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Sammanfattning 
 
Blybatterier innehåller de miljöskadliga ämnena bly och syra och samlas därför in till 
återvinning. Dagens insamlingssystem utsätts för ett stort antal stölder på grund av den stora 
mängd stöldbegärligt bly som finns i batterierna. Blybatterierna har sedan hittats krossade i 
naturen där blyet utvunnits eller hittats i fordon på väg att transportera dem utomlands till 
försäljning. Till följd av stölderna kan en miljöriktig återvinning inte garanteras. På uppdrag 
av Stockholm Vatten AB har därför uppgiften att ta fram en stöldsäker insamlingsbehållare 
genomförts.   
 
Stockholm Vatten AB ansvarar för de anläggningar där insamlingsbehållarna står placerade. 
Anläggningarna består av miljöstationer, ofta placerade i relation till bensinstationer, och 
bemannade återvinningscentraler.  
 
Arbetet påbörjades med en informationshämtning i form av besök på återvinningscentraler 
och miljöstationer samt intervjuer med bland annat personalen på återvinningscentralerna. 
Kontinuerliga möten med Stockholm Vatten hölls där grundläggande information om 
problemet gavs. Problemområden definierades för att därefter lägga grunden till den 
idégenerering av lösningar och funktioner som därefter genomfördes. Idéer grupperades och 
utvecklades och slutligen valdes fyra koncept; Plinten, Vinkeln, Spiralen och Extern. Besök 
på återvinningscentraler gjordes åter för att utav personal få bedömning och synpunkter på de 
framtagna koncepten. Ett konceptval togs därefter, baserat på diskussion med Stockholm 
Vatten, inhämtade synpunkter och resultat från kriterieviktmetoden och Pugh’s matris.  
 
Spiralen lade grunden för det slutliga koncept som togs fram. Konceptets funktioner och 
konstruktion vidareutvecklades, material valdes och komponenter dimensionerades därefter. 
Fokus lades vid den stöldsäkra funktionen samt vid att skapa en säker inlämningsprocess. För 



 
 

att öka förståelse för funktion och användning av behållaren lades även stor vikt vid 
utformning och formspråk.  
 
Den huvudsakliga funktionen hos den stöldsäkra behållaren utgjordes av en spiralformad 
glidbana på vilken batterierna förflyttas ned i behållaren. Ett omslutande syrafast hölje 
skyddar både användare från syra och batterier från stöld och väder. En öppning i höljet med 
en skyddande skjutlucka möjliggör inlämningen av batterier.    
 
Den stöldsäkra insamlingsbehållaren anses uppfylla de i kravspecifikationen definierade krav 
och önskemål. Behållaren genererar till följd av sin spiralfunktion och sitt yttre hölje en 
stöldsäker funktion samtidigt som batterierna enkelt kan lämnas in med minskad risk för 
skador. I och med att fler batterier kan hamna i återvinningsprocessen med hjälp av den 
stöldsäkra insamlingsbehållaren reduceras utsläppet av miljöskadliga ämnen. 
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Abstract 
 
Lead batteries are collected for recycling due to their containment of environmental hazardous 
substances, lead and acid. The current collecting system is exposed to theft due to the great 
amount of valuable lead within the batteries. The remains of stolen lead batteries with the lead 
removed have been found on the bare ground and batteries have also been found in vehicles 
transporting them abroad in order to be sold. As a result of theft, the recycling of lead 
batteries can´t be performed. On behalf of Stockholm Vatten AB, the task to develop a theft-
proof container for lead batteries was given.  
 
Stockholm Vatten AB is in charge of the areas in which the containers are placed. The areas 
are defined as recycling centres, often placed in relation to gas stations or arranged as larger 
manned areas.  
 
The development process was based on a research which included visits at recycling centres 
and interviews. Continuous meetings with Stockholm Vatten provided fundamental 
information about the task. Requirements were defined in a requirement specification on 
which further development was based. From specified difficulties ideas were generated and 
put together into four concepts; Plinten, Vinkeln, Spiralen and Extern. Assessments were 
given from Stockholm Vatten and staff from the recycling areas. Together with different 
evaluation methods the general ideas from Spiralen was selected to be the basis on which the 
final concept was built upon. 
 
The functions and construction of Spiralen was further developed. Material and components 
were defined on which sizing later was made. Effort was put into the development of the 
theft-proof construction and the safe keeping of users. In order to ensure an easily made 
submit of lead batteries, focus was also put into the design arranging of components. 



 
 

 
The main function of the theft-proof container is provided by a spiral-shaped slide on which 
the batteries are transported upon within the container. A hatch ensures a secure hand-in and 
the covering sheath protects users from acid and batteries from rain and theft.  
 
The theft-proof container meets the requirements defined in the specification of requirements. 
With its spiral-shaped slide and sheath cover the theft-proof function is created together with 
a safer hand-in process which will reduce the risk of injuries. Within the developed container 
a greater amount of lead batteries can be collected and maintained, and thus, recycling can be 
guaranteed.  
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1. Inledning 
 
Blybatterier samlas idag in på återvinningscentraler och miljöstationer på grund av deras 
miljöfarliga innehåll. En miljösäker återvinning kan dock inte garanteras för alla blybatterier 
som lämnas in då ett stort antal stjäls från sina behållare. På uppdrag av Stockholm Vatten AB 
skulle därför en stöldsäker insamlingsbehållare tas fram.  
  
 

1.1 Bakgrund 
 
Stockholm Vatten ansvarar för avfall och återvinning i Stockholms Stad där företaget bland 
annat erbjuder omhändertagning av hushållssopor och övrigt avfall från privatpersoner. [1] 
Blybatterier är ett av de avfall som omhändertas, där insamlingen sker på 
återvinningscentraler och miljöstationer. 
 
Ett blybatteri kan ta emot energi och lagra denna kemiskt för att sedan avge energin vid 
behov. De benämns ofta som bilbatterier och finns i de flesta bilar, motorcyklar och andra 
liknande motorfordon där de används för att driva startmotorn och andra typer av elektronisk 
utrustning. Batteriet består utav flera celler, var och en bestående av två blyplattor, en anod 
och en katod. Plattorna är nedsänkta i en elektrolyt, den så kallade batterisyran, bestående av 
en vattenlösning av svavelsyra. [2] Batteriernas huvudsakliga komponenter bly och syra 
klassas som miljöfarliga ämnen och återvinningen ska därför ske på ett miljöriktigt sätt för att 
undvika att ämnena släpps ut i naturen. Syran är även skadlig vid kontakt och hantering måste 
därför ske varsamt. Blyet i batterierna utgör en stor mängd värdefullt råvarumaterial vilket är 
orsaken till varför de är stöldbegärliga. Stölderna genererar utsläpp av farliga ämnen i naturen 
samt orsakar ekonomiska förluster för Stockholm Vatten.  
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med projektet var att ta fram en behållare med en teknisk lösning som förhindrar stöld 
av inlämnade batterier. Avlämningen ska ske på enkelt och säkert sätt utan risk för skador. 
Lösningen måste även vara utformad på ett sådant sätt så att inlämningsprocessen kan förstås 
av någon som aldrig tidigare lämnat in ett blybatteri.  
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Behållaren utformades till att stå i de angivna områdena vid återvinningscentraler och 
miljöstationer, där relativt plana och stora ytor erbjuds med regelbunden hämtning för 
tömning. Behållaren avgränsades till mottagning av blybatterier med en maximal storlek på 
360x200x200 mm. Mängden batterier som kan tas emot i en behållare begränsades även, dock 
med en minimal gräns på 15 stycken av den största tillåtna batteristorleken. Funktioner drivna 
av elektricitet skulle även undvikas för att behållaren skulle kunna placeras fritt utan krav på 
koppling till strömkälla.    
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2. Informationssökning 
 
En grundlig informationssökning genomfördes kring dagens hantering av blybatterier och de 
svårigheter som uppkommer i och med denna. Med syftet att bilda en uppfattning av dagens 
situation och de krav som ställs på hanteringen av blybatterierna genomfördes en 
undersökning bestående av följande steg:  
 

· Intervjuer med uppdragsgivarna Jonas Selander-Lyckeborg, Teknisk utredare, och 
Magnus Broman, Kemist/Teknisk utredare, från Stockholm Vattens avfallsavdelning. 

 
· Studiebesök på återvinningscentral i Bromma, Lövsta och Roslagstull. 

 
· Studiebesök på miljöstation vid Preem, Islandstorget och Norrmälarstrand.  

 
· Intervju med Lotta Claesson, platschef på Lövsta återvinningscentral. 

 
· Intervju med Jonas Korell, platschef på Bromma återvinningscentral. 

 
· Intervju med Kristoffer Ågren, produktspecialist inom Farligt Avfall på Ragnsells. 

 
· Intervju med Anders Eliasson vid utbildning för materialvetenskap på Kungliga 

Tekniska Högskolan.  
 

· Undersökning av liknande produkter på marknaden.  
 
Utifrån den hämtade informationen kartlades blybatteriets process, från användning till 
återvinning. 
 
 

2.1 Insamlingen av blybatterier  
 
Dagens insamling sker i plastbehållare placerade på återvinningscentraler och miljöstationer.  
 
De största svårigheterna kring insamlingen av blybatterier idag är stöld och säkerhet. Dessa 
var de primära krav och önskemål Stockholm vatten hade på den lösning de sökte. Utöver 
dessa var även bristande information och vandalisering problem som upplevdes i processen. 
Nuvarande insamlingssystem av blybatterier tenderar även att innehålla annat avfall än 
blybatterier då den typ av avfall som behållaren är tänkt att ta emot inte är tillräckligt tydlig. 
Ingen ”igenkänningsfaktor” av behållarna kunde vid undersökning tydas och risken för 
förväxling med andra avfallskärl blir därmed stor. Från försök med låsta behållare har 
vandalisering av insamlingsbehållare i offentlig miljö förekommit i samband med stölderna. 
En lösning utan synlig låsning och med minskade risker av vandalism söktes därför också.  
 
 
Återvinningscentral 
 
En återvinningscentral är ett inhägnat område för återvinning av grovavfall, farligt avfall, 
vitvaror och elektronik med flertalet anställda i rörelse under dagtid.  
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De behållare som används på samtliga besökta områden var rektangulära till formen och 
bestod av högdensitets-polyeten (HDPE), ett tåligt och syrabeständigt plastmaterial. Samtliga 
behållare som undersöktes var placerade utan det tillhörande locket monterat för att enligt 
platscheferna underlätta inlämning av batterier, se Figur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1. Insamlingsbehållare för blybatterier på Bromma och Lövsta återvinningscentral. 
 
Placeringen av insamlingsbehållarna var helt eller delvis under tak på grund av de krav som 
föreligger där behållarna ska vara skyddade från nederbörd. Behållarna låstes även in nattetid 
i ett stöldsäkert förråd eller container till följd av de frekventa inbrott som förekom, något 
som både krävde tid och kraft från personal. Ett insamlingssystem som inte behöver förflyttas 
och låsas in nattetid var därför något som efterfrågades.  
 
För att optimera antalet blybatterier per behållare krävdes en omplacering av inlämnade 
batterier från ”huller-om-buller” till mer platseffektiva formationer, se Figur 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2. Före och efter personalens omplacering av inlämnade batterier (från olika ställen). 
 
Omplaceringen av batterier genomfördes av personal och genererar belastningsergonomiskt 
felaktiga positioner för främst rygg då avstånden in över och ner i behållaren skapar tunga lyft 
med böjd rygg långt från kroppen. Personalens inblandning i hanteringen av inlämnade 
blybatterier önskade därför minskas, helst elimineras.  
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Miljöstation 
 
Miljöstationer finns placerade vid utvalda bensinmackar och erbjuder omhändertagning av 
farligt avfall. Här sker inlämningen av blybatterier på samma sätt som på 
återvinningscentraler, i samma typ av behållare, se Figur 2.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3. Insamlingsbehållare på miljöstationen vid Preem Islandstorget. 
 
Behållarna står dock inte under tak varvid locket alltid är på för att skydda mot regn. Platserna 
är även inte bevakade och behållarna står olåsta vilket medför att de flesta stölderna 
förekommer på miljöstationer. Systemet brukar kallas för ”ett självtömmande system” i och 
med den stora mängd batterier som försvinner.  
 
 

2.2 Transport och återvinning 
 
Transporten av fulla behållare sker via transportfordon som med hjälp av batteridrivna 
pallyftare lastas med behållarna. Transporten går till ett centrallager där behållaren töms i en 
större container. Därefter placeras den tömda och emellanåt rengjorda behållaren åter på en 
återvinningscentral eller miljöstation. Återvinningscentralerna har fyra behållare i omlopp, 
när den fjärde närmar sig full kapacitet kontaktas transportbolag och samtliga byts ut till 
tomma behållare.   
 
Transporten från återvinningscentraler ansvarar Kuusakoski Recylcling för medan transporten 
från miljöstationer sköts av Ragnsells. Vid transporten klassificeras blybatterierna som farligt 
gods på grund av den frätande svavelsyra de innehåller. Därmed ställs högre krav på 
transporten och framförallt de behållare batterierna transporteras i. Behållaren måste vid 
transport vara syrafast och ADR-S-godkänd [3] vilket innebär att behållarens måste tåla syra 
och vara konstruerad så ingen form av läckage kan förekomma under transporten.     
 
Blybatterierna transporteras sedan från centrallagren till Bolidens blysmältverk i Bergsöe där 
blybatterier från hela norden återvinns. Batterierna krossas, syran separeras och hela 97 % av 
batteriets innehåll återvinns till sekundärbly. Huvudparten av det återvunna blyet används 
sedan i tillverkningen av nya blybatterier. [4] 



5 
 

2.3 Marknadsundersökning  
 
För att få en uppfattning om vilka lösningar för insamling av blybatterier som existerade vid 
tidpunkten för projektets början genomfördes en State-of- the-Art. Resultatet visade på att 
nuvarande behållare förekommer i två utformningar, tillverkade av Swede respektive 
Almoverken, se Figur 2.4 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.4. Insamlingsbehållare från Swede (t.v.) och Almoverken (t.h.). 
 
Behållarnas dimensioner uppgick till 1200x800x1000 mm (längd x djup x höjd), det vill säga 
mått enligt standarden för EU-pall vilket underlättar logistiken vid transport. Behållarna 
bestod av materialet HDPE och var godkända enligt ADR-S för transport av farligt gods. 
Varje behållare rymde ca 20–25 blybatterier men antalet varierade beroende på insamlade 
batteriers storlek samt hur väl placerade de var i behållaren.  
 
Undersökningar av insamlingsbehållare för andra typer av avfall med stöldsäkra tillämpningar 
innefattades även i undersökningen. Stöldsäkra lösningar kunde hittas inom områden som 
insamling av hushållsavfall och kläder, några exempel visas i Figur 2.5.  
 

 
Figur 2.5. Olika typer av insamlingsbehållare med andra tillämpningar än farligt avfall. 
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3. Idégenerering 
 
Efter genomförd informationssökning strukturerades den hämtade informationen. Funna 
problem och svårigheter sorterades i olika grupper och problemområden definierades utifrån 
dessa. På ett metodiskt sätt söktes därefter lösningar till problemen.   
 
 

3.1 Problemlokalisering  
 
En problemlokalisering genomfördes med hjälp av en Mind Map där tankar och idéer 
grupperades. Med utgångspunkten i insamling av blybatterier definierades huvudproblemen 
säkerhet, information och logistik utöver det givna huvudproblemet stöld, se figur 3.1. 
 
 

 
 
 
 
Figur 3.1. Mind map över de huvudsakliga problemen vid insamling av blybatterier.  
 
Inom problemområdet stöld definierades behovet av en lösning som förhindrar att batterierna 
kan tas tillbaka då de lämnats in samtidigt som en enkel inlämning av batterierna erbjuds. I 
nuläget leder den stora mängd stölder till miljöförstöring samt en ekonomisk förlust för 
Stockholm Vatten.  
 
Problemet kring säkerheten riktades framförallt mot att en säker inlämning ska kunna ske 
utan risk för skador. Batteriernas stora massa medför att klämrisken minimeras samtidigt som 
en så ergonomisk rörelse som möjligt eftersträvas vid avlämningen. 
Batteriernas innehåll utgör även en säkerhetsrisk då syrastänk kan förekomma. Syra och bly 
är skadligt för både människa och miljö och läckage måste därför förhindras.  
 

INSAMLING AV 
BLYBATTERIER 

Stöld 

Säkerhet 

Info 

Logistik 

Ergonomi 

Syra  

Klämrisk 

Varning Användning 

Fyllnad 

Tömning 

Transport 

Miljöförstöring Ekonomiska förluster 
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Behovet av tydlig information kring den säkerhetsrisk som finns vid hantering av blybatterier 
definierades även. Informationen ska tydligt framgå i kombination med att behållarens 
formspråk ska göra funktion och användning lättförståelig.  
 
Logistikproblemen hittades framförallt vid transport och tömning av behållaren. Även 
behållarens fyllnadsgrad önskas vara så stor som möjligt för att minimera onödigt utrymme 
och på så sätt effektivisera systemet. 
 
Tydlig information om hur lösningen används samt indikationer på blybatteriernas farliga 
innehåll var något som önskades för att förenkla användning och öka säkerheten för 
användare. 
  
  

3.2 Krav och önskemål 
 
En Quality Function Deployment (QFD), togs fram för att omvandla användarkrav till 
kvalitetskrav, se Bilaga A. De framtagna problemområdena definierade vilka krav som 
krävdes och la därmed grunden för de önskemål som sattes. Önskemålen baserades även på 
den information som samlats in under besöken på återvinningscentralerna och 
miljöstationerna samt på egenskaper som tycktes väsentliga. Krav och önskemål som sattes 
upp var bland annat stöldsäker, syrafast och lättanvänd, se Bilaga A för samtliga definierade 
krav och önskemål. 
 
Satta krav och önskemål viktades därefter från 1-5 baserat på hur viktig den egenskap som 
berördes ansågs vara. Viktningen som genomfördes baserades på hämtad information och 
intervjuer. Rimligheten av viktningen kontrollerades och bekräftades sedan av 
uppdragsgivarna på Stockholm Vatten. 
 
Produktegenskaper definierades därefter baserat på de ställda kraven och önskemålen. 
Produktegenskapernas koppling till de olika önskemålen graderades med egenskapen icke 
existerande, svag, medelstark eller stark (med respektive värde 0, 1, 3 eller 9) och en teknisk 
vikt kunde därefter beräknas för de olika produktegenskaperna. Resultatet visade på att 
hållfasthet, portabilitet och inkastens storlek var de egenskaper med högst teknisk vikt.  
 
 

3.3 Kravspecifikation 
 
Utifrån de produktegenskaper som formats i QFDn formulerades en kravspecifikation för 
lösningen som söktes. Kraven delades upp i funktionella krav och begränsande krav. Fortsatt 
arbete utgick från de riktlinjer som kravspecifikationen utgjorde. Beslut gällande bland annat 
konstruktionslösningar och materialval utgick från de begränsande kraven medan de 
funktionslösningar som tilldelades lösningen främst grundades på de funktionella kraven. Se 
Bilaga B för fullständig kravspecifikation.   
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3.4 Funktionsanalys 
 
Genom en analys av de behov som fanns påbörjades sedan generering av funktioner och 
lösningar till dessa. De problemområden som tagits fram bröts ner i mindre delproblem för att 
på ett systematiskt sätt ta fram lösningar inom dessa. De områden som fördes in i matrisen var 
följande: 
 

· Stöld 
· Säkerhet 
· Information 
· Fyllnadsgrad 
· Transport 
· Tömning 

 
Hela analysen presenteras i Bilaga C.  
 
Inom problemområdet stöld uppkom idéer kring stöldförhindrande inkast, nivåskillnader och 
omslutande skal. Kring säkerhet definierades framförallt behovet av minskad kontakt med 
batterier för personal på återvinningscentraler. Inom fyllnadsgrad uppkom idéer om ramper, 
rullbanor, fjädrar och andra typer av mekaniska batterifördelande funktioner. 
 
 

4. Konceptgenerering 
 
Framtagna idéer vidareutvecklades och implementerades i skisser. De funktioner som 
genererades i funktionsanalysen formgavs och mer sammansatta lösningar bestående av flera 
idéer undersöktes. Ett urval av dessa skisser finns att se i Figur 4.1.  
 

  
Figur 4.1. Ett urval av de skisser som gjordes.  
 
Utifrån detta definierades sedan tre funktionsområden där två av dessa utgjordes av de 
stöldförhindrande egenskaperna Form och Inkast. Den egenskap som lättast och mest 
effektivt ansågs förhindra stöld låg i utformningen av behållaren och dess yttre form. 
Förhindrandet av stöld ansågs även kunna förstärkas av ett inkast med en mekanisk lösning 
som försvårar åtkomsten av batterierna.  
 



9 
 

För att möjliggöra användningen av de två stöldförhindrande funktionerna krävdes även en 
kompletterande funktion som fördelar blybatterierna inom behållaren för att uppnå en så hög 
fyllnadsgrad som möjligt, vilken kategoriserades som huvudområdet Fyllnad. 
 
 

4.1 Form 
 
Utformningen av behållaren ansågs väsentlig som stöldförhindrande åtgärd och de former 
som utifrån skisserna valdes att gå vidare med var modulära strukturer, rundade former, 
lutande plan och omslutande skal. För att skapa ytterligare variation från de idéer som vid 
tidpunkten tagits fram genomfördes en form- och strukturvariation. Här utvecklades formerna 
från de skisser som tagits fram med utgångspunkt i modulära strukturer, rundade former och 
lutande plan, se figur 4.2.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Formvariation av moduler, cirkulära former samt lutande plan. 
 
Lutande plan och den modulära funktionen sattes samman och två grundstrukturer tog form. 
En behållare med separata moduler för olika batteristorlekar innehållandes lutande plan samt 
en behållare med endast ett utrymme och inkast men med flera möjliga banor för batterierna 
inuti behållaren. Tillsammans med de cirkulära formerna och det omslutande skalet skapades 
fyra konceptgrundande utformningar till en stöldsäker blybatteribehållare, se Figur 4.3.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3. De konceptgrundande strukturerna modul, cirkulär, lutande plan och omslutande 
skal.  
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Dessa fyra grundstrukturer ansågs representera den bredd som fanns inom de framtagna 
funktionerna där lösningar av behållare med nytänkande former och lösningar att applicera på 
dagens behållare ingick.  
 
 

4.2 Inkast 
 
Tanken om ett inkast som genom sin form och funktion förhindrar stöld vidareutvecklades 
mot olika typer av lock och luckor.  Ett urval av de idéer som togs fram presenteras nedan i 
figur 4.4.  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 4.4. Stöldförhindrande inkast i form av flärpar, lock och nivåskillnad. 
 
Framtagna lösningar var bland annat flärpar med funktionen av att endast tillåta passering i en 
riktning, in i behållaren. Nivåskillnader mellan öppning och fyllnadsyta, som i kombination 
med batteriernas höga vikt, försvårar återtagandet av inlämnade batterier då de måste lyftas 
tillbaka över kanten. Samtliga inkast försvårar stöld men alla garanterar inte fullständigt 
stöldskydd utan vissa behöver kombineras med ytterligare funktioner. Inkasten fyller även 
sekundära funktioner som bland annat stänkskydd mot syra samt väderskydd.   
 
 

4.3 Fyllnad 
 
För att minimera risken för skador från felaktig belastning och syrastänk vid inlämningen sågs 
behovet av en så liten kontakt möjligt mellan användare och inlämnade batterier. Detta ansågs 
ha stor koppling till de sökta egenskaperna kring fördelning och placering av batterierna inuti 
behållaren då detta medför att batterierna inte behöver omstruktureras för hand. Samtidigt 
söktes en så stor fyllnadsgrad som möjligt vilket syftade på att ett så stort antal batterier som 
möjligt ska få plats i det utrymme behållaren erbjuder. Batterierna måste därmed packas tätt 
och tomrum måste minimeras. För att få batterierna så långt in i eller ned i behållaren som 
möjligt utvecklades idéer rullband, fjädrar och glidplan, se Figur 4.5. 
 

 
 
 

 
Figur 4.5. Batterifördelande funktioner i form av rullband, fjädrar och glidplan. 
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5. Koncept 
 

Koncept skapades utifrån de grundstrukturer som tagits fram, där en kombination av form och 
funktion på olika sätt förhindrade stöld av de inlämnade blybatterierna. De egenskaper som 
togs fram i koncepten fokuserades framförallt mot formen, då flertalet inkast och 
fyllnadsfunktioner ansågs fungera på samma behållare. Efter vidare utveckling av de yttre 
strukturer som definierats kunde slutligen fyra koncept fastslås; Plinten, Vinkeln, Spiralen och 
Extern.  
 
 

5.1 Plinten 
 
Plinten utformades kring idén om att använda flera moduler, var och en anpassad efter olika 
storlekar på batterierna, se Figur 5.1.  
 

 
Figur 5.1. Konceptet plinten 
 
I och med att blybatterier med liknande dimensioner placeras ihop kan utrymmet inom varje 
sektion utnyttjas mer effektivt. Blybatterier som lämnats in glider längst in i behållaren på de 
lutande plan som finns bakom varje inkast. På så vis fylls varje sektion med batterierna 
placerade så tätt som möjligt. Stöldsäkerheten genereras av inkastets funktion där någon av de 
tidigare presenterade inkastprinciperna skulle kunna appliceras.   
 
 

5.2 Vinkeln 
 
Koncept Vinkeln bygger på att endast ett inkast används vid inlämning av batterier. För att 
fördela batterierna inom behållaren har den inre konstruktionen utformats med vinklade 
glidplan i två led; ned i inlämningsriktningen samt ut mot sidorna från behållarens mitt, se 
Figur 5.2.  
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Figur 5.2. Konceptet vinkeln 
 
Med de vinklade planen placeras batterierna längs ytterkanterna där efterföljande batterier 
som fyller på inåt mitten. Denna form skapar dock ett outnyttjat utrymme under inkastet på 
grund utav den lutning som krävs. Möjlighet till ett utrymme för större batterier skulle kunna 
skapas här.  
 
Konceptets stöldsäkra funktion bestod främst av de vinklade glidplan som naturligt placerade 
batterierna långt från behållarens öppning. En vertikal kant på ett avstånd från inkastet 
förhindrar även att batterierna närmast inkastet kan återtas då behållaren fyllts.  
 
 

5.3 Spiralen 
 
Koncept Spiralen utgick från den yttre formen av en cylinder där batteriet med tyngdkraftens 
hjälp förflyttas längs ett lutande plan i form av en spiral, se Figur 5.3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.3. Konceptet spiralen med en spiralformad innerkonstruktion. 
 
Behållarens konstruktion utgjordes förenklat av tre sektioner, ett cylindriskt ytterskal som 
skydd mot stöld och väder samt läckage av syra. Ett innerskal som stöd åt spiralbanan med en 
öppning för tömning. Samt en innerdel bestående av en spiralformad glidbana, se Figur 5.4. 
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Figur 5.4. Skiss över spiralens olika delar.  
 
Endast ett inkast konstruerades där storleken på inkastet var tvunget att anpassas så att den 
maximalt tillåtna storleken på ett batteri inte fastnar längs banan. Spiralbanan var tänkt att 
bestå av rullband för att batterierna lätt skulle transporteras ner i behållaren. Med tanke på 
eventuella syraläckage och annat kladd som kan förekomma var rullarna tänkta att placeras 
relativt glest för att ge syran möjlighet att rinna igenom spiralkonstruktionen för att inte 
riskerades att de kladdar ihop. 
 
Behållaren utformades med spår för pallyft och en fästanordning för lyft med kran. Hela 
behållaren ska sedan transporteras från återvinningscentral och miljöstation av 
transportbolagen för tömning på mellanlager.  
 
 

5.4 Extern 
 
Koncept Extern fungerade som ett omslutande skal kring de behållare som används för 
insamlingen av blybatterier idag, se Figur 5.5.  

 

 
 
Figur 5.5. Koncept Extern med ett omslutande skal kring dagens insamlingsbehållare.  
 
Skalet monteras fast i marken och blir därmed stationärt. Därefter förs behållaren in i skalet 
med hjälp av pallyft och höjs upp till det läge där behållarens överkant överlappas av skalets 
nederkant, se Figur 5.6. 
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Figur 5.6. Behållaren i upphöjt läge i skalet.  
 
I detta läge skjuts stöd in under behållaren för att bevara höjden och överlappningen, se Figur 
5.7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.7. Övergripande konstruktion med de viktigaste komponenter markerade. 
 
Denna funktion utgjorde den största delen av dess stöldsäkra funktion då förflyttning av 
behållaren ur skalet gjordes omöjlig utan tillgång till pallyft. Höjden från inkast till batterier 
tillsammans med den begränsade öppningen försvårar även möjligheten till stölder från dessa 
öppningar.  
 
Fyra inkast, två per kortsida, utformades i syfte att fördela batterierna så jämnt som möjligt i 
behållaren. En extern fjädrande bottenplatta i behållaren dämpar batteriernas fall vid 
inlämning. Med ökad belastning från inlämnade batterier trycks fjädrarna ihop vilket sänker 
bottenplattans nivå samtidigt som utrymme frigörs så att fler batterier ges möjlighet att 
lämnas in. 
 
 
 
 

Batteribox 

Stöd 

Skal 

Överlappning 
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6. Konceptval 
 
Samtliga koncept utvärderades baserat på den information kring vilka egenskaper som söktes 
samt hur väl de olika funktionerna kunde fungera på de tänkta platserna. Frågor som ställdes 
var om de hjälpmedel och transportfordon som idag används skulle kunna appliceras på 
dessa? Hur väl batterierna skyddades från stöld och om inlämningen kan ske utan risk för 
skada?  
 

6.1 Omdömen  
 
För att få ytterligare stöd i valet av koncept besöktes åter återvinningscentraler där personal 
intervjuades angående de framtagna koncepten. Koncepten presenterades även för en 
fordonsmekaniker från Scania med kunskap om hanteringen av blybatterier på verkstäder.  
 
Samtliga koncept presenterades och utvärderades därefter. Koncepten analyserades utifrån hur 
väl de egenskaper som söktes troddes kunna fungera. För och nackdelar med samtliga koncept 
vägdes mot varandra och det bästa konceptet valdes ut. 
 
Koncepten Plinten och Vinkeln ansågs ha relativt liknande egenskapers samtidigt som 
modulfunktionen ansågs skapa mer arbete än underlätta för personalen. Om inte alla moduler 
var fyllda vid tiden för tömning och endast några sektioner skulle bytas ut krävdes 
omorganisering av de övre modulerna för att byta ut de undre. Alla batterier töms i samma 
container på centrallager, så en sortering var inte nödvändig för annat än platseffektiviteten i 
behållaren. Något som kunde uppnås på annat sätt. Även problemet med det tomrum som 
bildas på grund av de lutande planen ifrågasattes. Dessa koncept ansågs ha fler nackdelar än 
fördelar och värderades därför lägst. Inför vidare konceptutvärdering valdes därför koncepten 
Plinten och Vinkel att slås ihop till ett koncept, Lutande Plan. Där behölls den inre 
fördelningsfunktionen medan modulstrukturen valdes att tas bort.  
 
Koncepten Spiralen och Extern fick relativt likvärdiga och positiva omdömen då dess 
egenskaper ansågs förbättra dagens situation. I och med att Extern kunde appliceras på dagens 
behållare lyftes detta koncept fram. De stöldförhindrande funktionerna ansågs fungera bra och 
risken för en ojämn fördelning av blybatterierna i behållaren ansågs inte vara ett större 
problem. Dock sågs svårigheter i att det yttre skalet var tvunget att monteras permanent i 
marken, något som framförallt försvårar användingen på miljöstationer där en så flexibel 
lösning som möjligt föredras. Även risken för att behållaren blir för full och därmed inta kan 
dras ut ur skalet för att batterierna tar emot skalets kant poängterades och krävde en lösning 
om vidare utveckling skulle göras. Spiralen lyftes fram tack vare av sin mobilitet där 
behållaren kunde placeras på önskad plats och fungerade bra på såväl återvinningscentraler 
som miljöstationer. Batterierna bedömdes vara väl skyddade i denna konstruktion där en säker 
inlämning utan onödig inblandning av personal sågs vara möjlig. Den nya formen ansågs även 
vara mer attraktiv och därför mer välkommen på framförallt miljöstationer där behållaren blir 
en del av stadsinredningen. Baserat på detta blev spiralen slutligen det koncept som av flest 
tillfrågade valdes till det bästa.   
 
Samtliga koncept diskuterades även med uppdragsgivarna från Stockholm Vatten som ombads 
analysera och värdera samtliga koncept. Med en diskussion kring liknande för och nackdelar 
som framkom på återvinningscentralerna valdes även här spiralen ut till det mest omtyckta 
konceptet med sin nytänkande design och stöldsäkra funktion. 
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6.2 Utvärderingar 
 
Koncepten utvärderades med hjälp av två metoder där egenskaperna inom varje koncept 
jämfördes med varandra. Metoderna som användes var kriterieviktsmetoden och Pugh’s 
matris.  
 
 
Kriterieviktsmetoden 
 
För att på ett mer metodiskt sätt utvärdera de numera tre koncept som tagits fram jämfördes 
koncepten mot varandra i en kriterieviktsmatris. De önskemål som definierats i QFDn, med 
tillägg av några ytterligare funktioner som ansågs väsentliga, viktades från 5-1 baserat på hur 
viktiga de ansågs vara. Se figur 6.1 där v definierar tilldelad vikt och t definierar beräknad 
teknisk vikt. 
 

 
Figur 6.1. Kriterieviktsmetoden där konceptens egenskaper jämförs med varandra.  
 
Den vikt som tilldelats samtliga önskemål multiplicerades med vikten som tilldelats hur väl 
önskemålet uppfylldes i respektive koncept. Produkten av multiplikationen resulterade i den 
tekniska vikt som önskemålet hade inom varje koncept. Dessa adderades till varandra för att 
slutligen visa på en summa av den tekniska vikt varje koncept uppnådde. Ett ideal sattes även 
upp med högsta möjliga poängsumma på varje önskemål. Koncepten jämfördes med detta 
ideal samt med varandra. Resultatet visade på att Spiralen var det koncept med högst teknisk 
vikt, följt av Extern och slutligen Lutande Plan.  
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Pugh’s matris  
 
För att jämföra konceptens egenskaper med dagens behållare togs även Pugh’s matris fram. 
Med utgångspunkt i dagens behållare som på samtliga egenskaper sattes till neutral, 0, 
jämfördes samma egenskaper i de tre koncepten där egenskaperna värderades som bättre, + , 
sämre, - , eller likvärdig, 0. Se Figur 6.2.  

Figur 6.2. Pughs matris där koncept jämförts med varandra och den behållare som idag 
används.  
 
Antalet positiva bedömningar räknades ihop inom varje koncept och de negativa 
subtraherades. Resultatet visade på att spiralen graderades med +2, extern med +1 och lutande 
plan med -2 jämfört med dagens behållare. Med samtliga positiva och negativa värden 
multiplicerade med respektive viktningsvärde erhölls resultatet +9 för spiralen, +4 för extern 
och -6 för Lutande Plan.  
 
 

6.3 Val av koncept 
 
Baserat på ovan genomförda bedömningar av koncepten valdes slutligen Spiralen som det 
koncept att vidareutveckla. Spiralen fick övervägande bäst resultat i samtliga undersökningar 
och ansågs ha de bästa egenskaperna för att möta den uppgift behållaren var tänkt att utföra 
samt bäst lösa de problem som definierats. Spiralen blev därför det koncept som vidare arbete 
grundades på, där en vidare utveckling av nuvarande idéer och funktioner genomfördes.  
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7. Konceptutveckling 
 
Valet av koncept Spiralen följdes av en utvecklingsprocess där konstruktion- och 
designlösningar vidareutvecklades vilket slutligen resulterade i ett slutgiltigt koncept. 
Lösningarna utvecklades mot att uppnå alla de krav som ställdes på behållaren i 
insamlingsprocessen, från det att batterier lämnas in till att batterier töms. Stöld och säkerhet 
var de områden som störst fokus låg på, men även information, transport och tömning var 
viktiga funktioner som krävde vidare utveckling. Vidareutvecklingen kategoriserades inom 
områdena Design och Konstruktion, se följande avsnitt.  
 
 

7.1 Design 
 
Till insamlingsbehållarens yttre gavs friheter från uppdragsgivarna Stockholm Vatten att 
arbeta med formspråk och design. Formgivningen baserades på orden enkel, robust och 
informativ. Inledningsvis gjordes en moodboard, se Figur 7.1, för att hitta känslan i det 
uttryck behållaren skulle gestaltas i.  

 
 
Figur 7.1. Moodboard med inspiration från olika former, material och symboler. 
 
Enkelheten fanns främst i den cylindriska formen samt jämna och släta ytor. Robusthet 
hittades i mörka färger och metallmaterial. Informativa uttryck inspirerades av tydliga 
symboler och text med god läsbarhet.  
 
En formvariation av behållarens profil togs därefter fram för att generera förslag till slutgiltig 
form, se Figur 7.2. 
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Figur 7.2. Variation av behållarens yttre profil. 
 
Det yttre höljet valdes till en cylindrisk form just med tanke på dess enkelhet. Varianten som 
valdes var den som bäst ansågs uttrycka de egenskaper som söktes, se Figur 7.3.  
 
 
 
 
 
 
Figur 7.3. Vald yttre profil 
 
Denna form ansågs visa på en enkel form tack vare den rotationssymmetriska cylinderformen. 
Inkastets placering inbjöd med formen att tydligt markeras för att underlätta förståelsen vid 
användning. Även stora ytor med plats för symboler och text samt möjligheten att med 
material och färg generera ett robust intryck genererade valet av denna form.  
 
Olika formförslag gjordes även med avseende på inkastets semiotik med hjälp av det 
omslutande skalets form och mönster. Förslagen syftade på att visa på inkastets position på 
behållaren bland annat med inspiration från spiralfunktionen, se Figur 7.4.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.4. Formvariation av yttre skal för att visa på behållarens funktioner.  
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Formvalet från den tidigare form och strukturvariationen kvarstod dock då enkelhet 
eftersträvades i syfte av att fokus endast skulle tilldelas inkastet.  
 
 

7.2 Konstruktion 
 
Spiralen var det koncept som ansågs ha störst möjlighet till realisering på grund av mest 
gynnsamma konstruktionslösningar. Dock fanns utrymme för förbättringar i konceptets 
funktioner för att ge en konkurrenskraftig helhet med funktioner som uppfyllde de krav som 
ställs i insamlingsprocessens samtliga led. 
 
En viktig aspekt som ansågs ha stor förbättringspotential var antalet delsystem i 
konstruktionen.  
 
Som koncept utformades Spiralen av tre ingående delsystem vilket efter vidare analys ansågs 
försvåra användning, främst vid tömning av behållaren. Inner- och ytterskalet som tidigare 
utgjorde de syra- respektive väderskyddande funktionerna samt öppning för inkast, 
omkonstruerades till att kombineras i en och samma komponent. Omkonstruktionen av 
omslutningen syftade till att förenkla demontering och återmontering av behållaren vid 
tömning då infästningssystem mellan innerskal och spiralbanan kunde tas bort helt och hållet.  
 
Istället för ett innerskal i plast som infästning till spiralbanan konstruerades en mer hållfast 
ramkonstruktion i metall. Dels för att göra lyft med kran möjliga men även för att ge 
spiralbanan mer stabilitet i monterat läge. Locket omkonstruerades till att sitta fastmonterat i 
ramen för att utan låsfunktion hålla behållaren stängd tack vare tyngden från ram- och 
spiralkonstruktion.  
 
Batteriernas rörelse vid inlämning undersöktes vilket ledde till att spiralbanan även gavs en 
vinkel inåt för en mer kontrollerad rotationsrörelse och för att förhindra att batterier fastnar 
längs vägen. Med vinklar i två led, inåt mot cylinderns centrum och nedåt i 
rotationsriktningen, var förhoppningen att detta skulle bidra till en högre fyllnadsgrad och 
kontrollerad placering av batterierna. Utformningen skulle medföra att batterierna håller en 
position där långsidorna placeras mot varandra allteftersom behållaren fylls.   
 
I och med att den stöldsäkra funktionen för detta koncept till största del utgjordes av lösningar 
hämtade ur Form och Fyllnad blev inkastet inte särskilt avgörande för behållarens 
stöldsäkerhet. Därför vidareutvecklades inkastet med en lucka som främst svarade mot krav 
för säkerhet i form av stänkskydd mot syra vid inlämning av batterier samt som väderskydd.  
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8. Slutkoncept 

Vidareutvecklingen av konceptet Spiralen resulterade i det slutgiltigta konceptet Stöldsäker 
insamlingsbehållare för blybatterier, Figur 8.1.  
 

 

Figur 8.1. Slutkonceptet i monterat läge. 
 

Insamlingsbehållarens konstruktion kan delas upp i två delsystem: ett yttre cylindriskt hölje i 
syrabeständig polyeten samt en inre konstruktion bestående av en spiralformad glidbana fäst i 
ett ramverk av aluminium, se Figur 8.2.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.2. (t.v.) Yttre höljet (t.h.) Inre konstruktion. 
 
Behållaren mäter 1246 mm i diameter och är 1356 mm hög. Egenvikten för behållaren 
uppmättes till ca 100 kg och dimensionerades att tåla batterier av en sammanlagd vikt på 500 
kg.  
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9. Inlämningsprocessen 
 

Insamlingsprocessen för blybatterier innehåller som tidigare beskrivits flera delprocesser 
vilket ställde olika funktionella krav på konstruktionen.  Detta avsnitt presenterar i 
kronologisk ordning hur behållaren fungerar, från det att batterier lämnats in till att behållaren 
tömts och återmonterats till sitt ursprungliga läge.    
 
 

9.1 Inlämning av batterier 
 
Det första steget vid inlämning av batterierna är att öppna skjutluckan. Luckan fungerar 
främst som skydd mot väder då krav om detta föreligger insamlingsbehållare för blybatterier. 
Luckan öppnas genom att den dras till höger i pilarnas riktning med hjälp av det insänkta 
handtag som finns. Därefter placeras batteriet med dess kortsida i öppningen, se Figur 9.1.  

 

Figur 9.1. (T. v) Luckan i stängt läge. (T.h.) Luckan i öppet läge.  
 
I öppet läge döljs de högerriktade pilarna medan en vänsterriktad pil blir synlig. Pilen som 
visas i öppet läge påminner användaren att stänga luckan efter sig och markerar åt vilket håll 
den stängs.  
 
Öppningen fyller även funktionen som begränsning av storlek på de batterier som behållaren 
dimensionerades för att ta emot. På grund av att blybatterier förekommer i många olika 
storlekar avgränsades storleken till batterier från större personbilar. Ett batteri till en Volvo 
XC90 med måtten 353 x 175 x 190 mm var ett av de större batterier för personbilar som 
hittades och användes därför som referens vid avgränsningen [5]. Öppningen gavs 
dimensionerna 200 x 200 mm utifrån batteriets höjd och bredd för att ge en viss marginal 
mellan batteri och öppning.  
 
Då batteriernas längd är det mått som varierar mest mellan olika batterier sattes även en 
begränsning för detta mått i form av en stoppande yta inuti behållaren med avståndet 360 mm 
i horisontell riktning till skjutluckans inre sida, se Figur 9.2. 
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Figur 9.2. Batteriet placerat i öppningen där längden begränsas av en vertikal yta. 
 
Batterier med större dimensioner än 360 x 200 x 200 mm hindras därmed av inkastets 
begränsande geometri från att lämnas in i behållaren. På så sätt riskerar inga batterier att 
fastna i spiralbanan eftersom dess storlek dimensionerats med en viss säkerhetsmarginal. 
 
 

9.2 Fyllnad och stöldsäkerhet 
 
Behållarens stöldsäkra funktion ligger huvudsakligen i att inlämnade batterier glider ned längs 
den spiralformade banan inuti behållaren vilket gör att de från inkastets öppning inte kan 
återtas när de väl lämnats in. Den spiralformade banan bidrar till att batterierna med 
tyngdkraftens hjälp placeras i följd allteftersom fler batterier lämnas in, se Figur 9.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.3. Spiralbanan i en fylld behållare där batterierna placeras längs spiralbanan. 
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Fyllnadsfunktionen gör att inlämnade batterier inte kräver någon omplacering för att öka 
behållarens fyllnadsgrad vilket bidrar till minskade uppgifter och belastningsergonomiska 
påfrestningar för personal på återvinningscentraler. 
  
Stöldsäkerheten bygger även på att den inre konstruktionen inte kan separeras från det yttre 
höljet utan att lyftas ur det. Den inre konstruktionens vikt på 81 kg i kombination med en 
krävd lyfthöjd på ca 1,35 m ur höljet gör att stölder på detta sätt inte tycks särskilt troliga då 
detta skulle kräva kraftfulla redskap alternativt stor muskelkraft och kreativitet. Med batterier 
pålagda ges dessutom en ännu högre vikt. 
 
 

9.3 Transport 
 
Behållaren utformades för att kunna transporteras med pallyft till och från flakbilar. Detta 
gjorde det möjligt att transportera fylld behållare på samma sätt som de görs idag, Figur 9.4. 
 

 

Figur 9.4. Behållaren kan transporteras med pallyft. 
 
Anpassning för transport med pallyft gjordes med två genomgående spår för pallyftens gafflar 
i det yttre höljet. Spåren måttsattes enligt standard för EU-pall [6]. För fullständig 
måttsättning se Bilaga D.  
 
 

9.4 Tömning 
 
Efter att behållaren transporterats till transportbolagens mellanlager töms batterierna i en 
större container. Detta genomförs med framtagen produkt på ett annorlunda sätt jämfört med 
nuvarande behållare som med sin öppna konstruktion kan tippas ut med vändaggregat på 
truckar [7]. Den nya lösningen bygger istället på att den inre konstruktionen lyfts ur höljet 
med hjälp av lyftkran enligt Figur 9.5.  
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Figur 9.5. Inre konstruktionen lyft från höljet vid tömning. 
 
Ramen konstruerades för att ta upp de laster som batteriernas sammanlagda tyngdkraft 
genererade. Lyftkroken från kranen fästs enkelt i öglan på lockets ovandel och möjliggör 
därmed lyftet.  
 
Den inre konstruktionen fylld med batterier placeras därefter ovanför containern för att 
tömmas. Batterierna hålls kvar i sitt läge i spiralbanan genom en lucka fastmonterad med två 
horisontella axlar, se Figur 9.6.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.6. Tömningsluckan i stängt läge. 
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Den övre axeln konstruerades för att fungera som en sprint för att möjliggöra öppning av 
luckan. Genom att skjuta den upp ur sitt ursprungliga läge i ett styrspår öppnas luckan som 
faller ner runt nedre axel, se Figur 9.7. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.7. Tömningsluckan i öppet läge efter att den övre axeln skjutits upp i styrspår. 
 
Då luckan öppnats fortsätter batterierna glida längs spiralbanan med tyngdkraftens hjälp för 
att därefter hamna i den större containern.  
 
 

9.5 Återmontering 
 
Den inre konstruktionen placeras åter i höljet efter att batterierna tömts och luckan satts 
tillbaka i sitt ursprungliga läge. Eftersom skjutluckan monterats i ramen är dess placering 
gentemot öppningen i det yttre skalet avgörande för att behållaren ska gå att använda 
överhuvudtaget. Därför konstruerades fyra styrspår i höljet, se Figur 9.8, för att ramen lättare 
ska kunna passas in vid återmonteringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.8. Principskiss av hölje med fyra styrspår sett ovanifrån. 
 
På grund av behållaren och ramens symmetriska utformning skulle skjutluckan trots styrspår 
kunna hamna på fel position då luckans position behöver passas in mellan rätt styrspår. 
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Markeringar med olika färger på de olika rambalkarna och styrspåren skulle här förenkla 
inpassningen, men kräver ändå en viss uppmärksamhet av montören för att inre 
konstruktionen ska placeras i rätt position. 
 
 

10. Formspråk 
 
Den yttre formen med dess insänkning i höjd med inkastet utformades för att ge ett naturligt 
fokus till det område på behållaren där batterierna lämnas in. Detta område kläddes även med 
metall för att skapa en känsla av en robust och hållbar behållare. I övrigt hölls en slät och ren 
yttre form i svart för att även här peka på hållbarhet och för att behållaren ska gå ihop med 
övrig stadsinredning. Svart färg smälter in i omgivningar kring bensinstationer och smuts bli 
mindre synlig.  
 
Luckan gjordes informativ genom att addera tydliga pilar för att användaren intuitivt ska 
förstå hur den öppnas och stängs. En stor och tydlig symbol, Figur 10.1, på behållarens 
framsida med konturen av ett blybatteri signalerar på ett enkelt sätt vad för typ av avfall som 
behållaren är avsedd för. De gröna pilarna som omger bilden av ett blybatteri visar på att 
insamlade batterier går till återvinning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10.1. Symbol för återvinning av blybatterier.  
 
Symbolens betydelse förstärks även av ordet ”Blybatterier” placerad ovanför. För att undvika 
missförstånd om definitionen av vad ett blybatteri är kompletterades texten Blybatterier med 
Bil, MC och Båt placerat enligt Figur 10.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10.2. Text placerad på behållaren.  
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En list av metall konstruerades till att placeras under inkastets öppning för att i stängt läge 
visa hur stor öppningen är. Metallisten har även funktionen att skydda plasten då batterierna 
med stor sannolikhet kommer att skjutas in i behållaren. 
 
 

11. Konstruktion och materialval 
 
Utifrån avsnitt 7.2  Konstruktion vidareutvecklades behållarens delsystem tillsammans med 
deras ingående komponenter till slutgiltiga konstruktionslösningar. Material för 
komponenterna valdes utifrån yttre omständigheter för respektive komponent samt krav för 
emballage vid transport av farligt gods.  
 

 

11.1 Ram 
 
Ramen konstruerades med en grundstomme bestående av T-balkar, balkar med rektangulärt 
tvärsnitt samt en tunnväggig cylinder monterade enligt Figur 11.1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.1. Grundläggande ramkonstruktion. 
  
Materialet som valdes var aluminium 6060 då det uppfyllde de eftersökta egenskaper som 
bland annat getts av uppdragsgivarna Stockholm Vatten. De viktigaste egenskaperna som 
sökte var låg densitet (2700 kg/m3) och hög sträckgräns [8] samt god svetsbarhet och 
korrosionsbeständighet [9].  
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Materialval och dimensioner valdes även utifrån standardkomponenter. Grundstommens 
ingående komponenter med respektive tvärsnitt visas i Figur 11.2.  

 
 

Figur 11.2. Tvärsnitt för ingående komponenter i grundstommen.  
 
T-balkar valdes för att med tvärsnittsgeometrin ge ökad böjstyvhet i ramens övre 
konstruktion. Sidbalkarna valdes till balkar med rektangulärt tvärsnitt då dessa inte kräver lika 
hög böjstyvhet som de tvärgånde. En cylinder av aluminium fungerar som grund för 
ramkonstruktionen samt kring vilken spiralbanan roterar, se nästa avsnitt Spiralbana.  
 
 

11.2 Spiralbana 
 
Spiralbanan utformades som en glidbana av lågfriktionsplast med tre varv. Glidbanan 
vinklades i två led; inåt mot cylinderns mittpunkt samt nedåt i batteriernas rörelseriktning för 
att ge batterierna en roterande rörelse ner i behållaren, se figur 11.3.    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.3. Spiralbanan frilagd från övriga komponenter i behållaren, sett från sidan. 
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Materialvalet för glidbanan utgick från de krav som ställdes på materialets egenskaper: 
 

· Resistent mot svavelsyra 
· Låg friktion mot batterier med ytterskal i polypropen 
· Hög hållfasthet för att stå emot blybatteriernas höga vikt 
· Tillverkningsbar i spiralform 

 
Det material som uppfyllde kraven var ett plastmaterial, Robalon-RM, från Cristian Berner, se 
Bilaga E för produktblad. Materialet är av typen Ultra High Molycular Density Polyethylene 
(UHMD-PE) vilket lämpade sig bra då det utöver uppsatta krav även har bra slittåliga 
egenskaper. Ju högre molekylvikt i polyeten desto högre slitstyrka och slagtålighet får 
materialet, vilket gav UHM-PE goda egenskaper för den tänkta tillämpningen [10]. 
Materialvalet ansågs även rimligt för tillämpningen enligt Birgitta Lillevang, Teknisk 
försäljare hos leverantören. [11]   
 
Glidbanan konstruerades med hänsyn till enkel tillverkning, reparation och utbytbara 
komponenter. Enligt krav och regler gällande plast i miljöer där syra förekommer, måste 
plasten bytas ur vart femte år.  Genom att dela upp varje varv till fem sektioner av glidbanan, 
totalt 15 sektioner, underlättas reparation och då varje enskild sektion kan bytas ut var för sig, 
se figur 11.4.  
 

 
Figur 11.4. Spiralbanan sedd ovanifrån med sektionerna konturer markerade som gråa 
radiella linjer. 
 
Mindre sektioner av samma form och dimension underlättar även tillverkningen då det vid 
plasttillverkning kan göras med mindre former och i större kvantitet. Endast en typ av 
spiralsektion krävs därmed för att sätta ihop spiralbanan. Detta gjordes med en förenklad 
infästning med avseende på Design for Assembly (DFA) [12]. De aspekter som togs i högst 
beaktning var: 
 
 
 
 



31 
 

· Minska antalet komponenter 
· Vertikal montering 
· Utbytbara delar som utsätts för högt slitage 

 
Genom pluggar i aluminiumvinklarna, kan sektionerna enkelt tryckas fast i de hål som borrats 
i spiralsektionernas undersida. På detta sätt krävs endast med en vertikal kraft vid montering 
och demontering i stället för att använda skruvförband, se Figur 11.5.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.5. Fästen med svetsade pluggar i aluminium. 
 
Vinklar av aluminiumprofiler konstruerades som infästning mellan spiralsektioner och 
ramkonstruktion. Vinklarna formades till spiraler, en mot spiralsektionernas inre radie fäst i 
mittcylindern och den andra mot sektionernas yttre radie fäst i sidbalkarna, se Figur 11.6. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.6. Inner- och ytterfästen till spiralsektionerna. 
 
De två spiralfästena uppdelades vardera i tre sektioner, en per varv, för att underlätta 
tillverkning. 
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11.3 Skjutlucka 
 
Skjutluckan vid behållarens inkast konstruerades som en del av den inre konstruktionen för att 
undvika infästning mot höljet i HD-PE. Luckan utformas av en bockad rostfri plåt med 
materialtjockleken 3 mm. Luckan är bockad med en radie lika stor som ramens, 590 mm, för 
att ge minimal glipa mellan lucka och det omslutande plasthöljet, se Figur 11.7.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.7. Skjutluckan med infästning till grundstommen. 
 
Handtaget utformades genom ett rektangulärt snitt genom den rostfria plåten. Storleken 
anpassades till genomsnittlig handstorlek för män [13] och sattes, med viss marginal, till 
30x122 mm. För att ge ökad bekvämlighet vid kontakt med metallen vid olika 
omgivningstemperaturer gavs handtagsöppningen ett skyddande hölje i polyeten. Höljet 
minskar även skaderisken då det fungerar som skydd för fingrarna i behållaren vid öppning 
och stängning av skjutluckan.  
 
Infästningen mellan lucka och ram består av två skenor av aluminiumprofiler, se Figur 11.7 
ovan. Skenorna, med samma krökningsradie som skjutluckan utformades med en tunn 
lagrande yta i samma material som spiralbanan, UHMD-PE, för att minska friktionen mellan 
ytorna vid öppning och stängning.  
 
 

11.4 Lyftögla 
 
Öglan konstruerades med en enkel form för att göra lyftet av inre konstruktionen enkelt att 
utföra med lyftkrokar av genomsnittlig storlek, se Figur 11.8.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.8. Lyftöglans infästning i ramkonstruktionen. 
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Materialet för lyftöglan valdes till rostfritt stål för att i inte allt för stora dimensioner tåla de 
krafter som lyften ger, vilket stål tack vare sin höga sträckgräns, 310 MPa, gavs bättre 
förutsättningar till en form med liten volym, vilket eftersträvades för att ge lyftöglan ett 
smidigare intryck. Rostfritt stål valdes även för att möta de väderpåfrestningar som behållaren 
kommer utsättas för.   
 
 

11.5 Hölje 
 
Behållarens hölje omsluter den inre konstruktionen och skyddar innehållet mot stöld och 
väder. Höljet har även som funktion att skydda användare och omgivning mot syra, se Figur 
11.9. 

 
Figur 11.9. Höljet.   
 
Materialet till det cylinderformade höljet valdes till High Density Polytethylene (HD-PE). 
Valet grundade sig dels i att materialet används i nuvarande behållare men även efter 
noggrannare undersökning om dess egenskaper, vilka bland annat var kemisk beständighet, 
hög slitstyrka och slagtåligt. [9] 
 
Materialvalet för behållarens hölje utgick från regelverket för transport av farligt gods, ADR-
S [3]. De viktigaste egenskaperna från regelverket samt krav uppsatta i kravspecifikationen 
var främst materialets syraresistens och tålighet mot yttre påfrestningar vid transport, vilka 
HD-PE uppfyller. 
 
Höljet gavs materialtjockleken 3 mm, vilket är den vanligaste dimensionen för liknande 
konstruktioner med samma tillämpningar [14].  
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11.6 Lock 
 
Locket valdes vid Konceptutveckling att monteras fast i ramen för att på så sätt förhindra att 
det tas av vid stölder eller allmän vandalisering, se Figur 11.10. Materialet valdes till samma 
HD-PE som det omslutande höljet. Materialtjockleken sattes även för locket till 3 mm. 
 

 
 
 
Figur 11.10. Locket i monterat läge på ramen. 
 
Ett enkelt skruvförband på lockets undersida monteras innan ramen placeras i det omslutande 
höljet. Skruvförbandet innefattar M6-skruvar och muttrar på fyra infästningspunkter mot 
ramens T-balkar, se Figur 11.11.  

 
 
 
 

Figur 11.11. Skruvförband på lockets undersida mot T-balk. 
 
 

11.7 Dekorativ plåt 
 
En rundad plåt i borstat rostfritt stål med materialtjockleken 0,7 mm [9] används som 
designinslag på ytan i höjd med inkastet, se Figur 11.12.  



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.12. Rundad rostfri plåt med borstad yta. 
 
Komponenten ger ett intryck av robusthet samtidigt som den skyddar plasthöljet i det område 
som riskerar att utsättas för stötar och slag från batterier vid inlämning. Plåten monteras 
genom nitförband med höljet. Materialet används även för den skyddande listen nedanför 
inkastet.  
 
 

12. Tillverkning 
 
Valet av komponenter till konstruktionen gjordes med tillverkning och montering i åtanke. 
Material med goda egenskaper för montering och dimensioner enligt standard från 
leverantörer användes i så hög utsträckning som möjligt. 
 
 

12.1 Ram 
 
Ramkonstruktionens aluminiumbalkar tillverkas genom strängpressning och köps in i 
standarddimensioner från leverantör. Ramens komponenter monteras genom TIG-svetsning 
då inga krav på demonterbarhet sattes. TIG var den svetsmetod som bäst lämpade sig för 
aluminium och valet av aluminium 6060 utgick till viss del från dess goda svetsbarhet [9]. 
 
 

12.2 Spiralbana 
 
Fästena för spiralbanan utgörs av aluminiumprofiler vars grundprofil tillverkas genom 
strängpressning för att därefter valsas till den cirkulär spiralform som önskas. Ytter- och 
innerfästet delades upp i tre lika stora längder på grund av begränsade profillängder från 
leverantör och underlättad montering.  
 
Sektionerna formsprutas i UHMD-PE och bearbetas av leverantören Cristian Berner. 
Tillverkningen görs för 15 likadana sektioner.   
 

12.3 Hölje och lock 
 
Tillverkningen av höljet och locket HD-PE görs med formsprutning på samma sätt som 
nuvarande behållare hos tillverkaren Sabic [14].  
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13. Dimensionering 
 
Behållaren inkluderar ett antal komponenter som utsätts för höga krafter, främst vid tömning 
men även då behållaren står placerad på marken belastad av batteriernas tyngdkraft. 
Beräkningarna som lade grunden till komponenternas dimensioner utgick från 
materialegenskaperna hos de material som valts. 
 
För spiralbanan utfördes geometriska beräkningar i syfte att bestämma dimensioner som var 
avgörande för behållarens diameter och höjd. Hållfasthetsberäkningar gjordes även för spiral 
och ram för att kontrollera valda material och bestämma ingående komponenters dimensioner.  
 
 

13.1 Spiralbanans dimensioner 
 
I och med batteriernas cirkulära transportväg i behållaren var batteristorleken direkt 
avgörande för behållarens totala diameter. Enligt kravspecifikationen skulle behållaren kunna 
ta emot flertalet batteristorlekar som använts av privatpersoner, där den maximalt tillåtna 
storleken avgränsades till 360 x 200 x 200 mm (längd x bredd x höjd).  
 
Längden för det största tillåtna batteriet, 360 mm, skulle teoretiskt sett kräva en minimal radie 
på 360 mm. Detta skulle medföra att batteriet roterar kring sin egen axel, men i praktiken 
krävs en inre cylinder kring vilken batterierna kan rotera för att uppnå önskad rotationsrörelse. 
Mittcylindern ökar även kapaciteten av batterier och minskar risken för batterier att fastna. 
Denna inre diameter för cylinder sattes till 210 mm för att teoretiskt tillåta minst fem radiellt 
placerade batterier, se Figur 13.1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.1. Sex batterier med större dimension placerade radiellt på glidbanan.  
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För att ytterligare säkerställa att batterier inte riskerar att fastna i glidbanan dimensionerades 
glidbanan med en bredd motsvarande batteriets ”längsta” geometri, vilket för en rektangel är 
dess diagonal. Diagonalen beräknades utifrån det maximalt tillåtna batteriets mått med 
Pythagoras sats till ca 412 mm. Med utrymme för viss marginal sattes glidbanans bredd till 
450 mm. På så sätt kan batteriet teoretiskt sett rotera kring sin egen axel utan att vidröra 
glidbanans kanter, vilket innebär att det inte kan fastna på vägen ner längs spiralbanan, se 
Figur 13.2.  
 

 
Figur 13.2. Batteriet roterandes runt sin egen axel på spiralbanan 
 
Bredden på glidbanan tillsammans med radien för den inre cylindern och plastkanternas bredd 
gav slutligen en total diameter för hela spiralbanan på 1164 mm.  
 
 

13.2 Spiralbanans vinklar 
 
Spiralbanans höjd bestämdes utifrån dess lutning. Dimensioneringen av vinklarnas storlek 
utgick från materialets kritiska vinkel, det vill säga den lutning som krävs för att ett batteri ska 
glida på materialet längs spiralbanan. Avgörande parameter var friktionskoefficienten mellan 
glidbanan och batteriet. 
 
För att bestämma friktionstalet mellan glidbanan och batteriet gjordes ett test med en provbit 
av materialet Robalon-RM mot en glassburk av material och ytstruktur i likhet med ett 
blybatteri. Detta då provbiten inte var tillräckligt stor för att genomföra testet med ett 
fullskaligt batteri.  
 
Testet genomförande påbörjades med att bestämma den kritiska vinkeln då ”batteriet” började 
glida, för att utifrån denna vinkel beräkna vilket friktionstal som rådde mellan ytorna. Ett 
enkelt lutande plan konstruerades enligt Figur 13.3. 
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Figur 13.3. Lutande plan av UHMD-PE och ett ”batteri” i polypropen. 
 
Provbitens längd l var sedan tidigare uppmätt och höjden h uppmättes med skjutmått vid 
förnimmelse till glidning av ”batteriet”. Den kritiska vinkeln för glidning, α, beräknades 
sedan enligt ekvation 1 
 

arcsin h
l

 a =  
 

  (1) 

 
vilket resulterade i den kritiska vinkeln α = 7,15 grader.  
 
Med vinkeln α och massan, m, kända ställdes trigonometriska samband upp för att uttrycka 
friktionstalet. Uttrycket utgick från geometrin i Figur 13.4 och sambandet gav ekvation 2 
 
   

 

 

 

 

 

Figur 13.4. Parametrar för beräkning av friktionstal.  
 

Fµ
N

=    (2) 

 
där krafterna ställdes upp enligt de trigonometriska sambanden i ekvation 3 och 4.   

N = mgcos(α) 
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( )cosF mg= a   (3) 

     ( )sinN mg= a   (4) 
 
Friktionstalet µ beräknades utifrån detta till 0,125. 
 
Därefter beräknades de vinklar som krävs för att batterierna endast med tyngdkraftens hjälp 
ska glida längs glidbanan. För att ett batteri ska glida med dess kortsida i radiell riktning krävs 
att glidhastigheten är större längst från banans mittpunkt. Detta löstes genom att, utöver 
vinkeln nedåt i batteriets transportriktning, ge glidbanan en vinkel inåt i radiell riktning. På så 
sätt uppstår en bromsande friktionskraft Fµv mellan batteriet och glidbanans innerkant som är 
parallell med mittcylindern. Tillsammans med den bromsande friktionskraften från glidplanet 
Fµg motverkar dessa den motriktade glidkraften Fglid enligt Figur 13.5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 13.5. Tv. Glidplanets lutning sett framifrån. Th. Glidplanets lutning sett från sidan 
 
Vinkeln i radiell riktning ger därigenom upphov till att batterierna transporteras längs 
glidbanan med dess kortsida i kontakt med glidbanans innerkant. Detta ger en mer 
platseffektiv placering av batterierna allteftersom behållaren fylls.  
 
För att bestämma vinkeln α inåt rotationscentrum och vinkeln β nedåt i batteriets 
rörelseriktning, ställdes samband upp för den friktionskraftsresultanten mellan glidkraften 
Fglid och de två bromsande friktionskrafterna Fµv och Fµg. 
 
Med hjälp av MATLAB itererades olika värden på vinklarna α och β med den kritiska vinkeln 
som utgångspunkt, se Bilaga F för beräkningar. Värdena varierades tills en negativ 
friktionskraftresultant uppstod vilket innebar att batteriet teoretiskt sett befinner sig i glidning.  
 
Lutning på en cirkelformad bana ger dock upphov till en längre omkrets längs ytterbana 
jämfört med innerbana samtidigt som höjdförändringen är lika stor. Detta medför att 
innerbanans vinkel blir större än ytterbanans. Beräkningar gjordes därför för innervinkel, 
yttervinkel och för vinkeln längs spiralbanans medelpunk, se Bilaga F. Baserat på dessa 
beräkningar definierades vinkeln β som lutningen vid banans medelpunkt. Lutningen innanför 
medelbanan kommer då uppnå en större lutning än den kritiska lutningen medan lutningen 
utanför medelbanan kommer ha en längre lutning än den kritiska.       
 
Då vinklarna, främst vinkeln β, blev direkt avgörande för behållarens höjd var målet med 
optimeringen av dessa att hamna så nära den kritiska vinkeln som möjligt. Detta för att ge en 

α β 

mg mg 

N N 
Fµv 

Fµg Fµv 

Fµg 
Fglid 

Fglid 



40 
 

så hög kapacitet som möjligt samtidigt som en ergonomisk inlämningshöjd fasthölls. Efter ett 
antal iterationer gav vinklarna α = 7,2 och β = 8,1 grader friktionskraftsresultanten -0,35 N.  
 
Med dessa vinklar kunde därefter glidbanans höjd bestämmas. Som riktlinje för maximal höjd 
för batteriinkastet användes mått för den position då en person står med 90-gradig 
armbågsvinkel, se Figur 13.6. Genomsnittliga antropometriska mått för kvinnor på 1042 mm 
och för män på 1103 mm, användes som referens [13].  

  

Figur 13.6. Ungefärlig kroppsposition vid inlämning av batterier.  
 
För att uppnå en höjd i närheten av dessa mått konstruerades glidbanan till tre varv med 
vinkeln β som 8,1 grader. De höjder som beräknades i MATLAB hamnade inkastet på en höjd 
av 1098 mm, vilket är inom det accepterade området för en ergonomisk inlämningshöjd [15].  
 
 
 

13.3 Materialtjocklek för spiralsektioner 
 
Spiralsektionerna i UHMD-PE utsätts för krafter då de belastas av inlämnade blybatterier. 
Både en teoretisk hållfasthetsberäkning och simuleringar i Solid Edge [16] genomfördes för 
att dimensionera sektionernas materialtjocklek. Spiralsektionernas geometri förenklades 
genom att anta sektionerna som plana istället för vinklade enligt α och β. Förenklingen gav 
även en högre säkerhetsmarginal eftersom krafterna endast riktas i en komponentriktning i 
stället för att fördelas i komposanter vilket blir fallet om vinklarna α och β tas med i 
beräkningarna.   
 
Vid teoretisk beräkning och simulering antogs även att materialet belastades av ett batteri av 
maxstorlek på en yta av 360 x 200 mm med massan 22,5 kg. Ett elementarfall med uttrycket 
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för utbredd last på en fast inspänd balk ställdes upp, se Bilaga F, där materialtjockleken på 
glidbanan kunde bestämmas till 10,8 mm med en maximalt accepterad deformation satt till 3 
mm.  
 
Spänningar i materialet kontrollerades mot sträckgränsen med definierade parametrarna  
 

· Materialtjocklek 12mm  
· α = 7,2 grader  
· β = 0 grader 

 
Lastfallet simulerades i Solid Edge, se Figur 13.7. 
 

 

Figur 13.7. Spänningar i materialet med materialtjockleken 12 mm. 
 
Den maximala spänningen 2,03 MPa uppkom vid vinkeln mellan glidplanet och kanterna. 
Spänningen var betydligt lägre än materialets sträckgräns på 18 MPa [8]. Utifrån samma 
lastfall kontrollerades även den maximala deformationen, vilken uppkom på halva avståndet 
mellan ytter- och innerkant i radiell riktning. Den maximala förflyttningen av glidplanet från 
ursprungligt läge blev i detta fall 2,83 mm vilket ansågs acceptabel då den blev mindre än den 
maximalt tillåtna deformationen. 
 
Förenklingar gjordes vid simuleringen där infästningen sattes vid kanternas vertikala ytor. 
Aluminiumfästenas bidrag till spiralsektionens hållfasthet togs därmed inte med i 
beräkningen. Inverkan av dessa skulle rimligtvis minska spänning och deformation i lastfallet 
ovan, se Figur 13.7, då fästena ger stöd 50 mm in från sektionernas kanter.  
 
Spiralsektionernas materialtjocklek valdes därefter att sättas till 12 mm efter simulerad 
kontroll av spänningar och deformation för att ge en viss säkerhetsmarginal mot teoretiskt 
beräknad materialtjocklek. 
 
 

13.4 Ramens dimensioner 
 
Ramen fungerar som den huvudsakliga infästningen för spiralbanan och upptar de största 
krafterna främst vid tömning av behållaren. Krafter verkar dock även på ramen från 
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batterierna när behållaren står i monterat läge. Dimensioneringar gjordes för ingående 
komponenter som utsätts för de största krafterna av maxlasten 500 kg med höga krav på 
hållfasthet.    
 
Lastfallet då konstruktionen lyfts vid tömning simulerades i Ansys [17] där hela ramens 
grundstomme analyserades med avseende på spänning och deformation. Det visade sig att 
störst spänningar och deformationer uppstod i ramens T-balkar, vilket innebar att en närmare 
analys gjordes för detta kritiska område för ramkonstruktionen. 
 
 

13.5 T-balkar 
 
Simuleringar gjordes av situationen då ramen lyfts med kran i öglan för tömning och belastas 
med 6000 N, baserat på en behållarens egenvikt på 100 kg och maximala lastkapacitet på 500 
kg. Simuleringen förenklades till att låta kraften 6000 N verka vid lyftöglans placering samt 
låta T-balkarnas infästning till sidbalkarna ses som fasta inspänningar. Maximala 
deformationer och spänningar kunde därefter avläsas i Solid Edge, se Figur 13.8.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13.8. (T.v.) Deformationer i ramens övre del där intervallet för min- till max-värden 
visas från violett till rött. (T.h.) Spännigar i ramen med samma gradering för intervallet.  
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Dimensionen 40x40x5 mm för T-balkarna gav en elastisk deformation av materialet på 0,576 
mm. I jämförelse med sträckgränsen 100 MPa för aluminium 6060 [8] tillsammans med 
uppkommen deformation ansågs denna dimension för balkarna som rimlig då den maximala 
spänningen mättes till 28,8 MPa.  
 
 

13.6 Fästen för spiralsektioner  
 
Krafter från batterier placerade i spiralbanan fördelas därmed mellan de två fästena. Vid 
dimensioneringen bestämdes materialets tjocklek utifrån tvärsnittens geometri. 
Dimensioneringen utgick från standardstorlekar, där materialtjocklekar undersöktes iterativt 
med simuleringar i Solid Edge [16].   
 
Lastfallet förenklades genom att i likhet med simuleringen av spiralsektionerna låta lasten 
fördelas som utbredd last över en bredd lika stor som ett batteri med maximal bredd på 200 
mm. Lasten antogs jämnt fördelad mellan de två fästena, 125 N vardera, vilket resulterade i 
spänningar enligt Figur 13.9 nedan. 

 

Figur 13.9. Spänningar i fästet.  
 
Maximal spänning i materialet var 23,5 MPa vilket i jämförelse med materialets sträckgräns 
100 MPa ansågs som acceptabel. Fästets horisontella yta förflyttades med 0,234 mm för 
samma lastfall på grund av deformationerna i materialet. 
 
Analyserade värden gav att fästenas materialtjocklek kunde sättas till 3 mm.   
 
 

13.7 Lyftögla 
 
Simuleringar med avseende på hållfasthet gjordes för det mest påfrestande lastfallet, då öglan 
belastas med 6000 N, se Figur 13.10.  
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Figur 13.10. Spänningar i lyftöglan vid simulering. 

Efter itererade simuleringar med varierande diameter på öglan gavs den slutligen diametern 
15 mm vilket gav en säkerhetsfaktor mot plasticering på 4,6 vilket ansågs som en rimlig i 
jämförelse med liknande lyftredskap där säkerhetsfaktorn ligger kring 4 [18].  
 

13.8 Tömningslucka 
 
Luckan vid spiralbanans sista sektion upptar en kraft från de batterier som samlas längs 
spiralbanan allteftersom behållaren fylls. Kraftens storlek beräknades till 84 N efter att ha 
förenklat lastfallet till ett lutande plan med endast vinkeln β = 8,1°, se Figur 13.11.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13.11. Förenklad schematisk bild över batteriernas kraft F verkande på 
tömningsluckan.  
  
Vid beräkningarna antogs största möjliga krafter utifrån behållarens kapacitet, vilket 
motsvarade en maximal massa av inlämnade batterier på 500 kg vilket. Den beräknade kraften 
motsvarade kraftresultanten mellan batteriets glidkraft och motriktad friktionskraft från 
glidplanet. För fullständiga beräkningar se Bilaga F. 
 
Materialet för tömningsluckan och dess axlar valdes till aluminium för minimerad vikt. 
Aluminiumaxlarna gavs diametern 10 mm, vilket enligt simuleringar gav samma 
deformationer som en 7,5 mm axel i stål men med 62,5 % mindre massa. Luckans tjocklek 
sattes till 3 mm.  
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14. Kostnadsberäkning 
 
En övergripande kostnadsberäkning gjordes för att få en uppfattning om kostnaden för en 
nollserie av produkten. Efter riktlinjer satta av uppdragsgivarna Stockholm Vatten var 
kostnaden inte prioriterat i jämförelse med exempelvis val av material som genererar en lägre 
vikt på konstruktionen. 
 
Metoden som användes för beräkningen av kostnaden var 1-3-9 metoden i vilken endast den 
första multipliceringen, materialkostnaden multiplicerat med tre, tillämpades för att få fram 
kostnaden efter tillverkning [19]. Detta för att produkterna i nollserien inte skulle ha för avsikt 
att säljas, vilket uteslöt den sista multiplikationen.    
 
Konstruktionsprocessen utgick ifrån realisering och tillverkningsbarhet, vilket var 
anledningen till att standardkomponenter från leverantörer, så som balkar, valdes i så stor 
utsträckning som möjligt. M6-skruvar och muttrar för infästningen av locket kunde köpas i 
standarddimensioner.  
 
Materialkostnader i pris/kg för dessa komponenter hämtades direkt ur kataloger vilket sedan 
multiplicerades med komponenternas massa hämtade ur Solid Edge. Detta gjordes för bland 
annat balkar, mittcylinder och rostfri plåt. För fullständig komponentlista med leverantörer se 
Bilaga G. Kostnaden för produkten skulle grovt uppskattat bli 20 820 kr.  
 
 

15. Modell 
 
En fysisk skalmodell i skala 1:13 av insamlingsbehållarens yttre konstruktion gjordes för att 
visualisera dess form, färg och dimensionsförhållanden. Skalmodellen användes som 
komplement till renderingar vid utställningen KEXPO på KTH den 20:e maj 2016, se Figur 
15.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15.1. Skalmodellen i sin helhet.  
 
Modellens form tillverkades i fyra delar genom 3D-printning i plastmaterialet PLA. Delarna 
sammanfogades därefter med lim.  Ytstrukturen förfinades genom slipning innan den 
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spraymålades i svart och gråmetall. Symbol och text spraymålades med hjälp av schabloner 
utskurna med laserskärare.  
 
 

16. Diskussion 
 
Den framtagna behållarens grundläggande syfte var att säkra inlämnade blybatterier från 
stöld. Behållarens konstruktion och funktioner anses uppfylla kravet stöldsäkerhet och syftet 
är därmed uppfyllt.  I och med de risker som uppkommer vid hanteringen av blybatterier lades 
även stor vikt vid en säker inlämningsprocess. Säkerheten vid inlämning garanterades av att 
endast ett inkast agerar öppning mellan behållarens inre struktur och skyddande yttre hölje 
samt att denna öppning är placerad i en belastningsergonomiskt fördelaktig höjd. Kontakten 
med batterierna efter inlämning minimeras därmed och risk för syrastänk reduceras.   
 
Den stöldsäkra insamlingsbehållaren för blybatterier konstruerades för att kunna placeras på 
både återvinningscentral och miljöstation. Placering på miljöstationer ställer högre krav på 
behållaren i och med den sämre övervakning och större påfrestningar av väder. Därför utgick 
den kravspecifikation som sattes upp från dessa förhållanden. En behållare anpassad till att 
fungera på en miljöstation kan också användas på återvinningscentral medan en behållare från 
återvinningscentral inte nödvändigtvis fungerar på en miljöstation. Batterierna behöver med 
framtaget koncept heller inte organiseras av personal utan detta sköts av den fyllnadsfunktion 
som finns. Arbetskraft sparas och risker för skador vid omorganiseringen reduceras.  
 
I jämförelse med dagens insamlingsbehållare formgavs den framtagna behållaren till ett 
utseende som hjälper användaren att förstå dess funktion. För den som aldrig tidigare lämnat 
in ett blybatteri, eller ens vet vad det är, kan behållarens utseende nu visa att en sådan 
insamling finns. Nuvarande behållare förväxlas även ofta med andra typer av avfallskärl och 
det avfall som behållaren är avsedd för beskrivs inte på annat än externa skyltar, vilket 
dessutom saknas på miljöstationer. Framtagen behållare försågs därför med text och symbol 
som beskriver behållarens funktion på ett tydligt och enkelt sätt. Den yttre formen drar även 
fokus till inkast som även det är försett med symboler för att indikera funktionen. Detaljer i 
metall och det svarta yttre höljet höjer den robusta känslan samtidigt som utseende blir mer 
attraktivt.  
 
Behållarens konstruktion medför att blybatterierna blir stöldsäkra utan att lås krävs för att 
hålla den stängd. Den tunga konstruktionen och det höga lyft som krävs vid öppning är fullt 
tillräcklig för att säkra batterierna. I och med att ingen låsning av behållaren är nödvändig 
reduceras problematiken av att nycklar måste användas och finnas till hands för de som ska 
tömma behållaren. Inga synliga lås lockar heller inte till försök av vandalism och den som nu 
önskar bryta sig in i behållaren måste sabotera hela yttre skalet. Behållaren kan dock förflyttas 
av den som har pallyft, men med sin fyllda vikt på upp till 600 kg blir det en tung last att rulla 
iväg med. Att kran och pallyft innehas av de som önskar stjäla blybatterierna ses även inte 
som särskilt sannolikt.   
 
 
Vidare utveckling 
 
De beräkningar och dimensioneringar som genomförts för att visa att önskade funktioner är 
möjliga har endast genomförts i teorin och med enklare tester. En vidare utveckling med 
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utförligare fysiska tester i en fullskalig prototyp är därför nödvändig för att säkerställa 
funktionernas beteende i verkligheten.  
 
Vinkel β definierades vid spiralbanans medelpunkt med konsekvensen att vinkeln vid 
spiralbanans största radie fick en storlek under den kritiska för glidning. Om vinkeln β 
definierats vid ytterradien med värdet 8,1° hade detta medfört att inner och medelvinkeln ökat 
betydligt och gett batterierna en glidhastighet samt rörelsemängd som skulle gett höga 
påfrestningar på konstruktionen. För att ge minskad friktion vid spiralbanans ytterradie ger 
det valda materialet UHMD-PE möjligheter till ytterligare beläggningar. Vidare tester av 
sådana lösningar kräver utförliga fysiska tester. Skulle det i praktiken visa sig att batterierna 
inte förflyttar sig enligt beräkningar kan ändringar i vinklarna α och β göras. En ökning av 
dessa medför dock även att höjden ökas och inkastet hamnar därmed inte i optimal höjd för 
inlämning. Att behållaren halvt grävs ner i marken eller att ett podium placeras under inkastet 
kan då vara åtgärder som måste utföras. Spiralbanan kan även konstrueras till färre varv med 
större lutning, dock med följden av minskad kapacitet.  
 
Inlämningen sker i nuläget direkt på den lutande banan vilket medför en viss säkerhetsrisk i 
och med att batteriet kan glida iväg och händer kan klämmas. Att den övre delen av 
spiralsektionen i samband med öppning av luckan dras upp i vågrätt läge reducerar denna 
risk. För att batteriet sedan ska glida ner i behållaren måste luckan stängas så att lutningen 
genereras på det plan batteriet ställts på. Detta försäkrar även att luckan alltid stängs, vilket i 
nuläget riskeras att bli glömt i öppet läge trots pilarnas påminnande funktion. Hållfastheten på 
detta plan måste dock säkerställas samt den höjande och sänkande funktionen i kombination 
med luckans rörelse.   
 
Tömningsluckans mekanism har även potential att förenklas för att minska den manuella 
hanteringen. Inspiration kan här hämtas från återvinningskärl inom andra områden där en 
”fallucka” eller elektriskt kontrollerad mekanism kan appliceras. Tömningsluckan har under 
arbetet inte fått högsta prioritet då fokus har legat på den stöldsäkra funktionen.  
 
 
Framtiden 
 
De arbetsmiljökrav som gäller vid platser som återvinningscentral och miljöstation förändras 
emellanåt. Nuvarande lösning ses inte som hållbar i framtiden på grund av den stora 
säkerhetsrisk som idag råder vid hanteringen av blybatterierna i samband med behållaren. 
Den under projektet framtagna behållaren anses reducera dessa säkerhetsrisker avsevärt. Med 
tanke på utformning anses även den stöldsäkra behållaren kunna tilltala fler och därmed få 
tillstånd att placeras på fler platser. Möjligheten till att ett större antal blybatterier samlas in 
ökas då, utöver den redan garanterade större mängden insamlade batterier till följd av den 
stöldsäkra funktionen.  
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17. Slutsats 
 
Den stöldsäkra insamlingsbehållaren för blybatterier visar tydligt på att de krav och önskemål 
som definierades i kravspecifikationen är uppfyllda.  
 
Nuvarande insamlingssystem för blybatterier utsätt för ett stort antal stölder. Den framtagna 
insamlingsbehållaren löser detta problem genom att inlämnade batterier bli oåtkomliga. Detta 
är möjligt tack vare den spiralformade inre konstruktion som placerar och fördelar batterierna 
utom räckhåll från inkastet. En skadefri inlämning garanteras med hjälp av den ergonomiskt 
fördelaktiga placeringen av inkast samt det skyddande hölje som minimerar kontakt med 
batterier och förhindrar syrastänk.  
 
Den stöldsäkra insamlingsbehållaren är anpassad till att stå på miljöstation såväl som 
återvinningscentral. Behållaren är anpassad för transport med spår för pallyft och har tilldelats 
en tömmande funktion i form av en krok i vilken den inre konstruktionen lyfts ur det yttre 
skalet med kran varpå tömningslucka öppnas över container.  
 
Behållarens formspråk förtydligar funktionen med hjälp av symboler och detaljer som riktar 
fokus till funktionsområden. Formspråket skapar även en känsla av robusthet till 
konstruktionen, dels för att ge en känsla av säkerhet till användare men även för att minska 
försök till stöld.  
 
Den stöldsäkra behållaren bidrar till minskad risk till miljöförstöring tack vare att fler 
batterier lämnas till den kontrollerade återvinningen i Boliden. Behållaren skapar även en 
säkrare och mer tideffektiv hantering av blybatterier där personal på återvinningscentraler 
varken behöver omstrukturera batterierna eller låsa in behållare under natten.  
 
Jämfört med dagens insamlingsbehållare har en bättre lösning för insamling av blybatterier 
tagits fram som gör insamlingen stöldsäker istället för självtömmande.   
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Bilaga A. QFD 
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Bilaga B. Kravspecifikation 
 

Funktionella kriterier: 
 
Krav 

· Inlämnade batterier ska inte kunna tas ur behållaren för hand 
· En enkel inlämning av batterier ska vara möjlig 
· Användningen ska vara lätt att förstå 
· Lösningen ska vara syrafast 
· Lösningen ska skydda batterierna mot väder 
· Behållaren ska kunna tömmas av behörig med tillgängliga hjälpmedel på centrallager 

 
Önskemål 

· Lösningen ska ha en hög fyllnadsgrad 
· Inlämningen ska utföras på en ergonomisk höjd 
· Lösningen ska vara stöttålig 
· Mobil lösning ska kunna transporteras med pallyft till flakbil. 
· Lösningen ska minska hantering av batterier för personal på återvinningscentraler. 

 
 
 
Begränsande kriterier: 
 
Krav 

· Lösningen ska kunna ta emot batterier med maxstorleken 360x200x200 mm 
· Mobil lösning ska vara klassad för ADR-S gällande syrafasthet vid transport 
· Behållaren ska kunna lastas med 500 kg 
· Maximal egenvikt på 120 kg 

 
Önskemål  

· Lösningen ska kunna ta emot minst 15 batterier av maximal storlek 
· Minst ett spår för transport med pallyft ska finnas 
· Inlämning ska ske inom höjdintervallet 1042-1103 mm  
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Bilaga C. Funktionsanalys 
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Bilaga D. Ritning av yttre hölje 
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Bilaga E. Robalon Rm 
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Bilaga F. Beräkningar 
 
Beräkningar som gjordes i MATLAB för att dimensionera glidbanans yttermått och vinklar 
samt materialdimensioner med hållfasthetsberäkningar. 
 
Glidbanans yttermått  
 
clc 
clear all 
%----Kritisk vinkel för glidbanan (förenklat till en rak bana)---- 
  
%Parametrar 
m = 22.5; 
alpha = 7.2;                       %Lutning i yz planet (tvärsnittet) 
beta = 8.1;                        %Lutning i xz-planet (från sidan) 
x = 100; 
g =9.81; 
friktkoef = 0.125; 
  
%Normalkraft från vägg i yz-planet 
Fv = m*g*sind(alpha); 
Nv = Fv*cosd(alpha);               %Komposant i y-led 
  
%Normalkraft från plan i yz-planet 
Nm = m*g*cosd(alpha); 
  
%Normalkraft från plan i xz-planet 
N = m*g*cosd(beta); 
  
%Glidkraft 
F = m*g*sind(beta); 
  
%Friktionskrafter i xz-planet  
Ffrv = Nv*friktkoef; 
Ffrm = N*friktkoef; 
  
%Undersök vilka vinklar alpha och beta som ger resultat < eller = 0 
resultat = Ffrv+Ffrm-F; 
  
disp(['Resultant mellan friktionskraft och glidkraft: ',num2str(resultat),' 
N']) 
disp(' ') 
disp(['Vinklar:']) 
disp(['Alpha (radiellt): ',num2str(alpha),' grader']) 
disp(['Beta (nedåt): ',num2str(beta),' grader']) 
  
%----Totalhöjd för glidplan---- 
  
d = 690;               %diameter (bestäm om det är ytter- ,inner- , 
medeldiameter osv.) 
O = d*pi;              %Omkrets 
hkant = 210;           %Kant på glidbanans innervägg 
hglidbana = 12;        %Glidbanans tjocklek 
hfaste = 10;           %Fästenas tjocklek 
hram = 5;              %Ramens tjocklek 
hpall = 150+5;         %Höjd för pallyftsspår (inkl plasttjocklek) 
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htot = 3*O*sind(beta);                          %Glidbanans höjd 
shtot = htot+hkant+hglidbana+hfaste;            %Spiralbanans höjd 
hinkast = htot+hglidbana+hfaste+hram+hpall;     %Höjd till inkast 
avstand = (htot-2*hglidbana)/3;                 %Avstånd mellan glidplan 
  
disp('Höjder räknat från marken:') 
disp(' ') 
disp(['Glidbanans totalhöjd: ' , num2str(htot), ' mm']) 
disp(['Spiralbanans totalhöjd: ' , num2str(shtot), ' mm ']) 
disp(['Höjd till inkast: ' , num2str(hinkast), ' mm ']) 
disp(['Avstånd mellan glidplan: ' , num2str(avstand), ' mm']) 
  
%----Lutning av banan nedåt vid olika radiella punkter på glidbanan---- 
  
dy = 1140; 
di = 240; 
dm = 690; 
 
Oy = dy*pi;                        
Oi = di*pi; 
Om = dm*pi; 
  
h = htot/3; 
  
alphay = asin(h/Oy)*(180/pi); 
alphai = asin(h/Oi)*(180/pi); 
alpham = asin(h/Om)*(180/pi); 
  
disp('  ') 
disp(['Lutning (yttervarv): ' num2str(alphay), ' grader']) 
disp(['Lutning (innervarv): ' num2str(alphai), ' grader']) 
disp(['Lutning (medel): ' num2str(alpham), ' grader']) 
 

Beräkningsresultat 
 
Resultant mellan friktionskraft och glidkraft: -0.3543 N 
 
Vinklar: 
Alpha (radiellt): 7.2 grader 
Beta (nedåt): 8.1 grader 
 
Höjder räknat från marken:  
Glidbanans totalhöjd: 916.2943 mm 
Spiralbanans totalhöjd: 1148.2943 mm  
Höjd till inkast: 1098.2943 mm  
Avstånd mellan glidplan: 297.4314 mm 
   
Lutning (yttervarv): 4.8923 grader 
Lutning (innervarv): 23.8968 grader 
Lutning (medel): 8.1 grader 
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2.0 Materialtjocklek 
 
Elementarfall ställdes upp där materialtjockleken h löstes ut. Accepterad deformation delta 
sattes till 3mm. 
 
clc  
clear all 
  
%Dimensionering av glidbanans tjocklek 
  
m = 22.5;                   %[kg] Batteriets massa 
n = 1;                      %[st] Antal batterier 
g = 9.81;                   %[N/s^2] Gravitationskonstant 
  
r = 270;                    %[mm] cirkelradien 
  
Q = m*g*n;                  %[N] Utbredd last 
l = 350;                    %[mm] glidbanans bredd   
delta = 3;                  %[mm] tillåten nedböjning 
E = 550;                    %[MPa] materialets E-modul (PE - Robalon S) 
b = (2*r*pi)/5;             %[mm] Tvärsnittets bredd   
  
h = ((12*Q*(l^3))/(180*E*b*delta))^(1/3);  %[mm] Tvärsnittets höjd 
 
disp(['Glidbanans tjocklek: ',num2str(h),' mm']) 
 
 
Beräkningsresultat 
 
Glidbanans tjocklek: 10.4064 mm 
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Bilaga G. Kostnadsberäkning 
 
Total kostnad uppskattad enligt 1-3-9 metoden baserat på materialkostnader för ingående 
komponenter. 
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