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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver framtagandet av en lutande trehjulig cykel med lastmöjligheter. Projektet har 
drivits i sammarbete med uppdragsgivaren Pär Windahl som beskriver sig själv som en cykelentusiast. 
Målet med projektet har varit att ta fram en framvagnskonstruktion som möjliggör lutning vid 
kurvtagning trots två hjul fram, detta på ett sådant sätt att framgaffeln på en vanlig cykel endast byts ut. 
Tidigt i projektet identifierades tre stycken huvudsakliga problemområden, infästning till befintlig cykel, 
styrning och lutning av cykeln. För att åstadkomma detta behövdes ytterligare kunskap om vilka faktorer 
som spelar in vid utformning av en framvagn inhämtas. De som skulle visa sig ha störst betydelse var 
Ackermannstyrning som kompenserar för det yttre och inre hjulets olika kurvradier vid kurvtagning och 
castervinkel som har stor inverkan på hur tvärt eller mjukt fordonet styr. Inom denna kategori har det 
svenska cykelföretaget Livelo på kort tid gjort sig kända för att ha optimerat dessa faktorer. 
 
Fungerande trehjuliga cyklar som kan luta finns redan på marknaden och är ingen nyhet även om de i 
dagsläget inte är särskilt vanliga i Sverige. I Danmark är företaget Butchers & Bicycles ledande inom 
denna kategori. Utmaningen låg i att förbättra de redan befintliga och fungerande konstruktionerna som 
flera cykeltillverkare redan använder sig av. Den vanligaste principen bygger på att framvagnens övre och 
undre rörkonstruktion förskjuts horisontellt i förhållande till varandra och på så vis snedställs båda hjulen. 
Denna lutning åstadkoms genom att cykelramen lutas precis som på en vanlig cykel och har alltså 
ingenting med den tidigare nämnda Ackermannstyrningen att göra. 
 
Under konstruktionsfasen lades stort fokus på resurseffektiv tillverkning. Detta avspeglade sig genom 
hela konstruktionsprocessen då flera koncept valdes bort på grund av svårigheter vid tillverkningen. De 
koncept som istället valdes är de som bygger på sammanfogning av färdiga rör-, fyrkants- och U-profiler. 
Även komponenterna som valdes är standardkomponenter som är lätta att få tag i. Detta var något som 
uppdragsgivaren Pär höll högt prioriterat och var väldigt tydlig med under det inledande skedet av 
projektet. 
 
Den slutgiltiga konstruktionen uppfyller målet med en trehjulig cykel som lutar vid kurvtagning. Däremot 
behövs vissa delar av konstruktionen undersökas närmare. Däribland är infästningen till den befintliga 
cykeln som eventuellt kan komma behöva ytterligare förstärkning. Konstruktionen när nästan uteslutande 
konstruerad i rostfritt stål. Detta ger en hög vikt och för vissa delar skulle därför vidare undersökning av 
något alternativ till lättare material som till exempel aluminium vara lämpligt. 
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Abstract 
This report will describe the development process in the design of a tilting cargo tricycle. The project has 
been done in collaboration with Pär Windahl who describes himself as a bicycle enthusiast. The purpose 
of the project has been to develop a two wheeled front that enables a tilt function of the tricycle. The front 
should also be designed so that only the fork of a regular two wheeled bicycle can be switched out. Three 
main problem areas were detected early in the project, mounting the front to the existing two wheeled 
bicycle, steering of the tricycle and of course the tilting of the bike. 
 
To achieve this, further knowledge about how to design the front part of a vehicle had to be obtained. The 
most important factors in this case was something called Ackermann steering, which compensates for the 
inner and outer wheels different turning radius, and the caster angle which has a big influence in how 
sudden or soft the steering will feel. The Swedish bicycle manufacturer Livelo has made a name for 
themselves optimising these factors.  
 
There are already several functioning tilting tricycles out on the market even though they aren’t very 
common in Sweden. The Danish company Butchers & Bicycles are dominant within that area. The 
challenge was to enhance the already existing designs that many manufacturers already use. The most 
common design is a principle that causes a horizontal displacement between the top and bottom part of 
the front which causes the wheels to tilt. This tilting function is caused by tilting the bike itself as you 
would on a regular bicycle and has nothing to do with the earlier mentioned Ackermann steering. 
 
The manufacturing was a big factor of influence while designing the front. Many concepts were thrown 
away due to its lack of efficiency in the manufacturing process. It was a active choice to work with pipes 
and already existing profiles like rectangular- and U-profiles. The chosen components were also standard 
components which Pär stressed to importance during the early stages of the project. 
 
The final design fulfils the goals of the project with a tilting cargo tricycle. Some parts of the design could 
need further evaluation due to the heavy stainless steel in the construction. Aluminium could be a material 
to look further into.   
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Inledning 
Denna rapport kommer att beskriva utvecklingsprocessen av en trehjulig, lutande cykel med 
lastmöjligheter. I den första delen av rapporten beskrivs bakgrunden till projektet samt projektets syfte 
och mål. Detta följs sedan upp med hur projektet har utvecklats, vilka metoder som använts för 
konceptutveckling och även hur slutkonceptet togs fram och konstruerades. Här presenteras även 
resultat löpande. I den avslutande delen kommer slutsatser och diskussion att presenteras. 

Bakgrund 
Grunden för projektet lades på Östermalm sommaren 2015 då en cykelentusiast och en pensionerad 
ingenjör satte sig för att utveckla en ny variant av lastcykel. Pär Windahl är vad han själv beskriver en 
cykelfantast och tycker att cykeln är framtidens hållbara transportmedel. Efter kontakt med släktingar 
från Danmark fick Pär upp ögonen för trehjuliga cyklar, så kallade Christiania Bikes, som är vanliga i 
Danmark. Dessa cyklar är avsedda för transport och har två hjul fram och oftast en låda ovanpå dessa 
där det man vill frakta kan lastas. Företaget Butchers & Bicycles har tagit detta steget längre med en 
modell som gör det möjligt att luta samtliga tre hjul vid kurvtagning och på så sätt ge en bättre 
kurvtagning. Detta ger också enligt företaget själva en cykelupplevelse som mer liknar den som fås på 
en tvåhjulig cykel. Pärs vision är att ta detta koncept till Sverige men anser att det finns en rad 
förbättringar som kan göras på konceptet. Han har själv påbörjat arbetet men anser sig nu ha kört fast 
och har därför beslutat sig för att ta hjälp utifrån. 

Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att konstruera en trehjulig, lutande cykel med lastmöjligheter som Pär 
sedan skall vidareutveckla för att skicka till produktion. Produktens syfte i sig är att främja 
användandet av cykeln som transportmedel samt underlätta transport av varor vid cykling. Målet med 
produkten är att skapa ett miljövänligt och bra alternativ till bilen i innerstadsmiljö eller på 
landsbygden. En viktig värdeskapande egenskap i slutprodukten är känslan av att på en trehjulig cykel 
få samma upplevelse som den vi färd på en tvåhjulig. 

Avgränsningar 
Den trehjuliga cykeln som ska tas fram kommer utgå ifrån en klassisk tvåhjulig cykel som redan är i 
produktion. Därför kommer fokus läggas på framvagnens konstruktion som inkluderar bland annat 
styrning och en tilt-mekanism, det vill säga mekanismen som möjliggör lutningen. Andra delar som 
kunde uteslutas i projektet var färdiga komponenter som bromsar och elmotor. Detta på grund av det 
är komponenter som Pär ansåg sig själv kunna lägga till på den färdiga konstruktionen. 
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2. Marknadsundersökning 

Under den inledande delen av projektet gjordes en marknadsundersökning för att inhämta information 
kring trehjuliga cyklar. Syftet var att utifrån detta upprätta en kravspecifikation med riktlinjer att följa 
och gå tillbaka till under arbetets gång. 

2.1 Kundundersökning 
Under uppstarten av projektet konstaterades att en kundundersökning redan var gjord utav 
uppdragsgivaren Pär. Denna undersökning hade genomförts med hjälp av så kallade fokusgrupper där 
sex stycken målgrupper hade frågats ut om sitt behov av en trehjulig cykel med fraktmöjligheter. 

Studenter uttryckte att det finns ett visst behov då de sällan har tillgång till bil. Detta skulle tillexempel 
kunna vara vid inhandling av matvaror då en vanlig cykel ofta inte räcker till. Målgrupp nummer två 
är lite äldre ungdomar, över 25 år och boende i innerstaden. Dessa ser en trehjulig cykel som ett 
substitut till bilen då det i innerstaden ofta är svårt och dyrt att hitta parkering. Företag är en uppenbar 
målgrupp och speciellt de som har utkörning som en del av sin service gentemot kund. Barnföräldrar 
vill kunna få med sig både barnen och exempelvis matvaror eller saker som behövs till barnens 
fritidsaktiviteter samtidigt. 40-talister har uttryckt ett behov av en stabil och säker cykel. En sista 
grupp som Pär har pratat med är trädgårdsfolk och då främst personer som har detta som en hobby 
eller fritidsintresse. De säger sig behöva frakta exempelvis jordsäckar ibland över fält och i svårare 
terräng eller till sin kolonilott. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga av dessa grupper ser en nytta och ett 
användningsområde i en trehjulig cykel med lastmöjligheter. 

 2.2 Konkurrensanalys och State-of-the-art 
Stor vikt lades vid konkurrensanalysen. Främst för att det i dagsläget finns trehjuliga cyklar och 
lastcyklar på marknaden som fungerar bra. Vad gäller lastcyklar så är Christiania Bikes en enkel 
variant där hela det tvåhjuliga frampartiet med låda svängs för att åstadkomma styrning [1]. Svenska 
Livelo har förbättrat denna konstruktion och tagit fram en mer avancerad framvagnskonstruktion där 
en hel rad geometriska faktorer så som camber-, caster- och toe-in/toe-out-vinklar ger optimerade 
köregenskaper. Livelo använder sig även av en så kallad Ackermannstyrning som kompenserar för det 
yttre och inre hjulets olika kurvradier, detta för att undvika onödigt däckslitage [2] [3] [4]. I figur 1 
visas Christiania Bikes respektive Livelo [5]. 

 
 

Figur 1. Christiania Bikes t.v och Livelo t.h. 
 

Det finns i dagsläget även trehjuliga cyklar som kan luta då de kör genom kurvor, detta för att ge 
bättre kurvtagningsegenskaper och upplevelsen av att färdas på en tvåhjulig cykel. Ledande i dagsläget 
inom den kategorin är Butchers & Bicycles [6]. Konstruktionen som de använder för lutningen utgår 
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från ett övre och ett undre horisontellt rör som förskjuts i förhållande till varandra då övriga 
cykelramen lutas. Se figur 2. 

 

 

Figur 2. Butchers & Bicycles lutande lådcykel. 
 

Det konstaterades även att trehjuliga cyklar som kan lutas vid kurvtagning antingen har ett fjäder- eller 
hydraliksystem för att stabilisera länksystemet och få det att återgå till normal position då användaren 
kliver av cykeln. Dessa konstruktioner är ofta överdimensionerade vilket gör att cyklarna får en 
onödigt hög vikt. De flesta företag erbjuder en produkt där barn kan transporteras då detta önskas av 
många kunder. Nästan samtliga lastcyklar på marknaden kan idag fås med elmotor, något som är 
praktiskt vid frakt av tyngre föremål. De trehjuliga cyklarna kan ses som en exklusiv produkt och 
därför är priset för en cykel relativt högt. Priset för de enklare lådcyklarna som exempelvis svenska 
Cargo Bikes börjar någonstans strax över 10 000 kr medan de mer avancerade modellerna med 
lutningsfunktion som Butchers & Bicycles kostar runt 30 000 kr. Vill man även ha elmotor på sin 
cykel stiger priset ytterligare [6] [7]. 

2.3 Studiebesök och intervjuer 
Studiebesök i cykelbutiker och intervjuer genomfördes för att ge en bredare helhetsbild över vilka 
delar av projektet som behövde fokuseras mer på än andra. I ett studiebesök hos tidigare nämnda 
Livelo konstaterades att mycket vikt behövde läggas på framvagnens geometri för att optimera 
köregenskaperna och kurvtagningen.  

Efter möte med Mikael Nybacka, universitetslektor vid institutionen Farkost och Flyg på KTH, 
konstaterades att två av de tidigare nämnda faktorerna, toe-in/toe-out och cambervinkel, inte skulle ha 
någon större inverkan i detta fall. Vad gäller toe-in/toe-out används dessa vinklar främst för att 
stabilisera fordonet vid körning rakt fram i höga hastigheter. Då det i detta fall handlar om en cykel 
kommer de hastigheter som uppträder aldrig vara så stora att dessa vinklar behöver tas hänsyn till. 
Cambervinkeln snedställer hjulens lodlinje inåt för att ge bättre kurvtagning och blir i detta fall 
överflödig om hjulen själva orsakar denna vinkel genom att följa cykelns lutning. Det konstaterades 
även att castervinkeln, styrledens vinkel bakåt i förhållande till fordonets färdriktning, har stor 
betydelse för hur stabil eller ostabil styrningen känns. Grundregeln är ju mindre vinkel desto ostabilare 
eller nervösare styrning medan en för stor castervinkel istället gör att fordonet upplevs som 
svårmanövrerat och får sämre svängradie [8] [4]. Detta är något som handlar om känsla och är därför 
till stor del upp till användaren och dennes önskade köregenskaper. 
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2.4 Tvåhjulig cykel 
För att kunna ta med egenskaperna från en tvåhjulig cykel och på något sätt applicera dessa på en 
trehjulig cykel var det nödvändigt att undersöka och identifiera vilka egenskaper som påverkar 
upplevelsen när man färdas på en tvåhjulig cykel. Något alla till exempel använder sig av när de färdas 
på en tvåhjulig countersteering som det benämns på engelska. Innan kurvtagning styr man först åt fel 
håll för att få bort tyngdpunkten från balanslinjen för att cykeln skall falla och på så sätt påbörja 
lutningen. Därefter svänger man åt det håll man ska. Detta sker helt naturligt och är inget som man 
tänker på när man färdas på en cykel. 

En annan egenskap som är intressant på en cykel är den gyroeffekt som skapas då hjulen roterar. Det 
som händer då hjulen börjar rulla är att rotationen skapar ett moment som hjälper till att stabilisera 
cykeln och på en motorcykel ses detta extra tydligt [9]. I figur 3 illustreras gyroeffekten. 

 

Figur 3. Gyroeffekten [10]. 
 

2.5 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen upprättades utifrån den gjorda marknadsundersökningen där behoven ifrån den 
redan gjorda kundundersökningen sattes ihop med tekniken som idag finns tillgänglig på marknaden. 
Även parametrar ifrån tvåhjuliga cyklars egenskaper togs med i kravspecifikationen. Detta då dessa 
egenskaper är tänkta att vara en stor del av slutproduktens värdeskapande och värdeerbjudande till 
kunden, känslan av att färdas på en tvåhjulig cykel. Kravspecifikationen verifierades tillsammans med 
uppdragsgivaren och uppdaterades löpande när vissa önskemål eller krav ansågs motsägelsefulla eller 
otillräckliga. I Bilaga 1 och Bilaga 2 finns den första respektive slutgiltiga kravspecifikationen. 

3. Konceptgenerering 
För att kunna jobba vidare med produkten och uppfylla kravspecifikationen skapades flera koncept 
med olika egenskaper. I detta kapitel kommer de tre olika problemområdena lutning, styrning och 
infästning till befintlig ram presenteras mer specifikt.  

3.1 Lutning 
Att kunna luta cykeln vid kurvtagning var ett primärt mål för att uppnå projektets syfte. Då man cyklar 
på en tvåhjulig cykel är lutning vid kurvtagning något man gör automatiskt. Detta för att motverka det 
vridmoment som uppstår, med andra ord man håller helt enkelt balansen. Se figur 4 nedan.  
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Figur 4. Ilustration över krafter vid kurvtagning. 
 

Flera koncept för lutningen togs fram genom en brainstorming. Brainstorming är en metod där man 
snabbt skissar upp så många idéer som möjligt och sedan väljer ut de bästa idéerna för att jobba vidare 
med [11]. Utifrån skisserna togs dessa olika koncept fram för lutningen. I Bilaga 3 finns skisserna från 
brainstormingen. 

 

Lutning, koncept 1 

En konstruktion hämtad från Butchers & Bicycles. Fyra rör fästs mot gaffeln med glidlager och en 
lutning uppstår då ramen lutas på grund av att de fyra rören förskjuts i sidled, se figur 5. 

 
 

 
Figur 5. Lutning, koncept 1. Vy framifrån t.v. Vy ovanifrån t.h.  

 
Lutning, koncept 2 

Koncept 2 är uppbyggt som Butchers & Bicycles men har enbart två armar istället för fyra. Dessa 
armar är specialformade för att få en annorlunda design men även enkel montering. Koncept 2 ses i 
figur 6. 
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Figur 6. Lutning, koncept 2. Vy framifrån t.v. Vy ovanifrån t.h.  
 

Lutning, koncept 3 

Denna konstruktion är en förenklad variant av Butchers & Bicycles och har endast två rör istället för 
fyra. Den fungerar alltså på precis samma sätt som koncept 1. Konceptet illustreras i figur 7. 

 

Figur 7. Lutning, koncept 3. Vy framifrån t.v. Vy ovanifrån t.h. 
 

Lutning, koncept 4 

I figur 8 illustreras en modifierad variant av koncept 3. Rören har nu böjts ned istället för att vara helt 
raka. Tanken med detta var att öka hållfastheten då den böjda delen av rören tar upp krafterna i sin 
längdsriktning. Detta koncept kan kombineras med olika antal länkarmar sett ovanifrån likt koncept 1 
och 3. 
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Figur 8. Lutning, koncept 4. Vy framifrån 
 

Lutning, koncept 5 

Detta koncept har fyra länkar som kopplar ihop gaffeln och hjulen med hjälp av kulleder i varje ände. 
Koncept 4 illustreras i figur 9. 

 

Figur 9. Lutning, koncept 5. 
 

3.2 Styrning 
Nästa problemområde var styrningen. För att få till en fungerande styrning finns det flera viktiga 
faktorer att ta hänsyn till, exempelvis camber- och castervinkel som tidigare nämnts. Ett problem som 
dyker upp då man har två hjul istället för ett är att ytter- och innerhjul har olika kurvradier. Detta är 
något som måste kompenseras för annars uppstår slirning på det ena hjulet vid kurvtagning. Två olika 
lösningar på detta är Davis- och Ackermannstyrning. Principen för båda bygger på att styrarmarna 
riktas så att dess tänkta förlängningar möts i bakre axeln [12]. I figur 10 illustreras denna princip. 
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Figur 10. Princip över styrarmarnas riktning. 
 

Styrning, koncept 1 

I figur 11 visas en principiell Davisstyrning. Hjulen är kopplade via länkarmar till en skena som glider 
fram och tillbaka vid styrutslag. Överföringen av styrningen sker via kuggar. 

 

Figur 11. Principiell Davisstyrning 
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Styrning, koncept 2 

I figur 12 beskrivs principen bakom en Ackermannstyrning. Ackermannstyrning har använts länge 
inom bilindustrin och är därmed en väl beprövad lösning [2]. 

 

Figur 12. Principiell Ackermannstyrning. 

3.3 Styrled 
Vidare gjordes även två olika koncept för styrleden. 

Styrled, koncept 1 

Konceptet är konstruerat av ett plattjärn, en U-profil och ett rör som svetsats ihop. Röret är den del 
som kopplas till lutningsmekanismen och plattjärnet är en del som kopplas till styrningen. I figur 13 
visas koncept 1. 

 
Figur 13. Styrled, koncept 1. 

 
Styrled, koncept 2 

Koncept 2 två bygger på att en profil stansas ur en plåt för att sedan bockas. I figur 14 visas koncept 2. 

 

 

Figur 14. Styrled, koncept 2. 
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3.4 Gaffel 
En enkel konceptgenerering gjordes även för gaffeln. 

Gaffel, koncept 1 

En rörkonstruktion med två vinklade rör som går ut horisontellt jäms med marken. På dessa rör fästs 
sedan tiltrören som möjliggör lutning av cykeln. I figur 15 visas koncept 1. 

 

Figur 15. Gaffel, koncept 1. 
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Gaffel, koncept 2 

En konstruktion av rör där de två nedre rören istället är vinkelräta mot med gaffelns stam, detta för att 
förenkla produktionen. I figur 16 visas koncept 2. 

 

Figur 16. Gaffel, koncept 2. 
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3.5 Infästning till ram 
Då framvagnen skulle vara kompatibel med Pärs nuvarande tvåhjuling behövdes infästningen till 
ramen lösas. Nedan i figur 17 visas hur man fäster in gaffeln idag med hjälp av en expanderbult och ett 
par kullager för att underlätta styrningen. Framgaffeln kommer bytas ut mot den nyproducerade 
gaffeln som sedan skall fästas i ramen. 

 

Figur 17. Befintlig infästning av gaffel i styrstam. 
 

Infästning, koncept 1 

Gaffelns rör har en innerdiameter som matchar styrstammens ytterdiameter vilket gör att gaffeln går 
att montera utvändigt på styrstammen. I figur 18 visas koncept 1. 

 

Figur 18. Infästning, koncept 1. 
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Infästning, koncept 2 

Gaffelns rör är istället mindre än befintligt och kan monteras inuti styrstammen. I figur 19 visas 
koncept 2. 

 

Figur 19. Infästning, koncept 2. 
 

Infästning, koncept 3 

Gaffelns rör och styrstammens rör har samma ytterdiameter. Överdelen av gaffeln svarvas ner för att 
passa invändigt i styrstammen. I figur 20 visas detta koncept. 

 

Figur 20. Infästning, koncept 3. 
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3.6 Konceptutvärdering och val 
De koncept som togs fram hade olika egenskaper och löser sina respektive problem på olika sätt. För 
att undersöka vilka koncept som bäst löser respektive problem och uppfyller kravspecifikationen 
gjordes en konceptutvärdering. Nedan presenteras konceptutvärderingen i sin helhet. 

Lutning 
Koncepten utvärderades med hjälp av Tomas Östberg, verkstadsansvarig på maskinteknik KTH. Han 
studerade de olika koncepten och ansåg att koncept 3 var den mest lämpliga konstruktionen. Detta då 
konceptet medför enkel tillverkning och få komponenter. Att ha så få slitytor som möjligt var något 
Tomas nämnde nästan direkt då ett av kraven var lång livslängd. Koncept 4 med böjda rör medförde 
ingen förstärkning i hållfasthet ansåg Tomas. Då koncept 2 lades fram reagerade Tomas och menade 
på att detta skulle bli både svårt och dyrt att tillverka. Koncept 5 dömdes ut på grund av många 
slitytor. 

En systematisk analys av koncepten gjordes även med hjälp av Pughs matris som är en enkel och 
effektiv metod för att jämföra koncept och som även används mycket inom ingenjörsyrket. För att 
använda metoden krävs först att ett antal kriterier som anses viktiga för produkten väljs ut för att sedan 
värderas. Här sattes värdering mellan ett och fem. Viktat värde fem innebär alltså att kriteriet anses 
mycket viktigt för produkten. De kriterier som ansågs viktigast i detta fall var livslängden och 
stabiliteten. Därefter kom tillverkning och cykelns vikt. Se de övriga kriteriernas värdering i tabell 1. 
Koncepten jämförs med en befintlig produkt och i detta fall valdes cykeln från Butchers & Bicycles. 
Om konstruktionen är bättre ges en positiv etta, sämre en negativ etta och ifall konstruktionen är 
likvärdig ges en nolla [11]. Se hela utvärderingen i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Utvärdering med Pughs matris. 

 

 

Utvärdering från Pughs matris ger en tydlig bild över hur koncepten speglar det Tomas pratade om och 
koncept 3 uppfyller kriterierna överlägset bäst. I figur 21 visas det valda lutningskonceptet. 
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Figur 21. Valt lutningskoncept. 

Styrning 
Vid en jämförelse av koncepten ansågs att koncept 2 är mest lämplig till cykeln då den kan 
konstrueras av lättillgängliga och standardiserade komponenter. Koncept 2 är även en lösning som 
redan är beprövad [4]. Koncept 1 skulle kräva mer komplexa komponenter för att få kuggarna att 
fungera vid lutning och därmed bli dyrare. Glidlederna i koncept 1 sågs även som ett problem då de 
ger fler slitytor. I figur 22 visas det valda styrningskonceptet. 

 

Figur 22. Valt styrningskoncept. 

Styrled 
Koncept 1 består av enkla delar vilket ger en smidig tillverkningsprocess och konstruktionen blir 
också billig. Om koncept 1 och 2 vägs mot varandra uppfyller koncept 1 kraven bättre då 
resurseffektiv tillverkning var en viktig del. Koncept 2 skulle innebära en investering i nya verktyg så 
som stansningsverktyg och bokningsverktyg för att starta produktion och därmed blir detta koncept 
även dyrare [13]. I figur 23 visas det valda styrledskonceptet. 

 

Figur 23. Valt styrledskoncept. 
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Gaffel 
En utvärdering av koncepten för gaffeln gjordes och det framkom snabbt att koncept 1 var det bästa 
valet. Detta främst för att koncept 2 inte har tillräcklig markfrigång för styrningen. Att montera rör 
med en speciell vinkel är inga problem och koncept 1 blev därför det slutgiltiga konceptet. I figur 24 
visas det valda gaffelkonceptet. 

 

Figur 24. Valt gaffelkoncept. 
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Infästning 
Till infästningen valdes koncept 3. Detta koncept ger en bra övergång mellan styrstam och gaffel rent 
estetiskt då styrstammen och gaffeln har samma ytterdiameter. Den nedsvarvade överdelen av gaffeln 
som skjuts i styrstammen bidrar även till stabilitet i konstruktionen. I figur 25 visas det valda 
infästningskonceptet. 

 

Figur 25. Valt infästningskoncept. 
 

3.7 Slutgiltigt koncept 

Som slutligt koncept valdes en sammansättning av de tidigare valda delkoncepten för varje 
problemområde att vidareutveckla. Det slutliga konceptet bygger på enkelhet både vad gäller 
konstruktion och funktion, något som varit ett tydligt önskemål från Pärs sida. Med bakgrund av detta 
valdes en konstruktion där antalet rörliga delar var så litet som möjligt. Tanken är att endast 
framgaffeln på den befintliga cykeln ska bytas ut mot den nya framvagnen. För att göra detta 
konstruerades en ny förlängd framgaffel som fortsätter i styrstammens förlängning. Längs ned i denna 
förlängda framgaffel sitter två stycken infästningspunkter på det vertikala avståndet 200 mm från 
varandra. I figur 26 visas en principiell sid vy över konceptet. 

 

Figur 26. Principiell sid vy över slutkoncept.  
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Lutningen av cykeln åstadkoms precis som på en tvåhjulig cykel och överförs via framgaffeln, som 
alltid har samma lutning som övriga ramen, till framvagnen. Här åstadkoms lutningen av framdäcken 
genom en förskjutning mellan det övre och undre horisontella röret. Lutningen illustreras principiellt i 
figur 27. 

 

Figur 27. Lutning av framvagn. 

För att kompensera för det yttre och inre hjulets olika kurvradier används en Ackermannstyrning. 
Styrningen ligger invändigt i gaffeln precis som på en tvåhjulig cykel och överförs till respektive 
styrled via en hävarm och länkarmar längst ner vid gaffelns slut. I figur 28 illustreras 
Ackermannstyrningens länkar och hävarm principiellt. 

 

Figur 28. Principiell Ackermannstyrning med hävarm. 
 

När slutkonceptet var valt byggdes en funktionsmodell av tekniklego för att testa cykelns funktion. 
Funktionsmodellen ses i figur 29 nedan.  
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Figur 29. Funktionsmodell i tekniklego. 
 

Den första prototypen av lego fungerade inte helt felfritt visade det sig. Lutningsmekanismen och 
styrningen fungerade bra var för sig men tillsammans var det något som orsakade problem. Problemet 
uppstod då både lutning och styrning skedde samtidigt. Det som hände var att legobitarna tog i 
varandra. Detta löstes med en kulled vid styrningen. Se figur 30 nedan. 

 

Figur 30. Kulled i funktionsmodell.  
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4. Konstruktion, tillverkning och montering 
I detta avsnitt beskrivs hur framvagnen konstruerades för att lösa de tre huvudproblemen som 
presenterades i problemformuleringen. Till hjälp användes 3D-CAD mjukvaran Solid Edge [14]. Ett 
av kraven i kravspecifikationen var resurseffektiv tillverkning. Med det menas i detta fall att 
slutprodukten ska vara enkel att tillverka och minimera antalet specialtillverkade delar. Detta är något 
som påverkat och genomsyrat konstruktionsprocessen på det sätt att det till största delen har använts 
färdiga rör- och fyrkantsprofiler samt plattjärn. I figur 31 visas en bild av den övergripande 
konstruktionen. 

 

 

Figur 31. Övergripande konstruktion. 
 

4.1 Dimensionerande mått 
För att kunna påbörja konstrueringsfasen behövde en del mått fastställas som grund. Dessa mått var 
framför allt längd och bredd av cykeln, samt flakets dimensioner. Dessa påverkar i sin tur övriga 
inbördes mått i konstruktionen.  

Längd 

För bestämmandet av cykelns längd valdes att placera de nya och mindre framhjulen så att dessa 
tangerar det tidigare 28 tum framhjulet. Framhjulen valdes till 24 tums hjul då dessa anses ge 
tillräckligt bra cykelegenskaper samtidigt som tillräckligt mycket utrymme för flaket lämnas [källa 
cykelhjul]. I och med framhjulens förskjutning framåt påverkas därmed inte cykelns totala längd men 
avståndet mellan bakre och främre nav ökas med 101,6 mm. Cykeln fick alltså samma totallängd som 
tidigare på 1839 mm medan avståndet mellan främre och bakre nav istället har avståndet 1229,4 mm. I 
Bilaga 4 kan fler mått från den ursprungliga cykeln hämtas. 
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Flakets dimensioner och höjd 

Flakets dimensioner är något som påverkar både bredd och längd på cykeln. I figur 32 visas en bild 
över ett lasttest som gjordes med hjälp av en kartongbit, detta för att undersöka nödvändiga 
dimensioner på flaket. I Bilaga 5 återfinns resten av undersökningens bilddokumentation.  

 

Figur 32. Bild från lasttest. 
 

Utifrån detta valdes en bredd på 750 mm och en längd på 550 mm. Detta gav att framkanten av flaket 
tangerar framkanten av framhjulen. Längden på flaket kan därmed komma att ändras om hjulen skulle 
behöva förskjutas framåt eller bakåt. För flakets höjd bestämdes 680 mm över marken som 
utgångshöjd. Detta då det är en ergonomiskt bra lyfthöjd samtidigt som det rent estetiskt passar bra 
ihop med övriga cykelramen och ger lagom mycket utrymme för hjulen [15]. 

 

Bredd 

Bredden på cykeln vägde in tre olika faktorer;  

- Flakets bredd som baseras på lastmöjligheter 
- Cykeln ska gå in genom en standard ytterdörr med dörrbladsmått 824 mm [16] 
- Styrets bredd, cykeln ska inte vara för bred och därför uppfattas som klumpig 

De flesta cykelstyren har en bredd någonstans mellan 550-650 mm. En undersökning av detta 
dokumenterad i bilder återfinns i Bilaga 6. Med dessa faktorer invägda valdes en bredd som matchar 
flakets, det vill säga 750 mm. 

 

Castervinkel 

Som tidigare beskrivet påverkar castervinkeln hur nervöst styrningen beter sig, det vill säga hur tvärt 
eller mjukt cykeln kommer svänga. Detta är alltså något som är upplevelsebaserat. För att bestämma 
denna vinkel hämtades inspiration från trehjuliga liggcyklar, så kallade recumbent bikes. För dessa 
används en castervinkel mellan 10-12° [17]. Man pratar även om försprång vilket istället är ett avstånd 
istället för vinkel. Principen för castervinkeln och försprång illustreras i figur 33. 
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Figur 33.T.v princip castervinkel. T.h princip försprång. 
 

För motorcyklar rekommenderas ett försprång mellan 50-130 mm [8]. Med båda dessa faktorer 
inräknade valdes en castervinkel på 10° vilket ger ett försprång på ungefär 54 mm. 

 

Ackermann 

Som tidigare nämnt valdes en Ackermannstyrning för att kompensera för inner- och ytterhjulets olika 
kurvradier. Länkarnas olika längder och vinklar bestämdes utifrån en förprogrammerad Excelfil 
skrivet av Peter Eland, en cykelkonstruktör specialiserad på trehjuliga liggcyklar [18]. I figur 34 
illustreras en principiell Ackermannstyrning hämtad från denna Excelfil. 

 

Figur 34. Principiell Ackermannstyrning från förprogrammerad Excelfil. 

Med hjälp av trigonometri och den tidigare bestämda längden och bredden på cykeln kunde en vinkel 
som låter förlängningen av länkarmen b skära genom det bakre hjulets nav. Detta är grundprincipen 
för en Ackermannstyrning och vinkeln bestämdes till 77,4°. Med denna geometri erhålls enligt den 
förprogrammerade modell en teoretisk kurvradie kring 3 m. Detta medför då 15 % avvikelse från den 
ideala Ackermannstyrningen vilket innebär att visst däckslitage, så kallat tire scrub, kommer uppstå 
[12] [3] [4]. 
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Lutningsmekanism 

Lutningsmekanismens bredd bestämdes till stor del av bredden på cykeln. Även mått från de 
komponenter som sammanlänkar tiltrör, fyrkantsprofiler, styrleder och slutligen hjul spelade stor roll. 
Höjden på mekanismen bestämdes utifrån att de stabiliserande fjädrarna skulle få plats och sattes till 
200 mm. 

 

4.2 Detaljkonstruktion 
I detta avsnitt presenteras mer ingående hur de olika detaljerna har konstruerats. 

Infästning 

Infästningen till övriga ramen bygger på att förlänga den befintliga styrstammen med hjälp av gaffeln 
610,8 mm. För att göra detta valdes ett rör till gaffeln med samma ytterdiameter som styrstammen, 
31,8 mm, detta för att skarven inte ska se onaturlig ut. Ifrån detta rör svarvas sedan 1,2 mm bort vilket 
ger en ny ytterdiameter på 29,4 mm och samma innerdiameter som tidigare. Den svarvade överdelen 
av gaffeln får sedan plats i styrstammen och skarven kan svetsas. I figur 35 visas en bild över 
infästningen mellan den svarvade överdelen av gaffeln och styrstammen. 

 

Figur 35. Infästning mellan gaffelns svarvade överdel och styrstammen. 
 

Gaffel 

Gaffeln är den del som överför lutningen till framvagnen och även länkar ihop framvagnen med övriga 
cykeln. Som tidigare nämnt valdes ett rör med diametern 31,8 mm. Detta rör är 615,8 mm långt 
inklusive den svarvade delen. Längst ned svetsas ett 171,85 mm långt rör med samma ytterdiameter i 
vinkeln -18,5°, detta för att kompensera för styrstammens vinkel och på så sätt få det nedre röret 
parallellt med marken. 232,8 mm upp på gaffeln svetsas ytterligare ett rör som är 238,77 mm långt och 
även det parallellt med marken. Längst ut på dessa två rör svarvas en 66,5 mm lång lagerpassning med 
toleransen H7 och ytterdiametern 30 mm som rekommenderades av glidlageråterförsäljaren Nomo AB 
[19]. I figur 36 illustreras gaffelns rörkonstruktion med lagerpassningar. 
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Figur 36. Gaffelns svetsade rörkonstruktion. 
 

I änden på de två parallella rören svetsas en invändigt gängad plugg för att med ett gängat lock kunna 
låsa glidlager och lagerhus på plats. I figur 37 visas en sprängskiss över gaffel, glidlager, tiltrör och 
lock.  

 

Figur 37. Sprängd vy över glidlager, tiltrör och lock. 
 
 

Lutningsmekanism 

Lutningsmekanismen konstruerades med hjälp av två horisontella rör med totalbredden 380 mm och 
två vertikala fyrkantsprofiler med höjden 230 mm. Tillsammans bildar dessa delar en rektangel som är 
rörlig i YZ-planet. Rören har ytterdiameter 25,4 mm och innerdiametern 23 mm medan 
fyrkantsprofilerna har dimensionerna 40x40 mm och godstjockleken 3 mm. I figur 38 illustreras denna 
mekanism. 
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Figur 38. Lutningsmekanismen med horisontella rör och vertikala fyrkantsprofiler. 
 
I mitten av de horisontella rören svetsades ett 60 mm långt rör som ska fungera som lagerhus. Detta 
rör har ytterdiameter 42 mm och innerdiameter 34 mm med en invändig tolerans H7 [19]. I figur 39 
visas en förstoring över lagerhuset. 

 

 

Figur 39. Förstoring lagerhus. 
 

På avståndet 170 mm på vardera sida av lagerhusets mitt svetsas infästningar för stabiliserande fjädrar 
i det övre horisontella röret. I det nedre röret svetsas likadana fästen fast med avståndet 31 mm till 
lagerhusets mitt. Dessa fästen illustreras i figur 40. 
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Figur 40. Fästen för fjädrar. 
 

I ändarna på de båda rören svetsas invändigt gängade pluggar för att senare möjliggöra montering. 
Dessa visas i figur 41. 

 

Figur 41. Invändigt gängad plugg. 
 

I fyrkantsprofilernas ena långsida borras två 10 mm hål med 14,18 mm förskjutning i bredd och med 
81,78 mm förskjutning i höjdled. Det är denna förskjutning av hålen som till slut kommer ge den 
önskade castervinkeln. Profilens motsatta sida öppnas upp för att möjliggöra montage och de övre och 
undre hörnen rundas. På ett inbördes avstånd av 200 mm i höjdled borras genomgående 10 mm hål för 
att koppla samman rören och fyrkantsprofilerna. I figur 42 visas en bild över den färdigbearbetade 
fyrkantsprofilen. 
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Figur 42. Bearbetad fyrkantsprofil. 
 
 

Styrled 

Till styrledens konstruktion hämtades vinklar från castervinkelns- och Ackermannstyrningens 
dimensionering, 10° respektive 77,4°. Styrleden består av ett 65,25 mm långt rör med ytter- respektive 
innerdiametern 35 mm och 24 mm. I centrum av detta rör borras ett 15 mm stort genomgående hål där 
en invändigt gängad plugg svetsas. I båda ändarna av röret svetsas även invändigt gängade pluggar för 
att möjliggöra montering av styrleden i lutningsmekanismens vertikala fyrkantsprofiler. Från mitten av 
röret svetsas en U-profil, med måtten 80x20x10 mm och godstjockleken 1,5 mm, i en 10° avfasning 
längst ned. Denna avfasning är till för att kompensera för castervinkeln och undvika onödiga 
höjdskillnader vid sammankoppling med övriga länkararmar i styrningen. På undersidan av 
avfasningen svetsas ett plattjärn med dimensionerna 211,59x30,2x4 mm. Detta plattjärn svetsas 
ovanifrån sett med 77,4° vinkel från det borrade genomgående hålet. I figur 43 och 44 illustreras 
styrleden sett från sidan respektive ovanifrån. 

 

Figur 43. Styrled sett från sidan. 
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Figur 44. Styrled sett ovanifrån. 

 
 

Ackermannstyrning 

Under dimensioneringsavsnittet beräknades vinkeln som ger Ackermannstyrningen till 77,4°. Denna 
vinkel finns även med vid utformningen av styrleden. Styrningen överförs via styret, genom gaffeln 
som tjänar som förlängd styrstam, via en hävarm vidare till styrstagen och styrlederna. Länkarmarna är 
invändigt gängade rör med ytterdiametern 14 mm. Hävarmen tillverkas av ett plattjärn med 
godstjockleken 3 mm som bockas i 18,5° vinkel, detta för att kompensera för gaffelns lutning och 
minska det vertikala avståndet till länkarmarna vid montering. Hävarmen har även tre stycken 10 mm 
hål, där två av dessa är till för vidare montering av styrstagen medan det tredje är till för att fästa 
hävarmen i det förlängda styrröret. I figur 45 visas den sammankopplade styrningen där styrstagen har 
gul färg, styrlederna lila färg och hävarmen är rostfri. 

 

 
Figur 45. Sammankopplad Ackermannstyrning bakifrån. 
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Flak 

Flaket är den del som förutom de dubbla framhjulen kommer ha störst inverkan på hur cykeln upplevs 
rent estetiskt. Då övriga cykeln håller en retrodesign inspirerades flakets konstruktion av flaket på 
äldre post- och lastcyklar. I figur 46 visas en av bilderna som inspirationen hämtades ifrån. 

 

Figur 46. Flakinspiration. 
 

Flaket består likt inspirationsbilden av en övre och undre ram med ytterdiametern 20 mm och 
godstjockleken 1,5 mm. Den övre ramen är något större och förskjuten i bakkant för att passa in med 
gaffelns lutning på 18,5°. Bredden är som tidigare bestämt 750 mm och längden 550 mm. Som botten 
sitter fem stycken rör med ytterdiametern 15 mm och godstjockleken 1,5 mm. I figur 47 visas en bild 
över flaket i sin helhet. 

 

Figur 47. Flaket i sin helhet. 
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Som infästningspunkter valdes övre delen av gaffeln och det övre lagerhuset. För det övre fästet 
svetsas en 5 mm tjock platta med fyra stycken 8 mm hål i bakkant mellan flakets övre och undre ram. 
En liknande platta med matchande hål bild svetsas i gaffelns överdel. Detta fäste visas i figur 48. 

 

 

Figur 48. Flakinfästning i gaffelns övre del. 
 

Från flakets underkant svetsas två stycken rör, med samma mått som den övre och undre ramen, i en 
vinkel så att dessa möts vid övre lagerpassningens framkant. I ändarna är dessa rör sammanpressade 
och en 30 mm bricka med 10 mm hål fastsvetsad för att möjliggöra infästning till gaffeln med 
täcklocket till glidlagren. I figur 49 visas denna infästning. 

 

Figur 49. Flakets infästning till övre lagerpassningen. 
 

4.3 Komponent-, materialval och vikt 
De komponenter som krävdes för att få lutningen att fungera var främst länkhuvuden och 
styrstagsleder. Länkhuvudenas grovlek bestämdes med hjälp av att jämföra med vad en recumbment 
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bike använder och även undersöka hur stor spänning de klarar. Länkhuvudena som valdes är av typen 
PHSA och har en glidytskombination av stål och zinklegering. Grovleken på gängan valdes till M10 
och detta ger en vinkelmöjlighet på 14°. Länkhuvudet klarar en statisk bäring på 12,2 kN och finns 
tillgängligt på det svenska företaget Nomo AB [19]. Styrstagslederna finns även de på Nomo AB och 
är av typen LHSA. Dessa valdes även de till M10 och klarar vinklar upp till 24° vilket behövs då 
lutning och styrning sker samtidigt. 

Ytterliggare komponenter som behövdes var glidlager och dessa valdes tillsammans med Håkan som 
jobbar på Nomo AB. Glidlagren som kommer användas är NB1F-3016 då dessa ansågs lämpliga till 
konstruktionen. Dessa tål höga belastningar, är självsmörjande och tål stora temperaturvariationer. 

För att stabilisera konstruktionen kommer två fjädrar att användas. Valet av fjädrar kräver en prototyp 
då detta till stor del kommer påverka helhetsupplevelsen av cykeln. Fjädrarna som krävs är inte 
vanliga stötdämpare utan mjukare fjädrar med låg fjäderkonstant. Uppskattningsvis bör testerna av 
fjädrar börja vid en fjäderkonstant på 10 N/mm. Detta är uppskattats genom att titta på så kallade 
förtöjningsfjädrar till båtar. De mindre varianterna av dessa går ofta att dra isär för hand och anses 
därför kunna utge grund för inom vilket spann testerna bör ligga inom. 

I övrigt kommer syrafasta M10- och M8-bultar användas, tillsammans med brickor och muttrar i 
motsvarande storlek. I figur 50 visas samtliga komponenter. 

 

Figur 50. Valda komponenter. 
 

Samtliga rör- och fyrkantsprofiler är i rostfritt stål. Detta då rostfritt stål har goda egenskaper vad 
gäller hållfasthet och livslängd [13]. Det finns även estetisk aspekt då övriga cykelramen är tillverkad i 
rostfritt stål där den rostfria ytan ger cykelns ytfinish. 

När materialen var bestämta kunde vikten på framvagnskonstruktionen hämtas från CAD-modellen. 
Vikten uppgår utan flak till 10,5 kg och med flak till 16,4 kg. 

4.4 Montering 
Då cykelns konstruktion var färdig var det dags att montera de olika delarna. För att få fast 
framvagnen på befintlig ram svetsas gaffeln först i styrstammens undersida. Därefter monteras brickor 
och glidlager på de svarvade delarna av rören. Sedan monteras tiltrören, länkhuvuden och sedan de 
vertikala fyrkantsprofilerna som sammankopplar de båda tiltrören. Dessa kopplas alltså samman med 
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länkhuvuden, bultar, brickor och distanser för att centrera länkhuvudena i fyrkantsprofilerna. Utanpå 
fyrkantsprofilerna fästs styrlederna. I figur 51 visas en sprängd vy över monteringen och i figur 52 
visas monteringen av styrleden. 

 

Figur 51. Sprängd monteringsvy. 
 
 

 
Figur 52. Sprängd monteringsvy av styrleden. 

 
Flaket fästs med hjälp av bultar mot ramens platta och öglan nertill låses sedan fast med locket som 
även låser fast de båda tiltrören. I figur 53 visas hur flaket monteras. 
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Figur 53. Förstoring av flakets infästning. 
 

I nedre delen av gaffeln monteras lager och därefter låses hävarmen fast i det förlängda styrröret som 
överför styrningen från styret. Denna låsning sker med en bult. Figur 54 visar hur detta går till. 

 

Figur 54. Montering av hävarm och lager i förlängt styrrör. 
 

Till sist kopplas styrlederna och hävarmen samman med hjälp av styrstag och styrstagsleder. Denna 
koppling visas i figur 55. 
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Figur 55. Förstoring av styrlederna och hävarmens sammankoppling. 
 

4.5 Hållfasthetsanalys 
Då slutkonceptet var framtaget kunde en hållfasthetsanalys påbörjas. Till att börja med studerades 
vilka krafter som verkar på konstruktionen. Krafterna som verkar på konstruktionen blir som störst då 
cykeln färdas genom en kurva och centripetalkraften är den kraft som blir överlägset störst. I figur 56 
visas en principiell bild över hur kurvtagningen modellerades.  

 

Figur 56. Principiell bild över krafter vid kurvtagning. 
 

Detta skapar i sin tur ett vridmoment kring styrleden och därför valdes att analysera styrleden enskilt 
med ett pålagt vridmoment. Vridmomentet beräknades med hjälp av att först ta fram 
centripetalkraften, se ekvation (1), och sedan multiplicera med den vinkelräta sträckan från marken till 
styrleden. Massan 𝑚𝑚 sattes till 90 kg, hastigheten 𝑣𝑣 till 20 km/h och radien 𝑟𝑟 till 8 m. Dessa värden 
valdes då dessa speglar en verklig situation då en person cyklar fort genom en kurva. Momentet 
beräknades till 96 Nm. 

     
2mvF

r
=                    (1) 
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Med ett känt vridmoment var det nu möjligt att se hur styrleden påverkas av detta vridmoment. Till 
detta användes mjukvaran Ansys Workbench [20]. Programmet startades och materialinställningar 
gjordes. Materialet sattes till rostfritt stål som har en sträckgräns runt 220 MPa beroende på vilken 
legeringssammansättning som används [13]. Inställningar för meshen gjordes också för att få bästa 
resultat. Meshen är det nät av mindre delar som bygger upp den solida delen som ska analyseras. 
Jämför med en mur av stenblock. Ifall mesh-densiteten är hög fås en finare mur och ett bättre 
slutresultat. Alla krafter fördubblades för att få en säkerhetsfaktor två på cykelns konstruktion. 

En spännings- och deformationsanalys gjordes därefter och figur 57 visar hur spänning och 
deformationer varierar genom styrleden. 

 

Figur 57. Hållfasthetsanalys av styrled. 
 

Spänningarna uppgick som mest till 116,32 MPa och deformationerna till 0,0019 mm. 

Efter detta gjordes liknande analyser på gaffeln och flaket. I figur 58 visas en analys av spänningar 
som uppkommer i gaffeln vid körning rakt fram med en total last på 90 kg och en person som väger 90 
kg.  

 

Figur 58. Spänningsanalys av gaffeln. 
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Inga betydande deformationer uppstod i gaffeln. Det uppstod inte heller några större spänningar i 
konstruktionen som helhet. Däremot uppstod spänningskoncentrationer vid lagerpassningens svarvade 
kant som överskred materialets sträckgräns. Spänningskoncentration uppstår bland annat vid sprickor 
och vassa kanter [21]. 

Flaket importerades sedan och en analys på deformationen ses i figur 59 nedan. Scenariot var den här 
gången 90 kg last och 90 kg person vid 30° lutning.  

 

Figur 59. Spännings- och deformationsanalys av flak. 
 

I detta fall överskrids sträckgränsen av lokala spänningskoncentrationer medan konstruktionen som 
helhet återigen klarar sig utan större spänningar. Deformationerna som uppstår uppgår till 7,48 mm. 
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5. Slutsats och diskussion 
En mekanism som gör det möjligt att luta cykeln har redan lösts på flera olika sätt och den stora 
utmaningen i det här projektet var att förstå dessa och ta fram en förbättrad lösning som samtidigt 
uppfyller kravspecifikationen. Slutkonceptet som har tagits fram uppfyller de krav som ställdes, bland 
annat resurseffektiv tillverkning och en lutning på 25°, och detta måste ses som ett stort kliv framåt i 
framtagningsprocessen. Lutningsmekanismen klarar belastningen den utsätts för vid kurvtagningen 
med en last på 90 kg som ställdes som krav. Konstruktionens delar består av rör, fyrkantsprofiler och 
plattjärn. Mekanismen kan luta 25° då styrstagsleder av typen LHSA används tillsammans med 
länkhuvuden av typen PSHA och grovleken valdes till M10 då dessa kommer utsättas för stora krafter. 
Glidlagren av typen NB1F-3016 används och har hög kvalité. Dessa självsmörjande glidlager fungerar 
mycket bra i Sveriges vinterklimat vilket är bra då den trehjuliga cykeln är stabilare än en vanlig 
tvåhjulig och kan användas på vintern. 

För att stabilisera lutningen och för att få gaffeln att återgå till upprätt position kommer två fjädrar att 
fästas emellan tiltrören. Fjädrarna har stor påverkan på upplevelsen av och vilka fjädrar som blir bäst 
kan först bestämmas med hjälp av en prototyp då det finns möjlighet att testa flera fjädrar med olika 
fjäderkonstanter. 

I problemområdena ingick utöver en lutningsmekanism även infästningen till ramen vilket har lösts 
med att ha en liten klack på gaffeln som skjuts in i ramen och sedan svetsas. Pär ville ha så få 
svetsningar som möjligt för slutmontaget av cykeln och valet att använda konceptet med klack var 
tilltalande dels för att det är hållbart och dels för att cykelns helhet utseendemässigt ser bättre ut med 
denna övergång som knappt syns då ytterdiametern på de båda rören är lika stora. Något som behöver 
analyseras vidare är hur mycket denna svetsfog klarar ur hållfastighetssynpunkt. Detta är ett komplext 
problem som behöver undersökas mer och kräver prototyptestning. En eventuell förstärkning i form av 
en stålplatta som binder ihop gaffeln och ramen skulle kunna vara en lösning för att öka hållfastheten. 

En stor del av detta projekt var styrningen där många olika faktorer spelar in. Här har en 
Ackermannstyrning valts att användas och styrgeometrin har optimerats med hjälp av experter som 
Mickael Nybacka på KTH. Flera av dessa faktorer handlar om känsla och upplevelse och är därför 
svåra att bestämma i teorin. Castervinkeln som sattes till 10° är något som kan behöva finjusteras ifall 
styrningen upplevs för nervös. Styrleden som har tagits fram består av plattjärn, en U-profil och ett 
rör. Denna kopplas ihop med samma sorts länkhuvuden som används till tilt-mekanismen. Styrlederna 
länkas med hjälp av styrstagen ihop med hävarmen som monteras fast under gaffeln. Att använda en 
Ackermannstyrning innebär även att en väl beprövad lösning används. 

Komponentvalen har som tidigare nämnts bestämts med hjälp av företaget Nomo AB och genom att 
studera bland annat recumbent-cyklar som har en liknande konstruktion med två hjul fram. Att studera 
recumbent-cyklar ansågs rimligt då dessa används i höga hastigheter och därmed klarar stora krafter. 
De valda komponenterna medför en effektiv montering vilket var ett av de viktiga kraven och det är 
smidigt att ha reservdelar i Sverige. 

 
Analyserna i Ansys Workbench gav en överblick över vilka spänningar som uppkommer i de olika 
delarna.  Styrleden fick en maximal spänning på 116 MPa och det finns stor marginal till 
sträckgränsen som är runt 220 MPa för rostfritt stål. Deformationen blev minimal, endast 1,8 μm. Den 
maximala spänningen på gaffeln beräknades till 372 MPa vilket överstiger materialets sträckgräns. 
Detta är på grund av lokala spänningskoncentrationer vid den svarvade lagerpassningens kant på röret. 
Spänningskoncentrationer kan uppstå vid vassa kanter och genom att runda av kanterna minskas 
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spänningen drastiskt [21]. Detta är något som kan åtgärdas vid fortsatt arbete. Deformationen av 
gaffeln kan anses försumbar och är inget som påverkar konstruktionen. Den sista delen som 
analyserades i Ansys Workbench var flaket som även det fick en hög spänning på grund av lokala 
spänningskoncentrationer. Den maximala spänningen blev 368 MPa och deformationen uppgick till 
7,48 mm. Detta är en relativt stor deformation och det kan vara bra att se över flakets konstruktion och 
göra vidare undersökningar för olika lastfall. Det ska tilläggas att nuvarande lastscenario med 90 kg 
last, en person som väger 90 kg och en lutning på 30° är ett extremfall. I alla beräkningar har även en 
säkerhetsfaktor två använts vilket dubblar alla vikter och krafter. 

Den totala vikten på framvagnen hamnade på 16,4 kg vilket överstiger kravet på 10 kg. Bara flaket 
väger så mycket som 5,9 kg. Att framvagnen är så pass tung kan leda till att hela cykeln blir framtung 
och svårstyrd. En förbättrad dimensionering av framvagnens delar skulle kunna minska vikten något 
men för större minskning av vikten krävs ett materialbyte. Att konstruera vissa delar i aluminium kan 
vara något att kolla vidare på. 

Vidare att diskutera är hur pass trovärdiga beräkningarna med mjukvaran Ansys Workbench är. 
Cykelns konstruktion är komplex och att simulera vad som händer då en cyklist kör på en trottoarkant 
i 20 km/h och samtidigt lutar är nästintill omöjligt. Att sätta en säkerhetsfaktor två på konstruktionen 
och dessutom hämta inspiration från liknande konstruktioners dimensionering ansågs därför som ett 
klokt val. Dimensioneringen är något som kan optimeras mer men detta kräver i sådana fall 
prototyptestning. Det som också kan ifrågasättas är hur väl Excel-filen som användes till 
Ackermannstyrningen överensstämmer med verkligheten då detta endast är en tvådimensionell 
modell. Man kan tänka sig att länkhuvudena hjälper till så pass mycket så att man helt kan bortse från 
detta. I Excel-filen togs även en svängradie ut och hur väl den stämmer med verkligheten är även det 
något som kan undersökas vidare. Konstruktionen har fler delar än Excel-filens modell. I en verklig 
situation kanske någon annan del tar i innan maximalt styrutslag uppnås, exempelvis styrleder eller 
länkhuvuden.   

Cykeln i helhet blev lyckad och uppfyller de krav som sattes. Den har den klassiska brittiska stilen, 
den har lutningsmöjlighet och den är kompakt.  Intrycket som denna cykel ger är precis det som Pär 
önskade, en lastcykel med stil. 

 

 

  



39 
 

Referenslista 
 

[1]  ”Christiania Bikes,” 2016. [Online]. Available: http://www.christianiabikes.com/. [Använd 
januari 2016]. 

[2]  ”what-when-how,” [Online]. Available: http://what-when-how.com/automobile/the-ackermann-
principle-as-applied-to-steering-automobile/. [Använd Januari 2016]. 

[3]  ”Intrax racing,” 2016. [Online]. Available: http://en.intraxracing.nl/. [Använd Januari 2016]. 

[4]  ”Comfortracing,” 2016. [Online]. Available: http://www.comfortracing.se/vaghallning.php. 
[Använd Januari 2016]. 

[5]  ”Livelo,” 2016. [Online]. Available: http://livelo.se/. [Använd Januari 2016]. 

[6]  ”Butchers & Bicycles,” 2016. [Online]. Available: http://www.butchersandbicycles.com. 
[Använd Januari 2016]. 

[7]  ”Cargobike,” [Online]. Available: http://www.cargobike.se/. [Använd Januari 2016]. 

[8]  ”Tolle Engineering,” 2016. [Online]. Available: http://www.tolle-engineering.se/. [Använd 
Januari 2016]. 

[9]  R. Nave, ”Hyperphysics,” 2000. [Online]. Available: http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/hph.html. [Använd Januari 2016]. 

[10]  M. Rothhämel, ”Dynamics of Motorcycles,” Malte Rothhämel, Stockholm, 2016. 

[11]  D. G. Ullman, The Mechanical Design Process.  

[12]  K. Bevinkatti, A. Mali, R. Bayas och A. Ghadage, ”Four wheel steering system for Automobile,” 
International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 2015. 

[13]  CES Edupack (15.3.10), [Computer software] Granta Design Limited, 2015.  

[14]  Solid Edge (ST7), [Computer software] Siemens PLM Software, 2014.  

[15]  Sean, ”Proper Work Area Ergonomics,” Farmingdale Physical Therapy West, 1 Juli 2015. 
[Online]. Available: http://www.farmingdalephysicaltherapywest.com/proper-work-area-
ergonomics/. [Använd 26 Mars 2016]. 

[16]  ”Diplomatdorrar,” 2015. [Online]. Available: http://www.diplomatdorrar.se/. [Använd Januari 
2016]. 

[17]  G. Nicklasson, ”Styrgeometri - Trehjuliga fordon med 2 hjul fram som styr,” [Online]. Available: 
http://privat.bahnhof.se/wb747623/steerg.html. [Använd Februari 2016]. 



40 
 

[18]  P. Eland, ”Peter Eland Steering,” 2002. [Online]. Available: 
hhttp://www.eland.org.uk/steering.html. [Använd Mars 2016]. 

[19]  ”Nomo,” 2016. [Online]. Available: http://nomo.se/. [Använd Mars 2016]. 

[20]  Ansys (Workbench 15.0), [Computer software] Ansys Inc., 2013.  

[21]  ”Chalmer Hållfasthetslära F2, KF3 Tillämpad mekanik,” Chalmers, 2016. [Online]. Available: 
http://www.am.chalmers.se/~moller/HALLFF/spkonc.pdf. [Använd 26 04 2016]. 

 

 

  



41 
 

Bilagor 



Kravspecifikation 
 

Krav 

• Framvagnens vikt skall inte överstiga 10 kg. 
• Framvagnen skall vara konstruerad att hålla för en last på 90 kg. 
• Framvagnen skall inte välta eller bli framtung om en person sätter sig på den. 
• Cykeln skall ha en lång livslängd. 
• Cykeln bör kunna lutas 30 grader vid kurvtagning. 
• Cykeln skall kunna stå själv utan stöd vid lastning. 
• Cykeln skall ha ett flak som kan användas vid lastning. 

Önskemål 

• Att kunna montera framvagnen på en tvåhjulig cykel. 
• Att tillverka sportmodell och en komfort modell. 
• Standardiserade komponenter - resurseffektiv tillverkning. 

Bilaga 1

1

I denna bilaga ses den första versionen av kravspecifikation.



Kravspecifikation för cykelprojekt  2016-05-27 
Alexander Öman 
Filip Larsson 
 

Kravspecifikation 
 

Bakgrund 
Pär Windahl är vad han själv beskriver en cykelfantast och tycker att cykeln är framtidens hållbara 
transportmedel. Efter kontakt med släktingar från Danmark fick Pär upp ögonen för trehjuliga cyklar, 
så kallade Christiania-Bikes, som är vanliga i Danmark. Dessa cyklar är avsedda för transport och har 
två hjul fram och oftast en låda ovanpå dessa där det man vill frakta kan lastas. Företaget Butchers & 
Bicycles har tagit detta steg längre med en modell som gör det möjligt att luta samtliga tre hjul vid 
kurvtagning och på så sätt ge möjlighet för en smidigare kurvtagning. Detta ger också enligt företaget 
själva en cykelupplevelse som mer liknar den som fås på en tvåhjulig cykel. Pärs vision är att ta detta 
koncept till Sverige men anser att det finns en rad förbättringar som kan göras på konceptet. Han har 
själv påbörjat arbetet men anser sig nu ha kört fast och har därför beslutat sig för att ta hjälp utifrån, 
här kommer Alexander och Filip in i bilden. 

Produktmål 
En konstruktion som möjliggör en lutning av en trehjulig cykel vid kurvtagning och som även har 
lastmöjligheter.  

Funktionella krav 

• Framvagnen skall inte välta eller bli framtung om en person sätter sig på den. 
• Cykeln bör kunna lutas 25 grader vid kurvtagning. 
• Cykeln skall kunna stå själv utan stöd vid lastning. 
• Cykeln skall ha ett flak som kan användas vid lastning. 

Icke funktionella krav 

• Framvagnens vikt skall inte överstiga 10 kg. 
• Framvagnen skall vara konstruerad att hålla för en last på 90 kg. 
• Cykeln skall ha en lång livslängd. 
• Framvagnen skall vara kompatibel att fästas på en standard tvåhjulig cykel. 
• Tillverkning av framvagnen skall vara resurseffektiv. 
• Cykelns utseende bör påminna om en den brittiska cykeln Forever. 

Önskemål 

• Att tillverka sportmodell och en komfort modell. 
• Standardiserade komponenter. 
• Få svetsningar för att montera ihop framvagnen med cykeln. 

 

Bilaga 2

1

I denna bilaga ses den slutgiltiga kravspecifikationen.



Bilaga 3

I denna bilaga ses skisser från konceptgeneringen. 

1



Bilaga 4

I denna bilaga ses ritningen av den befintliga cykeln. 

1



Bilaga 5
I denna bilaga ses bilder från undersökning av hur stort flaket bör vara 
för att uppfylla målgruppernas behov att lasta olika grejer.

1



Bilaga 6

I denna bilaga ses bilder för hur styrets medelbreddbestämdes. 

1



Bilaga 7

I denna bilaga ses bilder för hur navets medelbredd bestämdes.

1
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