 

Effektivspänningarna var av motsvarande storlek som vid vertikal belastning. Figurer 

över deformation och effektivspänning för det horisontella belastningsfallet kan ses i 

Bilaga 7. 

4.5 Tillverkning 

För rådfrågning kring tillverkning konsulterades Jan Stamer, tekniker vid Industriell 

produktion på KTH, och Anders Eliasson, adjunkt och tekn. dr. vid Materialvetenskap 

på KTH. 
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Cykelställets form och uppbyggnad gör att tillverkningsprocessen inte behöver vara för 

komplicerad eller dyr. Huvudsakligen är relingsstället uppbyggt av solid rundstång av 

stål med diametern 12 mm. Att utforma stället i plattjärn övervägdes men valdes bort på 

estetiska grunder, då användandet av rundstång ansågs gå bättre ihop med relingens 

form. 

Ställets form består av raka linjer, bockningar med 55 grader samt rundbockningar med 

radier mellan 24-147 mm. Enligt Stamer ska dessa förutsättningar inte vara något 

problem vid tillverkning av stället. Vid de kraftigaste bockningarna kan stålet behöva 

värmebehandlas för att underlätta arbetet. Bockningarna kan både genomföras 

automatiskt med maskin eller förhand genom till exempel sträckbockning. I Bilaga 8 

återges ritningsunderlag för relingsställets komponenter. 

Förslagsvis delas stället upp i 5 delar. Den främre delen av bottenbygeln ska först få ett 

hål borrat, horisontellt från sidan, genom sin spets. Detta hål används senare för 

skruvförbandet. Efter borrning ska bottenbygelns spets sågas isär så att ett 10 mm stort 

hål uppstår mellan spetsarna. Det är genom detta uppkomna mellanrum som cykelstället 

ska monteras på relingen. De två halvornas bakre ändar svetsas samman med 

bottenbygelns bakre del. Vid svetsningen av dessa är det viktigt att mellanrummet vid 

skruvförbandet förblir 25 mm stort genom att vinkla båda halvorna. Stagen svetsas 

samman med undre bygeln där kilformen börjar. Övre bygelns ändar svetsas samman 

med undre bygeln, 20,5 cm ifrån stagens svetspunkt. Sedan svetsas stagen samman med 

övre bygeln. Relingsstället ska sedan galvaniseras och målas, se nästa stycke. 

Galvanisering 

För att förhindra att cykelställen korroderar så kommer dessa att galvaniseras. 

Galvanisering innebär att stål beläggs med ett zinklager genom elektroplätering. Lagret 

av zink förhindrar att stålet kommer börja rosta. 

4.6 Montering 

Vid utformningen av bygeln har hänsyn tagits till att den ska kunna monteras på en 

befintlig reling. För att möjliggöra detta lämnas en glipa, större än relingens diameter, i 

bygelns framända vid tillverkningen. Bygeln kan på så sätt träs på relingsspjälorna 

vilket illustreras i Figur 36. 
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Figur 36.  Tv.: Den nedre bygeln är efter tillverkning ej sluten i framänden, se vänstra figuren. 

Th.: Bygeln träs på relingen med framänden före. 

För att förena ändarna och skapa en sluten form utnyttjas ett skruvförband. Med hjälp av 

ett verktyg t.ex. en skruvdragare dras skruvförbandet åt och bygeländarna förenas. En 

distans med bredden 10 mm placeras mellan bygeländarna för att så liten åtdragning 

som möjligt ska behöva göras, se Figur 37. 

 

Figur 37. När bygeln placerats omkring relingsspjälorna monteras ändarna ihop medhjälp av ett 

skruvförband. Åtdragningen kan göras med hjälp av en skruvdragare och en distans, orange i 

figuren, utnyttjas för en enklare åtdragning. Distansen kommer i verkligheten ha samma färg 

som bygeln men har gjorts orange i figuren för konstruktionen ska framgå tydligare. Efter 

montering kan skruven kapas strax bakom muttern för ett renare utseende. 

Det sista steget för monteringen av bygeln är att fästa den på relingen vid önskad höjd. 

För montering på en stålreling rekommenderar författarna till denna rapport att bygeln 

svetsas fast. Då både bygeln och relingen har en tilltänkt livslängd på minst 20 år och 

förtjänsterna av att ha en flyttbar bygel ansågs små från rederiets sida föredrogs 

svetsning som ger en relativt enkel montering som inte kräver att ytterligare 

komponenter adderas till konstruktionen. 

För montering av bygeln på en aluminiumreling rekommenderas något slags 

kopplingsanordning. Kopplingsanordningen ska ge en stabil konstruktion och fungera 
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som en isolator som hindrar oönskade korrosiva reaktioner mellan aluminiumet i 

relingen och det galvaniserade stålet i bygeln. Kopplingslösningen kan utnyttjas även 

vid montering på en stålreling om en mer mobil montering önskas. I Figur 38 visas 

illustrationer över relingsstället monterat med de två föreslagna monteringssätten.  

 
Figur 38. Tv.: Bygeln fastsvetsad på en stålreling. Genom att svetsa fast bygeln fås ett renare utseende 

och en konstruktion med färre delar och material. Th.: Bygeln monterad med koppling. 

Kopplingen fungerar som ett alternativ när svets inte tillåts, t. ex. vid montering på en 

aluminiumrelingen, eller om man av annan orsak inte vill svetsa fast bygeln.  

4.6.1 Koppling 

I projektet togs ett förslag på en koppling som skulle kunna användas till monteringen 

fram, se Figur 39. Kopplingen tillverkas i ett tåligt och isolerande plastmaterial som 

klarar av den fuktiga och salta miljö som en pendelbåt medför. ABS-plast är ett material 

som uppfyller ovan nämnda krav och rekommenderas därför som material till 

kopplingen  (CES EduPack, 2013).  

Vid tillverkning av 14 relingsställ krävs 56 kopplingar, fyra per ställ. 56 kopplingar 

motsvarar 112 kopplingshalvor då halvorna är identiska. Tillverkning kan ske t. ex. 

genom formsprutning. 
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Figur 39.  Framtaget förslag på en koppling att använda för montering. Kopplingen består av två 

identiska halvor som monteras ihop med skruvförband.   

Kopplingen påminner i utformnigen om en rörkoppling. De flesta rörkopplingar på 

marknaden riktar sig dock mot sammanlänkning av rör med samma diameter och ofta 

förutsätts att det ena röret kan träs på kopplingen. I det här monteringsfallet är både 

bygeln och relingen att betraktas som slutna former varför kopplingen inte kan träs på. 

Istället har kopplingen utformats i två identiska halvor vilka monteras på var sin sida av 

rören och förbinds med ett skruvförband. 

Eftersom cykelns framhjul ska kunna placeras mellan två relingsspjälor får inte 

kopplingen medföra att relingens radie ökar med mer än fem millimeter. Kopplingen 

tillåts alltså ha en tjocklek på upp till fem millimeter för de delar som omsluter relingen, 

denna tjocklek antas räcka för att ge en tillräckligt stabil konstruktion. 

5 Väggställ 

I detta kapitel presenteras resultat och bakomliggande tankar för väggställets 

utformning, materialval, tillverkningsmetod och montering. 

Väggstället är främst utformat som ett formförslag som kompletterar relingsstället för 

att utnyttja de ytor på fördäck som inte är i anslutning till relingen. Funktionen är 

densamma som för traditionella cykelställ där cykeln parkeras stående på marken med 

framhjulet fastkilat i en bygel. Dimensioneringsberäkningar och utvärdering genom 

empiriska studier har inte gjorts för väggstället då väggstället i det här projektet är att 

betrakta som ett komplement till huvudprodukten relingsstället. Material och 

dimensioner är snarlika många snarlika befintliga ställtyper och bedömdes av den 

anledningen sannolikt klara de belastningar som väggstället kommer utsättas för. 



49 

 

5.1 Utformning  

Väggstället utformades med relingsstället som grund. Dess raka linjer och stagens runda 

former fördes över och resultatet blev ett väggställ vars form kan beskrivas som en 90 

graders cirkelsektor i två skivor. Precis som relingsstället så tillverkas väggstället av 

rundstång och målas blå. Cykelställens gemensamma form ger hela cykelförvaringen en 

enhetlig utformning vilket underlättar för användarna att se syftet om det skulle vara 

oklart. 

5.2 Material 

Väggstället tillverkas, likt relingsstället, av lågkolhaltigt konstruktionsstål. Hållfasthet, 

svetsbarhet och formbarhet var faktorer som vägde in vid valet. För ytterligare 

resonemang bakom materialvalet hänvisas läsaren till kapitel 4.3.  

5.3 Tillverkning 

Väggstället kommer likt relingsstället tillverkas av 12 mm rundstång. Utöver det 

tillkommer två stycken tre millimeters stålbricka á 50 mm gånger 45 mm med två 

stycken hål för skruvar. Stället är uppbyggt av två identiska byglar som består av en 

linjär och rundad del. Precis som relingsstället tillverkas väggställets rundade delar 

genom bockning. Väggställets två runda delar svetsas sedan samman med den undre 

linjära delen till en bygel. När byglarna är framställda svetsas respektive ände samman 

med dess like på den andra bygeln med 30 grader mellan byglarna. I Bilaga 9 kan 

ritningsunderlag för väggstället ses.  

För att ge korrossionsskydd galvaniseras och målas väggstället. 

5.4 Montering 

Väggstället ska monteras på en glasfibervägg i sandwichkonstruktion med divinycell i 

kärnan. För att montera väggstället svetsas den sammansatta bygeln fast på två 

stålbricka, en i varje ände. Bygeln svetsas fast på ett sådant sätt att en vinkel på 45 

grader ges mellan ställets högra sida och brickan. Stålbrickorna fästs sedan med 

skruvförband genom väggen, se Figur 40. 
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Figur 40. Illustration över väggstället med tillhörande konstruktion för montering. Väggstället monteras 

med två brickor med vardera två skruvar. 

Skruvarna placeras ovan och under bygeln för att bygeln inte ska vara i vägen och 

försvåra monteringen. Stålplattorna målas i samma färg som frontväggen för att inte ta 

fokus från väggställets design.  

6 Kostnadsberäkningar 

Både väggstället och relingsstället är planerade att tillverkas av den danska firman som 

bygger SjöVägens nya båt. I maj 2014 hade den danska firman ej kunnat ge något 

kostnadsförslag. På grund av detta är cykelställens och kopplingens kostnadsberäkning 

genomförd med 1-3-9 metoden (Ullman, 2010) även om den bäst lämpar sig för större 

kvantiteter än antalet cykelställ som kommer tillverkas i första hand. För kopplingen 

stämmer metoden bättre då en första serie skulle ge minst 112 kopplingshalvor. 

Prisuppgifterna för stål är hämtade från Stena Ståls prislista (Stena Stål, 2014). Priset 

för 12 millimeters rundstång i stål var vid tillfället för beräkningar 15,05 kr/kg. Priset 

för ABS beräknades som 21 kr/kg (CES EduPack, 2013). 

Med 1-3-9 metoden beräknas tillverkningskostnaden bli tre gånger materialkostnaden. 

Den total kostnaden beräknas som summan av tillverkningskostnaden och 

materialkostnaden. 

6.1 Kostnad för relingsställ 

Relingsstället väger 2,46 kg och materialkostnaden är 37 kr styck. 

Tillverkningskostnaden är 111kr styck. Totalt blir tillverkningskostnaden och 

materialkostnaden 2072 kr för 14 stycken ställ. Till varje ställ går det åt minst 2,8 m 

stålstång. 

6.2 Kostnad för väggställ 

Väggstället väger 1 kg och materialkostnaden är 15 kr styck. Tillverkningskostnaden är 

45 kr styck. Totalt blir tillverkningskostnaden och materialkostnaden 240 kr för 4 

stycken ställ. Till varje ställ går det åt minst 1,12 m stålstång. 
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6.3 Kostnad för koppling 

En koppling väger 0,01 kg och materialkostnaden är 0,21 kr styck. 

Tillverkningskostnaden är 0,63 kr styck. Totalt blir tillverkningskostnaden och 

materialkostnaden 47 kr för 56 stycken kopplingar.   

Kopplingen kommer tillverkas med formsprutning. Formsprutning lämpar sig bäst för 

stora volymer och därför skulle det vara fördelaktigt att hitta ytterligare marknader för 

att kunna öka produktionsvolymen och därmed sänka tillverkningspriset per styck. 

6.4 Totalkostnad 

Totalkostnaden för 14 relingsställ och fyra väggställ blir 2359 kr, där 47 kr utgörs av 

kostnaden för kopplingar vilken kan bortses om relingsställen monteras på en stålreling. 

Kostnader för skruvar, muttrar och brickor har inte tagits med i kostnadesberäkningen. 

7. Miljö 

I CES EduPacks programdel för livscykelanalys analyserades de valda materialen och 

tillverkningsmetoderna ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta gjordes för att undersöka om 

de material och tillverkningsmetoder som valts bör väljas annorlunda med avseende på 

energiåtgång och koldioxidavtryck. Livscykelanalysen är baserad på tillverkning av 14 

relingsställ och fyra väggställ som galvaniseras och målas. Frakt via fartyg från 

tillverkarna i Köpenhamn har tagits med i beräkningarna och livslängden är beräknad 

som 20 år. 

Enligt livscykelanalysen står materialframställningen mer än 80 % av 

energiförbrukningen och koldioxidavtrycket. Mer än 75 % av energinförbrukningen och 

koldioxidavtrycket kan dock besparas om cykelställen återvinns.  

Energiförbrukningen och koldioxidavtrycket bedömdes som godkända då livslängden är 

lång och goda förutsättningar för att produkten återvinns finns. Livscykelanalysen kan 

ses i sin helhet i Bilaga 10. 

8. Resultat 

I det slutkoncept som tagits fram i det här projektet så kan cyklarna parkeras och lossas 

oberoende av de andra cyklarna. Förvaringen har organiserats upp så att cyklarna står 

prydligt och ordnat. 18 stycken cyklar kan parkeras i lösningen, och extrayttor finns för 

ytterligare cyklar. 

14 cyklar placeras i cykelställ införlivade i relingen vilka utgör slutkonceptets huvuddel. 

Fyra cyklar placeras i väggställ placerade mellan dörrarna. Cykelställen kompletteras av 

ett grännssnitt som tagits fram för att underlätta användningen av ställen. Det gör det 

lätt för användarna att förstå hur och var de kan parkera sin cykel och bidrar till ett 

smidigare flöde vid påstigning. En cykelsymbol och pilar målade på båtens fördäck 

uppmärksammar de påstigande om att båten har en specifik cykelförvaring och visar i 

vilken riktning användarna kan finna en plats för att parkera sin cykel. I anslutning till 

cykelställen finns två vita linjer målade på däcket som indikerar i vilken riktning och 

inom vilket område cykeln ska parkeras. Förhoppningen är att slutkonceptet ska bidra 

till att av- och påstigning går snabbare än i dagsläget och att resenärer upplever resan 
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som positiv. Med befintliga hastighetsbegränsningar på Stockholms vatten är det då 

båtarna lägger till och passagerarna kliver på och av som tiden kan pressas varför på- 

och avstigning är särskilt viktiga. Om SjöVägens resenärer generellt upplever resan som 

positiv så kan de tala gott om sina upplevelser av att resa med SjöVägen till andra 

människor och detta kan tänkas gynna tillkomsten av nya resenärer.  

I och med att cykelställen är snedställda så får fler cyklar plats att parkeras på mindre 

yta. Att framhjulet parkeras ca 25 cm ut genom relingen sparar ytterligare utrymme på 

båtens fördäck vilket gör att det finns gott om plats för passage- och utrymningsvägar. 

Cykelställen placeras 50 cm ifrån varandra för att ge ökat utrymme för användarna 

samtidigt som potentiella problem avhjälptes som t. ex. kollision mellan cyklars styren. 

Både väggstället och relingsstället är anpassat för att passa de cyklar med alla 

däckbredder och hjulstorlekar samt de flesta tillbehör som t. ex. cykelkorg, detta har 

också verifierats genom test med en mock-up. Hänsyn har tagits till att användarnas 

fysiska förutsättningar kan variera och därför innefattar användningen av relingsstället 

inga lyft över 30 cm.  

De båda cykelställen tillverkas i lågkolhaltigt konstruktionsstål. Materialets hållfasthet, 

svetsbarhet och formbarhet var avgörande faktorer bakom valet. 

Relingsställets utformning, dimensionering och materialval gör att önskemålet om 20 

års livslängd har goda förutsättningar för att införlivas vid fastsvetsning i en stålreling. 

Monteras relingsstället på en aluminiumreling kan en koppling som tillverkas i 

isolerande ABS-plast användas för att spänningskorrossion ska undvikas mellan de båda 

metallerna. Huruvida kopplingen kan garantera en livslängd på 20 år har inte fastställts, 

men för övriga komponenter ser utsikterna goda ut.  

Ska relingsstället användas på en aluminiumreling krävs att en aluminiumlegering med 

en sträckgräns på över 50 MPa, gärna mer, används om plastiska deformationer ska 

undvikas när stället belastas med en kraft på 500 N. För stålreling blir deformationerna 

små och elastiska vid samma belastningsfall. 

Stället har utformats så att funktioner och syfte förmedlas med dess form samtidigt som 

förhoppningen är att det ska uppfattas som estetiskt tilltalande. 

De 18 cykelställen kostar 2359 kr för material och tillverkning. 

En modell av fördäcket och slutkonceptet skapades i skala 1:10 för att visualisera 

lösningen på KEXPO-mässan. Modellen kan ses i Bilaga 11. 

9. Diskussion 

Målet med projektet får anses vara väl uppfyllt. Ett ordentligt slutkoncept har tagits 

fram för smart cykelförvaring ombord på SjöVägens nya pendelbåt. Uppdragsgivarens 

önskemål och krav har införlivats i lösningen samtidigt som projektet inleddes 

förutsättningslöst för att hitta bästa möjliga lösning. Från att ha haft en väldigt primitiv 

hantering, där cyklarnas endast spändes fast med spännband mot relingen, så har ett 

slutkoncept tagits fram till SjöVägen som organiserar upp och effektiviserar förvaringen 

av cyklar med en lättanvänd och intuitiv lösning.  

I inledningen av projektet låg fokus på att optimera och kunna hantera så många cyklar 

som möjligt. Ritningen på båtens fördäck analyserades för att hitta möjliga 
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förvaringsytor och hur dessa på bästa sätt förvaltades. Med tiden så skiftade fokus till att 

ge användarvänligheten störst vikt då vinsten med att premiera denna framför maximalt 

antal parkeringsplatser var större än tvärtom. Ett avkall på två parkeringsplatser 

resulterade i en högre upplevd användarvänlighet med det ökade rörelseutrymmet, en av 

insikterna som ledde till att användarvänligheten fick än mer fokus. Om fler 

parkeringsplatser hade varit tillgängliga så skulle de ändå kunna lämnas oanvända på 

grund av att användarna skulle kunna uppfatta dessa negativt på grund av omak eller 

trängsel. Med detta i åtanke utvecklades projektet i en riktning där relingstället skulle 

uppfattas som lättanvänt och intuitivt. Där tankar kring hur ett användargränssnitt skulle 

formas, för att stötta relingsstället i sitt syfte, tog fart. I slutändan är lösningen ett enkelt 

och rent slutkoncept, både till funktion som till form. All tid och tankeverksamhet som 

lagts på slutkonceptet lyser kanske inte igenom lösningens enkla form men detta har 

också varit eftersträvansvärt från projektets sida. Om lösningen får verka ”i det tysta” 

och kännas som ett självklart inslag i vardagen för SjöVägens resenärer så innebär det 

att den fungerar. Om resenärerna stördes eller besvärades av lösningen skulle de tänka 

på den i negativa ordalag och antagligen ägna mer tid åt den än om den skulle upplevas 

som ett trevligt inslag på ett redan trevligt färdväg.  

Framtagningen av relingsstället är väl underbyggt av teoretiska beräkningar och 

undersökningar. Det som fattas i projektet är tillverkning och test av en prototyp för att 

säkerställa och garantera funktioner, hållfasthet och handhavande.  

Väggstället är närmst att betrakta som ett formförslag och skulle behöva analyseras med 

avseende hållfasthet och funktion. 

Kostnadsberäkningarna som gjorts i denna rapport kräver noggrannare undersökning 

och uppgiftshämtning, t. ex. hos det danska företag som kommer tillverka ställen. I 

beräkningarna har ingen notis tagits till hur mycket galvanisering och målning av ställen 

kommer kosta. Därför ska resultaten i den delen tolkas försiktigt. 

För användning av relingsstället rekommenderar författarna av denna rapport att en 

stålreling används. Svetsning medför att färre komponenter och material krävs. 

Koppling innebär en extra detalj som kan gå sönder och minskar utrymmet mellan två 

spjälor. Koppling och väggställ behöver testas och kanske utveckla vidare. 

9.1 Vidareutveckling   

I månadsskiftet maj/juni 2014 skall ett möte samordnas med Anders Rörby och Rederi 

Ballerina för att presentera slutkonceptet och delge dem essentiell information för att de 

ska kunna inleda tillverkningen av relingsstället och väggstället.  

Innan alla ställ tillverkas bör en prototyp framställas för att kunna testa relingsställets 

funktion. 

Om rederiet väljer att använda kopplingen bör även prototyper tillverkas av denna och 

testas för att se att de uppfyller förväntade krav på framförallt funktion. 

Väggstället behöver likaså funktionstestas och eventuellt kompletteras med ett stöd för 

cykelns ram för att den ska stå stadigare. 
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Bilaga 1. Fotografi från studiebesök  

Studiebesök genomfördes på två av Sjövägens båtar för att skaffa kännedom om hur 

cyklar förvaras idag och kartlägga vilka problem och förutsättningar som finns för den 

lösning som ska tas fram. De båtar som besöktes var Gurli och Kung Ring, två båtar 

som båda är över 100 år gamla 

 
Fördäck på Kung Ring. Dörrarnas svängvidd och kravet på fri passage till de båda dörrarna begränsar 

utrymmet för förvaring av cyklar. Förutsättningarna för cykelförvaring på fördäck var snarlika för Kung 

Ring och Gurli. 
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Bilaga 2. Ritning för elbåt  

Ritningsunderlag för SjöVägens kommande elbåt för vilken slutkonceptet togs fram. 

 

SjöVägens kommande elbåt. Färger och detaljer i ritningen stämmer inte nödvändigtvis överrens med 

rederiets vision för båten. 
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Bilaga 3. Kravspecifikation  

Kandidatexamensarbete i Teknisk design, Kungliga Tekniska Högskolan VT2014. 

Version 2.0, giltig från 2014-03-15. 

Bakgrund   

Många nya bostäder byggs längs med Sjövägens hållplatser och allt fler resenärer lockas 

till pendelbåtarna. Ett problem, framför allt under sommarmånaderna, är att få plats med 

cyklar ombord på båtarna. En bra lösning för cykelfrågan skulle kunna bidra till att fler 

personer ser fördelen med att kombinera cykeln med kollektivtrafik, och av väljer att 

lämna bilen hemma. 

Produktmål  

Målet med projektet är att erbjuda en lösning som erbjuder smart förvaring av cyklar på 

fördäck på SjöVägens pendelbåtar. Med smart förvaring menas att cyklarna ska ta liten 

plats, vara lättillgängliga och inte vara i vägen. 

Tidsram 

Projekttiden är satt från 2014-01-18 till 2014-05-26, och resultatet kommer presenteras 

vid en muntlig redovisning och i form av en teknisk rapport. 

Externa kriterier 

Krav 

− Förvaring och cykel ska ej blockera utrymningsvägar, dörrar eller andra 

förbjudna utrymmen. 

− Förvaring och cykel ska tillåta framkomlighet på fördäcket med en passage på 

minst 100 cm. 

− Förvaringen ska inte påverka relingens utformning så att dess spjällbredd 

överstiger 10 cm. 

− Förvaringen ska inte påverka relingens utformning så att dess höjd understiger 

110 cm. 

Önskemål  

 Det är önskvärt att förvaringen är tillverkad i ett och samma material. 

 Förvaringen bör vara tillverkad i återvinningsbart material. 

Funktionella kriterier 

Krav 

− Förvaringen ska kunna hantera cyklar med måtten däckstorleken 26”-29”, 

däcktjockleken 23-60 mm. 

− Förvaringen ska kunna hantera cyklar med en vikt upp till 30 kg. 
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− Cyklarna ska kunna fästas och lossas i förvaringen oberoende av varandra, och 

inte begränsa varandras hantering. 

− Förvaringen ska hålla cyklarna på plats även vid hårt väder. 

− Förvaringen ska kunna hantera cyklar med pakethållare, cykelkorg, barnstol och 

stänkskärm. 

− Förvaringen ska vara tillverkad i korrosionsbeständigt material 

 

Önskemål 

− Förvaringen bör kunna hantera cyklar med en däckstorlek mellan 20” och 26”. 

− Förvaringen bör kunna hantera elcyklar. 

− Cyklarna bör kunna parkeras i förvaringen av passageraren själv. 

− Cykeln bör kunna parkeras i förvaringen utan att tunga lyft krävs. 

− Cykeln bör kunna låsas fast i förvaringen eller relingen. 

Begränsande kriterier 

Önskemål 

− Produkten bör hålla i 20 år. 

Övriga kriterier 

Krav 

− Inga vassa kanter ska finnas på  förvaringen. 

Önskemål 

− Förvaringens utseende bör gå i linje med båtarnas utseende i övrigt. 
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Bilaga 4. CAD-modell  

CAD-modellen av pendelbåten skapades i datorprogrammet Rhinocerous och 

utnyttjades för att visualisera förutsättningarna under idégenereringen samt som ett 

ytterligare verktyg för utvärdering av tänkbara koncept.  

När slutkonceptets utformning och design bestämdes fungerade CAD-modellen som en 

referens. 

CAD-modellen baserades på de ritningar och beskrivningar som erhållits av rederiet.  

 

CAD-modell av Sjövägens kommande båt.  
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Bilaga 5. Elimineringsmatris   

En elimineringsmatris används som en metod för konceptutvärdering. I 

elimineringsmatrisen listas kriterier som koncepten måste uppfylla. För varje koncept 

bedömds därefter huruvida det uppfyller var och ett av dessa kriterier eller om mer 

information behövs. Ett koncept som inte uppfyller alla kriterier i matrisen går ej vidare 

i processen utan måste omarbetas eller elimineras.  

Båda koncepten i denna produktframtagningsprocess uppfyllde de krav som 

formulerades i elimineringsmatrisen. 

 

Elimineringsmatris för cykelförvaringskoncept.



1 

 

Bilaga 6. Skisser  

Nedan följer några av de skissförslag som låg till grund för det som kom att bli 

relingsstället. Några av förslagen byggdes även upp med CAD som sedan renderades. 

I skisserna syns formförslagen för relingsstället sett helt från sidan, som de 

fetmarkerade strecken. Förutom relingsstället syns även reling, framhjul och fördäck i 

figuren. 

 

 

 



2 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Bilaga 7. Ansys       

I bilagan följer figurer över de deformationer och effektivspänningar som beräknades i 

simuleringarna i mjukvaran Ansys. 

I de två följande figurerna återges resultatet för simuleringarna för det statiska 

belastningsfall som utgörs av en parkerad cykel. Krafter på 69 N verkar i undre bygelns 

båda ändar. Relingen i simuleringarna är gjord i stål. 

 
Deformation av bygel och stålreling enligt simulering i Ansys. Med deformation menas i figuren avvikelse 

från sitt ursprungsläge. Deformationerna bedömdes som försumbart små. 

 

 
Effektivspänning enligt von Mises. Spänningarna ligger långt under sträckgränsen för lågkolhaltigt stål 

och bedömdes som försumbara. 
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De två följande figurerna återger resultatet för samma belastningsfall men med en reling 

gjord i aluminium. 

 

Deformation för relingsställ på aluminiumreling. Deformationerna bedömdes som försumbart små. 

 

Effektivspänningar för relingsställ på aluminiumreling. Spänningarna bedömdes som försumbart små då 

de ligger långt under sträckgränsen för aluminium.  
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I följande fyra figurer återges resultatet när en horisontell kraft på 500 N ansattes i 

negativ x-riktning, se koordinatsystem  i figuren nedan. De två första figurerna gäller 

för stålreling och de två senare gäller för aluminiumreling. 

 

Deformation av horisontell kraft för stålreling. Deformationerna är elastiska. 

 

Effektivspänning från horisontellt belastningsfall för stålreling. Spänningarna ligger med god marginal 

under sträckgränsen för lågkolhaltigt stål. 
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Deformation av horisontell kraft för aluminium.  

 

Effektivspänningar från horisontell kraft för aluminiumreling. De största spänningarna i relingen uppgår 

till ca 50 MPa. 
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Bilaga 8. Ritningsunderlag för relingsställ  

Ritningsunderlag för relingsställets komponenter skapades i CAD-programmet Solid 

Edge. 

 

Ritning för undre bygel i skala 1:5. Mått anges i millimeter. 
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Ritning för övre bygel i skala 1:5. Mått anges i millimeter. 
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Ritning för stag i skala 1:2. Mått anges i millimeter.
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Bilaga 9. Ritningsunderlag för väggställ 

Nedan syns ritningsunderlag för väggbygeln. Två identiska byglar behövs för att 

tillverka ett väggställ. 

 

Ritning för väggbygel i skala 1:5. Mått anges i millimeter. 
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Bilaga 10. Livscykelanalys  

Livscykelanalys gjord i CES EduPack 2013. Energiförbrukning och koldioxidavtryck 

för 14 relingsställ och fyra väggställ. Livslängden för prodykten är beräknad till 20 år. 

Enligt livscykelanalysen står materialframställningen mer än 80 % av 

energiförbrukningen och koldioxidavtrycket. Mer än 75 % av energinförbrukningen och 

koldioxidavtrycket kan dock besparas om cykelställen återvinns.  

 
      

 

 

  

Eco Audit Report 
 

  

       

        

Product Name 
 

  

Cykelställ 
 

 

Product Life (years) 
 

  

20 
 

   

        

Energy and CO2 Footprint Summary: 
 

 

  

   

      

 

 

 

      

    

Energy Details... 
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CO2 Details... 
 

 

      

  

Phase Energy (MJ) Energy (%) CO2 (kg) CO2 (%) 

Material 1.32e+03 82.6 90.6 82.5 

Manufacture 238 14.9 16.5 15.0 

Transport 6.2 0.4 0.44 0.4 

Use 0 0.0 0 0.0 

Disposal 33.9 2.1 2.37 2.2 

Total (for first life) 1.6e+03 100 110 100 

End of life potential -959  -62.1  
 

 

 

 

  

  

Eco Audit Report 
 

  

 

   

    

     

    

Energy and CO2 Summary 
 

Energy Analysis 
 

 

  

 

 Energy (MJ)/year 

Equivalent annual environmental burden (averaged over 20 year product life): 78.4 
  

 

Detailed breakdown of individual life phases 
 

  

    

 

 

Material: 
 

 

Energy and CO2 Summary 
 

   

    

Component Material 
Recycled 
content* 

(%) 

Part 
mass 
(kg) 

Qty. 
Total mass 
processed** 

(kg) 

Energy 
(MJ) % 

Stag Coated steel, steel, 
galvanized Virgin (0%) 0.45 28 12 3.4e+02 25.8 
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Övre bygel Coated steel, steel, 
galvanized Virgin (0%) 1.1 14 15 4.2e+02 31.9 

Bottenbygel Coated steel, steel, 
galvanized Virgin (0%) 0.87 14 12 3.3e+02 25.1 

Väggbygel Coated steel, steel, 
galvanized Virgin (0%) 1 8 8.3 2.3e+02 17.2 

Total    64 48 1.3e+03 100 
 

    

*Typical: Includes 'recycle fraction in current supply' 
 

 

    

**Where applicable, includes material mass removed by secondary processes 
 

 

 

 

   

 

 

Manufacture: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

 

   

 

Component Process % Removed Amount processed Energy 
(MJ) % 

Stag Rough rolling, forging - 12 kg 37 15.6 

Stag Fine machining - 0 kg 0 0.0 

Övre bygel Rough rolling, forging - 15 kg 46 19.3 

Övre bygel Fine machining - 0 kg 0 0.0 

Bottenbygel Rough rolling, forging - 12 kg 36 15.1 

Bottenbygel Fine machining - 0 kg 0 0.0 

Väggbygel Rough rolling, forging - 8.3 kg 25 10.4 

Väggbygel Fine machining - 0 kg 0 0.0 

Montering Stag Welding, gas - 14 m 24 10.0 

Montering Bygel Welding, gas - 14 m 24 10.0 

Målning Painting - 1.9 m^2 23 9.6 

Montering Väggbygel Welding, gas - 14 m 24 10.0 

Total    2.4e+02 100 
  

 

      

 

 

Transport: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

Breakdown by transport 
stage 

 

 

Total product mass = 48 kg 
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Stage name Transport type Distance (km) Energy (MJ) % 

Skeppning Sea freight 8e+02 6.2 100.0 

Total  8e+02 6.2 100 
 

      

Breakdown by components 
 

     

Component Component mass (kg) Energy (MJ) % 

Stag 12 1.6 25.8 

Övre bygel 15 2 31.9 

Bottenbygel 12 1.6 25.1 

Väggbygel 8.3 1.1 17.2 

Total 48 6.2 100 
 

  

 

 

      

 

 

Use: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

   

      

 

Relative contribution of static and mobile modes 
 

 

      

 

Mode Energy (MJ) % 

Static 0  

Mobile 0  

Total 0 100 
 

  

      

 

 

    

      

 

 

   

 

 

Disposal: 
 

Energy and CO2 Summary 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered Energy 

(MJ) % 

Stag Recycle 100.0 8.7 25.8 

Övre bygel Recycle 100.0 11 31.9 

Bottenbygel Recycle 100.0 8.5 25.1 

Väggbygel Recycle 100.0 5.8 17.2 

Total   34 100 
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EoL potential: 
 

  

   

Component End of life 
option % recovered Energy 

(MJ) % 

Stag Recycle 100.0 -2.5e+02 25.8 

Övre bygel Recycle 100.0 -3.1e+02 31.9 

Bottenbygel Recycle 100.0 -2.4e+02 25.1 

Väggbygel Recycle 100.0 -1.6e+02 17.2 

Total   -9.6e+02 100 
 

 

 

 

  

 

 

Notes: 
 

Energy and CO2 Summary 
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Bilaga 11. Modell av slutkoncept 

En modell togs fram av slutkonceptet för att visualisera lösningen på KEXPO-mässan. 

Modellen är skapad i skala 1:10. 

 

 


