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Sammanfattning  
En rullträppä ä r en kompliceräd mäskin med mä ngä ro rligä delär, de ärbetär 
ä ven i hä rdä miljo er och i mä ngä fäll dygnet runt. Som en effekt äv en räd 
uppmä rksämmäde olyckor i Stockholms lokälträfik sä  krä vs en noggränn 
gränskning äv de risker fo r sä kerheten som finns vid änvä ndändet äv rull-
träppor. Syftet med dettä exämensärbete här värit ätt värä en del i dettä 
gränskningsärbete. I sämärbete med DEKRA Industriäl AB här ett steg till en 
rullträppä änälyseräts ur ett hä llfästhetsperspektiv, bä de teoretiskt och 
präktiskt. Arbetet inleddes med en litteräturstudie dä r gä llände regelverk 
fo r rullträppor studerädes, med tyngdpunkt pä  den härmoniseräde ständär-
den SS-EN 115-1:2017 värs syfte ä r ätt vä gledä tillverkären till ätt uppfyllä 
kräven i direktiv och fo reskrifter. En enkel äktivitetsänälys utfo rdes pä  ett 
rullträppspär fo r ätt identifierä riskfylld änvä ndning som inte täs upp i stän-
därden. Den frä mst noteräde typen äv änvä ndning vär den hästigä ro relse 
ned fo r rullträppän som uppkom nä r pässägeräre häde brä ttom till tä get. En 
finitelementänälys utfo rdes pä  ett steg dä r resultätet visäde vilkä omrä den i 
konstruktionen som utsä tts fo r ho gst spä nningär. Sämmä steg utsättes sedän 
fo r fo rsto rände provning, fo r ätt verifierä finitelementänälysen men ä ven fo r 
ätt underso kä vid vilkä läster brott uppstä r. Som en ävslutände del i under-
so kningen utfo rdes ä ven ett experiment fo r ätt mä tä kräftpä verkän i steget 
vid ro relse i rullträppän. Experimentuppstä llningen bestod äv en lästcell 
pläceräd i en vänlig träppä. Tvä  testpersoner fick sedän ro rä sig lä ngs dennä 
träppä i olikä riktningär och hästigheter värvid kräftpä verkän pä  lästcellen 
dokumenterädes. Slutsätsen som kunde dräs efter studien, änälysen, prov-
ningen och experimentet ä r ätt det kän värä svä rt ätt tolkä definitionen äv 
väd som ä r ävsedd änvä ndning och rimligen fo rutsebär feläktig änvä ndning. 
Emellertid bo r ä ndä  pässägeräres hästigä ro relse i rullträppän täs upp som 
en vä sentlig risk och ä tgä rder bo r vidtäs fo r ätt fo rebyggä sä kerhetsrisker till 
fo ljd äv dennä änvä ndning. 

 

Nyckelord: Rullträppä, SS-EN 115-1:2017, FEM, provning, ständärd 
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Abstract 
An escälätor is ä complicäted mächine with mäny moving pärts, they älso 
work in härsh environments änd in mäny cäses äround the clock. As än effect 
of severäl äccläimed äccidents in Stockholm's public tränsportätion system, 
ä thorough exäminätion of the säfety risks when using escälätors is required. 
The purpose of this thesis häs been to be ä pärt of this exäminätion work. In 
colläborätion with DEKRA Industriäl AB, one step in än escälätor häs been 
änälyzed from ä perspective of structuräl strength, both theoreticälly änd 
präcticälly. The work begän with ä literäture study in which current regulä-
tions for escälätors were exämined, with emphäsis on the härmonized 
ständärd SS-EN 115-1:2017, whose purpose is to guide the mänufäcturers 
to fulfill the requirements of directives änd regulätions. A simple äctivity 
änälysis wäs performed on ä päir of escälätors to identify häzärdous uses 
thät äre not äddressed in the ständärd. The mäinly noted type of use wäs the 
räpid movement down the escälätor thät ärose when pässengers were in ä 
hurry to the träin. A finite element änälysis wäs performed on one step 
where the result showed which äreäs in the step-structure äre subjected to 
the highest stresses. The säme step wäs then subjected to destructive testing, 
in order to verify the finite element änälysis, but älso to investigäte ät which 
loäds breäkäge occurs. As ä finäl pärt of the study, än experiment wäs älso 
performed to meäsure the force äcted upon the step when moving in the es-
cälätor. The experiment setup consisted of ä loäd cell pläced in ä regulär 
stäircäse. Two persons of different weights were then ällowed to move älong 
this stäircäse in different directions änd speeds, with the impäct force on the 
loäd cell being documented. The conclusion thät could be dräwn äfter the 
study, änälysis, test, änd experiment is thät it cän be difficult to interpret the 
definition of whät is intended use änd reäsonäbly foreseeäble incorrect use. 
However, pässenger’s räpid movement in the escälätor should still be äd-
dressed äs ä significänt risk änd meäsures should be täken to prevent the 
risks resulting from this use. 

Keywords: Escälätor, SS-EN 115-1:2017, FEA, structuräl testing, ständärd 
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Terminologi 

Akronymer 

CAD Computer äided design 

CE Conformite  Europe enne (Europeisk 
o verensstä mmelse) 

SWEDAC Swedish Boärd for Accreditätion änd Conformity 
Assessment (Styrelsen fo r äckreditering och 
teknisk kontroll) 

FEM Finitä elementmetoden 

EES Europeiskä ekonomiskä sämärbetsomrä det 

CEN Comite  Europe en de Normälisätion (Europeiskä 
kommitte n fo r ständärdisering) 

SIS Svenskä institutet fo r ständärder 

KTH Kungligä tekniskä ho gskolän 

AFS Arbetsmiljo verkets fo rfättningssämling 

BFS Boverkets fo rfättningssämling 
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Matematisk notation 

𝑥1 Vertikäl distäns mellän tvä  stegytor 

𝑦1 Djup pä  stegytä 

𝑧1 Bredd pä  stegytä 

𝐹1 Anbringäd kräft enligt ständärd, 3000 N 

𝐹2 Anbringäd kräft enligt ständärd, 1500 N 

𝑎1 Bredd pä  kontäktytä vid stätisk provning enligt ständärd, 50 mm 

𝑏 Djup pä  kontäktytä vid stätisk provning enligt ständärd, 50 mm 

𝑅𝑉𝐴 Reäktionskräft, vä nster, nedre hjuläxel 

𝑅𝐻𝐴 Reäktionskräft, ho ger, nedre hjuläxel 

𝐹 Anbringäd kräft 

𝛽𝑥 Avstä nd mellän pä lägd kräft och den nä rmäste normäliseräde re-
äktionskräften, x-led 

𝑏𝑥 Avstä nd mellän de normäliseräde reäktionskräfternä 

𝛼 Vinkel pä  hjulbänä, 35° frä n horisontälplänet 

𝑙𝑦 Avstä nd mellän hjulinfä stningär, y-led 

𝛽𝑦1 Avstä nd mellän pä lägd kräft och de nedre hjulinfä stningärnä, y-
led 

𝛽𝑦2 Avstä nd mellän pä lägd kräft och de o vre hjulinfä stningärnä, y-led 

𝑅𝐻 Reäktionskräft fo r de ho grä hjulinfä stningärnä 

𝑅𝑉 Reäktionskräft fo r de vä nsträ hjulinfä stningärnä 

𝑅𝐴 Reäktionskräft fo r de nedre hjulinfä stningärnä mot hjulbänän 

𝑅𝐵 Reäktionskräft fo r de o vre hjulinfä stningärnä mot hjulbänän 
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1 Inledning 
En rullträppä ä r en ”mäskindriven, lutände, sämmänhä ngände, ro rlig 
träppä som änvä nds fo r ätt fo rflyttä personer uppä t eller nedä t, sämtidigt 
som den ytä som bä r änvä ndären (till exempel steg) fo rblir horisontell” [1]. 
Den ä r en mäskin som mo jliggo r fo rflyttning fo r personer mellän tvä  fästä 
stännplän och änvä nds bländ ännät fo r ätt o kä flo det äv personer till och 
frä n tunnelbäne- och pendeltä gsstätioner.  

Nä r en rullträppä ä r träsig sä  betyder det inte mer ä n lite värdägsmotion 
fo r de flestä, medän fo r en ro relsehindräd kän det betydä desto mer. Pä  sä t-
tet som bländ ännät pendeltä gsperrongen pä  Stockholms centräl ä r byggd 
kän en träsig rullträppä ä ven fo rsvä rä eväkueringen äv pässägeräre pä  per-
rongen vid bränd eller ändrä färor. Det som inte fä r inträ ffä ä r olyckor i 
form äv konstruktionshäverier med personskädor som fo ljd, en fo reteelse 
som tyvä rr här inträ ffät genom ä ren. Genom ätt CE-mä rkä (Conformite  
Europe enne, Europeisk o verensstä mmelse) sin produkt gä r tillverkären i 
god fo r ätt produkten ä r sä ker och fo ljer gä llände regelverk. Frä gän som 
uppkommer ä r dä  hur dessä häverier kän inträ ffä. 

Ett no dvä ndigt steg i utvecklingen ä r ätt kärtlä ggä de risker fo r personskä-
dor som fo rekommer och orsäkernä till dessä. Dettä exämensärbete här ut-
fo rts i sämärbete med DEKRA Industriäl AB och skä fungerä som en fo r-
djupning i orsäkernä till steghäverier. Dettä exämensärbete syftär dä rfo r till 
ätt go rä en teoretisk och präktisk änälys äv ett steg i en rullträppä fo r ätt 
underso kä hur de klärär pä frestningärnä de utsä tts fo r vid änvä ndning. 

1.1 Bakgrund 

En vänlig värdäg här enbärt tunnelbänesystemet i Stockholm cirkä 1,3 mil-
joner pä stigände. En viktig del i dennä träfik ä r de 500 rullträppor som till-
gä ngliggo r bländ ännät tunnelbäne- och pendeltä gsstätioner [2]. Till skill-
näd frä n mä ngä ändrä rullträppor utsä tts dessä fo r storä pä frestningär dä  de 
hänterär ett stort personflo de och i mä ngä fäll ä r i drift dygnet runt. 

Under de senäste ä ren här det inträ ffät ett äntäl olyckor i rullträppor med 
personskädor som fo ljd, fler äv dessä med ett mekäniskt fel som orsäk. De 
tvä  mest uppmä rksämmäde olyckornä ä r: 

• nä r en kvinnä klä mdes fäst nä r hon fo ll igenom ett steg pä  O ster-
mälmstorgs tunnelbänestätion i februäri 2015. 

• nä r en rullträppä pä  Stockholm centräl skenäde ä t fel hä ll i juli 2018. 

Dettä exämensärbete fokuserär pä  stegen i rullträppän till fo ljd äv olyckän 
pä  O stermälmstorg.  



Sä kerhet- och kvälitetsänälys äv rullträppor - En 
underso kning äv träppsteg med ävseende pä  hä llfästhet 

Inledning 

Filip Johansson 2019-06-14 
 

2 
 

1.1.1 DEKRA Industrial AB 

Dettä exämensärbete utfo rdes i sämärbete med DEKRA Industriäl AB. 
DEKRA ä r ett äv vä rldens ledände provnings- och certifieringsfo retäg. De er-
bjuder teknisk kontroll inom industri och infrästruktur fo r o käd sä kerhet. 
DEKRA ä r äckrediterät äv myndigheten SWEDAC, styrelsen fo r äckreditering 
och teknisk kontroll, och här dä rmed kompetens ätt verifierä till exempel 
tryckbä rände kä rl, hissär, mäskiner och jä rnvä gssystem enligt gä llände EU-
direktiv. [3] 

1.1.2 Haveri Östermalmstorg 

Den 14 februäri 2015 inträ ffäde en ällvärlig olyckä nä r en kvinnä stod pä  ett 
steg som plo tsligt kolläpsäde i en rullträppä. De bä dä undre steghjulen gäv 
vikä ungefä r sämtidigt och steget bildäde dä  en fälluckä ner till mäskineriet. 
Kvinnän som precis häde klivit pä  steget fo ll dä  ner i hä let och klä mdes fäst 
innän rullträppän kunde no dstoppäs äv en ännän resenä r. 

Orsäken till dennä olyckä beror enligt häveriutredningen frä n DEKRA [4] äv 
en mä ngd olikä fäktorer. Utredningen visär ätt grundorsäken vär ätt ett steg 
i rullträppän utsätts fo r en o verläst. O verlästen häde skett pä  ett steg, 15 steg 
nedänfo r olyckssteget och det kän inte uteslutäs värä pä  grund äv ätt en päs-
sägeräre hoppät eller sprungit pä  steget. Dennä o verläst ledde till ett brott i 
stegbälken värtefter ett hjul häde lossnät. Dettä hjul här sedän fä rdäts upp 
till o vre vä ndstätion viä returstegen och klä mts fäst mellän olyckssteget och 
steget ovänfo r, se figur 1. Olyckssteget här dä  deformeräts sä  kräftigt ätt de 
nedre steghjulen tryckts ut ä t sidornä och brutits äv mot rullträppäns bä r-
verk. 

 

Figur 1: Bild från [4] där det troliga händelseförloppet rekonstruerats, ett hjul har klämts 
fast mellan två steg. 
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Vid vidäre underso kning äv dennä typ äv träppsteg här storä brister upp-
tä ckts i form äv en sväg konstruktion och ho g porositet i mäteriälet till fo ljd 
äv tillverkningsmetoden. Dennä typ äv rullträppä häde ä ven en sä kerhets-
funktion som skulle kä nnä äv ifäll ett steghjul säknäs (stegsä nkningskontäkt) 
men som inte fungeräde, dettä pä  grund äv ätt steget inte sä nktes ned till-
rä ckligt fo r ätt brytä kontäkten efter ätt bärä ett hjul lossnät. De frä gor som 
uppstä r efter dennä olyckä ä r dä : 

• Tär ständärden hä nsyn till de kräfter som steget utsä tts fo r om nä gon 
springer i rullträppän? 

• Tär ständärden hä nsyn till mäteriälet som steget ä r tillverkät i? 

• Vilkä kräv pä  sä kerhetsfunktioner i rullträppän stä ller ständärden? 

1.2 Syfte 

Syftet med dettä exämensärbete här värit ätt identifierä risker fo r mekäniskt 
häveri i rullträppor orsäkäde äv steg. Ett viktigt ärbete i utvecklingen ä r ätt 
pä  ett tidigt städium identifierä och minimerä de risker som fo rekommer fo r 
pässägeräre. Dettä exämensärbete syftär till ätt go rä bä de en teoretisk och 
präktisk studie äv hä llfästheten i en äv de frä mstä kontäktytornä mellän mä-
skin och pässägeräre i rullträppän, det vill sä gä steget. Dettä fo r ätt fo rhindrä 
vidäre risker fo r personskädor men ä ven fo rhindrä vidäre ekonomiskä och 
logistiskä problem i lokälträfiken.  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet fokuserär pä  rullträppor och den ständärd som ävser dessä. Mer spe-
cifikt sä  fokuserär ärbetet pä  steget i en rullträppä. Endäst steget kommer 
ätt änälyseräs och hä nsyn kommer ätt täs till de komponenter i konstrukt-
ionen som dessä direkt interägerär med. Ett (1) steg kommer ätt underso käs 
teoretiskt och präktiskt. Fäbrikätet pä  steget som änälyseräs i dennä räpport 
kommer inte änges och ä r äv ett ännät fäbrikät ä n det som behändläs i [4]. 

Vidäre ävgrä nsningär ä r de begrä nsningär äv resurser fo r provning och ex-
periment, med hä nsyn till tidsbegrä nsningen pä  dettä exämensärbete som 
uppgä r till 10 veckor sä  kän endäst en inledände underso kning utfo räs, re-
kommendätioner pä  vidäre änälysomrä den änges i ärbetets slutsäts. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Mä let med dettä exämensärbete ä r ätt identifierä de belästningär ett steg 
kän utsä ttäs fo r och hur det klärär dessä. Dettä skä go räs genom en äktivi-
tetsänälys och en detäljeräd finitelementänälys (FEM-änälys) äv ett steg. 
Sämmä steg skä sedän testäs präktiskt med hjä lp äv fo rsto rände provning 
fo r ätt verifierä och jä mfo rä resultäten frä n FEM-änälysen.  

Med hjä lp äv resultäten frä n äktivitetsänälysen, teoretisk och präktisk hä ll-
fästhetsänälys skä sedän en ä terkoppling till fo reskrifter och ständärder go -
räs.   

1.5 Översikt 

Käpitel 2 Bakgrundsmaterial ger en o verskä dlig beskrivning äv en rullträp-
päs konstruktion, bäkgrundsmäteriäl till hä llfästhetsberä kningärnä, en fo r-
kläring äv de styrände dokument som styr regelverket fo r mäskiner sämt en 
kort beskrivning äv mäteriälegenskäpernä hos det underso ktä steget. 

I käpitel 3 Metod beskrivs ärbetsgä ngen fo r exämensärbetet och hur resultä-
ten här sämmänstä llts. 

I käpitel 4 Resultat presenteräs de grundlä ggände resultäten äv litteräturstu-
dien, äktivitetsänälysen, FEM-änälysen, provning och kräftmä tningsexperi-
ment. Viktigä iäkttägelser frä n resultäten presenteräs i käpitel 5 Analys. 

De slutsätser som kän dräs äv resultäten presenteräs i käpitel 6 Slutsatser 
tillsämmäns med fo rsläg pä  ä tgä rder och vidäre änälysomrä den. 

Räpporten ävslutäs sedän med en kä llhä nvisning och en sämling bilägor 
med mer utfo rligä detäljer. 
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2 Bakgrundsmaterial 
I dettä käpitel täs relevänt bäkgrundsmäteriäl upp fo r vidäre fo rstä else i ä m-
net. En beskrivning äv en rullträppäs konstruktion, beskrivning äv de hä ll-
fästhetsberä kningär som utfo rts pä  ett steg, fo reskrifter som reglerär sä ker-
heten fo r mäskiner i Sverige sämt mäteriälegenskäpernä hos steget som änä-
lyseräts. 

2.1 Konstruktion 

I dettä käpitel ges en o verskä dlig beskrivning äv en typisk rullträppäs kon-
struktion. Fo rst kommer en beskrivning äv en rullträppä i stort fo r ätt sedän 
gä  in nä rmre pä  sjä lvä stegets konstruktion. 

2.1.1 Rulltrappa 

 

Figur 2: Principskiss av rulltrappa, bild tagen från SL. 

Figur 2 visär en principskiss äv en komplett rullträppä. En rullträppä bestä r 
i grunden äv en stä lräm som vilär pä  gummibussningär fo r ätt fo rhindrä ätt 
vibrätioner sprids vidäre i byggnäden. Rullträppor kän bestä lläs i en mä ngd 
olikä lä ngder och konfigurätioner med stä l- eller gläsbälusträder1 och olikä 
stegbredd, exempel pä  dettä finns i figur 3 och figur 4. Stegen lo per lä ngs tvä  

                                                
1 Balustraderna är de räcken som löper längs med och på varsin sida om rulltrappan, de ska ge 

stabilitet, skydda passagerare mot rörliga delar och bära upp handledarna. 
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lutände bänor som delär sig i tvä  nivä er fo r ätt plänä ut stegen vid vä ndstät-
ionernä fo r enkläre pä - och ävstigning. Vid den stigände delen äv rullträppän 
här hjulbänornä en lutning beroende äv ho jdskillnäden mellän stännplänen 
och rullträppäns lä ngd. Dennä lutning fä r enligt [1] inte o verstigä 30  ͦmen 
kän i vissä fäll tillä täs en lutning pä  35  ͦfrä n horisontälplänet.  

 

Figur 3: Bild från Admiralteyskaya metro station i Sankt Petersburg, världens längsta rull-
trappa. Bild tagen från [5]. 
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Figur 4: Bild från Okadaya More’s shopping mall, Kawasaki-shi, Japan, världens kortaste 
rulltrappa. Bild tagen från [6]. 

Stegen drivs lä ngs bänornä äv stegkedjor koppläde till kedjehjul som i sin tur 
ä r koppläde till drivmäskineriet vid den o vre vä ndstätionen. Stegkedjän ä r 
koppläd till den o vre hjuläxeln pä  värderä sidä om steget sett nedifrä n rull-
träppän. Stegkedjän här ä ven i mä ngä fäll mellänliggände hjul fo r ätt fo r-
hindrä ätt kedjän skräpär i hjulbänän. Vid den nedre vä ndstätionen ä r steg-
kedjän koppläd till en kedjespä nnäre fo r ätt hä llä kedjän spä nd vid vä xlände 
vä der och belästning. Drivmäskineriet driver ä ven händledärnä som lo per 
lä ngs den o vre delen äv bälusträden. 
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2.1.2 Steg 

Figur 5 visär en principskiss äv ett steg i en rullträppä. Sto rre delen äv steget 
ä r gjutet i ett stycke som sedän beärbetäts fo r ho gre ytfinhet vid äxlär och 
infä stningär. Fo r enkläre referenser senäre i dennä räpport info rs olikä be-
nä mningär pä  de delär som utgo r steget. Den plänä ytän designäd ätt stä  pä  
benä mns plänsteg och den kro ktä och vertikälä ytän källäs sä ttsteg. Lä ngs 
plänsteget gä r lämeller i stegets ro relseriktning, de ä r till fo r ätt gripä in i 
kämsegmentet vid rullträppäns vä ndstätioner och dä rmed fo rhindrä ätt sä-
ker klä ms fäst dä r steg och stännplän mo ts. Sä ttsteget ä r profilerät och gri-
per in i nä stkommände plänsteg fo r ätt fo rhindrä ätt nä got hämnär i glipän 
mellän tvä  steg.  

Pä  undersidän äv sä ttsteget, pä  värsin sidä om steget sitter de nedre steghju-
len. Hjulen ä r lägräde mot en beärbetäd äxel som ä r en del äv det storä 
gjutstycket. Den undre delen äv sä ttsteget sto ttäs upp med en stegbälk mot 
den frä mre, undre delen äv plänsteget, pä  värsin sidä om steget. Dessä bälkär 
ä r ä ven fo rstä rktä med fo rstyvände ribbor.  

Pä  värsin sidä om steget, under den frä mre delen äv plänsteget, finns infä st-
ningär fo r stegkedjeäxlärnä. Axlärnä fixeräs i steget med en bult som ocksä  
lä ses med en lä sbrickä. Stegkedjeäxlärnä ä r i sin tur fä stä i stegkedjän och de 
o vre steghjulen. 

 

Figur 5: Principskiss av steg. 

 

  



Sä kerhet- och kvälitetsänälys äv rullträppor - En 
underso kning äv träppsteg med ävseende pä  hä llfästhet 

Bakgrundsmaterial 

Filip Johansson 2019-06-14 
 

9 
 

2.2 Hållfasthetsberäkningar 

I dettä käpitel presenteräs den metod som änvä nts fo r ätt berä knä spä n-
ningär i steget. Det innehä ller en beskrivning äv CAD-modellen och hur be-
rä kningärnä här verifieräts. 

2.2.1 CAD-modell 

Fo r de numeriskä berä kningärnä äv hä llfästheten i ett steg gjordes en digitäl 
modell äv steget. Dennä modell skäpädes i progrämmet Solidworks sä  nog-
gränt som mo jligt med hjä lp äv tumstock och skjutmä tt, se figur 6 fo r slutlig 
modell. Efter en preliminä r berä kning med ett äv de underso ktä lästfällen 
här modellen fo renkläts genom ätt ersä ttä mä ngä äv känträdiernä med 
skärpä känter. Med hjä lp äv progrämmet kän eventuellä punkter upptä ckäs 
dä r spä nningärnä gä r mot mycket ho gä vä rden, dessä kän sedän modifieräs 
genom ätt de fä r tillbäkä sin verkligä känträdie. 

 

Figur 6: Rendering av CAD-modell. 
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2.2.2 Verifiering 

En metod fo r ätt verifierä de berä kningär 
som ä r utfo rdä i Solidworks ä r ätt be-
krä ftä ätt kräftjä mvikt uppstä r. Progräm-
met här en funktion dä r de reäktions-
kräfter som uppstä r vid exempelvis 
rändvillkor pä  fo rskjutningärnä kän re-
dovisäs. Reäktionskräfternä kän sedän 
jä mfo räs med händberä kningär fo r kräf-
tjä mvikt. Dessä berä kningär redovisäs 
nä rmäre i bilägä A. De reäktionskräfter 
som uppstä r ä r i kontäktytornä mellän 
hjulläger och de nedre hjuläxlärnä sämt vid infä stningärnä fo r stegkedjeäx-
lärnä. Vid en pä lägd kräft, se figur 7, nä rä plänstegets bäkre känt och pläce-
räd pä  ho ger sidä om stegets mitt, kän fo ljände ekvätioner änvä ndäs fo r ätt 
berä knä reäktionskräfternä i respektive kontäktytä: 

Vä nster, nedre hjuläxel: 

 

𝑅𝑉𝐴 =
𝐹 ∗ (1 −

𝛽𝑥
𝑏𝑥
) ∗ 𝛽𝑦2

𝑙𝑦
 

(10) 

 

Ho ger, nedre hjuläxel: 

 

𝑅𝐻𝐴 =
𝐹 ∗

𝛽𝑥
𝑏𝑥
∗ 𝛽𝑦2

𝑙𝑦
 

(11) 

Vä nster, o vre äxelinfä stning: 

 

𝑅𝑉𝐵 =

√
  
  
  
  
  
 
 

(
−𝐹 ∗ (1 −

𝛽𝑥
𝑏𝑥
) ∗ 𝛽𝑦1

𝑙𝑦
)

2

+

(

 
 
 
𝐹 ∗ (1 −

𝛽𝑥
𝑏𝑥
) ∗ 𝛽𝑦2

𝑙𝑦
∗ sin 𝛼 +

−𝐹 ∗ (1 −
𝛽𝑥
𝑏𝑥
) ∗ 𝛽𝑦1

𝑙𝑦
∗ sin 𝛼

cos𝛼

)

 
 
 

2

 

(12) 

Ho ger, o vre äxelinfä stning: 

 

𝑅𝐻𝐵 =

√
  
  
  
  
  
 
 

(
−𝐹 ∗

𝛽𝑥
𝑏𝑥
∗ 𝛽𝑦1

𝑙𝑦
)

2

+

(

 
 
 
𝐹 ∗

𝛽𝑥
𝑏𝑥
∗ 𝛽𝑦2

𝑙𝑦
∗ sin 𝛼 +

−𝐹 ∗
𝛽𝑥
𝑏𝑥
∗ 𝛽𝑦1

𝑙𝑦
∗ sin 𝛼

cos𝛼

)

 
 
 

2

 

(13) 

 

Figur 7: Illustration av pålagd kraft. 
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2.3 Direktiv, författning och föreskrifter 

Fo r ätt en produkt skä fä  sä ljäs och täs i bruk inom EES (Europeiskä ekono-
miskä sämärbetsomrä det) mä ste den uppfyllä ett äntäl sä kerhetskräv. Dessä 
sä kerhetskräv definieräs i europäpärlämentets direktiv. Fo r rullträppor gä l-
ler mer specifikt Europäpärlämentets och rä dets direktiv 2006/42/EG om 
mäskiner [7]. Ett direktiv ä r en bindände bestä mmelse fo r medlemslä nder 
fo r ätt nä  ett specifikt resultät men det lä ter medlemslä ndernä sjä lvä be-
stä mmä hur det skä implementeräs. Syftet med ett direktiv ä r ätt skäpä en 
homogenitet i lägstiftningen mellän medlemslä ndernä, vilket vid produkt-
tillverkning- och fo rsä ljning skäpär en fo renkling dä  kräven pä  produkten ä r 
likärtäde i ällä medlemslä nder.  

Kräven i [7] info rliväs i svensk lägstiftning genom Arbetsmiljo verkets fo r-
fättningssämling AFS 2008:3 ”Mäskiner” [8]. Arbetsmiljo verkets fo rfätt-
ningssämling bestä r äv cirkä ä ttio fo reskrifter dä r värje fo reskrift riktär sig 
till en viss bränsch eller omrä de. Fo reskrifternä innehä ller tvingände pärä-
gräfer men ger ocksä  ällmä nnä rä d fo r tillä mpning. [8] behändlär mäskiner 
och hur dessä skä värä utformäde och gä ller fo r produkter som änvä nds 
bä de privät och yrkesmä ssigt.  

Fo r ätt fo rsä krä sig om ätt män uppfyller kräven kän tillverkäre fo ljä en sä  
källäd härmoniseräd europeisk ständärd utfä rdäd äv CEN (Comite  Europe en 
de Normälisätion). I Sverige fäststä lls och tillhändähä lls de äv SIS (Svenskä 
Institutet fo r Ständärder). En ständärd ä r främtägen fo r ätt ge en mer tek-
niskt detäljeräd instruktion om hur män kän uppfyllä kräven frä n direktiven 
- sjä lvä ständärden ä r ingen tvingände lägtext. Genom ätt fo ljä ständärden 
kän fo retäget sedän CE-mä rkä sin produkt och gä r dä  i god fo r ätt produkten 
fo ljer de gä llände direktiv och fo reskrifter som fo rekommer och kän dä rmed 
sä ljäs i EES-omrä det utän ytterligäre kräv.  
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2.4 Materialegenskaper 

Steget som underso kts under dettä exämensärbete här inte kommit med än-
givnä mäteriäldätä. Konstruktionen äv steget tyder dock pä  ätt det ä r tillver-
kät genom pressgjutning. En ä terkoppling här dä rfo r gjorts till liknände steg 
dä r mäteriälet ä r ängivet som EN AC-46000, en äluminiumlegering fo r just 
pressgjutning. Den mäteriäldätä som vidäre änvä nts fo r steget under exä-
mensärbetet ä r dä rfo r tägen ur ständärden ”Aluminium och äluminiumlege-
ringär – Gjutgods – Kemisk sämmänsä ttning och mekäniskä egenskäper” [9]. 
Mäteriälegenskäpernä änges i täbell 1. 

Tabell 1: Materialegenskaper för EN AC-46000 enligt [9] 

Kemisk sym-
bol 

Brott-
gräns 

[MPä] 𝑹𝒎 

Sträckgräns 
[MPä] 𝑹𝒑𝟎,𝟐 

Brottför-
längning 
[%] 𝑨 

Brinellhård-
het [HBW] 

EN AC-Al 
Si9Cu3(Fe) 

240 140 <1 80 
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3 Metod 
Dettä exämensärbete här utfo rts i sex etäpper. I inledningen äv ärbetet ut-
fo rdes en litteräturstudie dä r de releväntä räpporternä frä n DEKRA gä l-
lände rullträppshäverier gränskädes. Exträ fokus lädes pä  olyckän pä  O ster-
mälmstorg dä r steget häde en centräl roll. Vidäre underso ktes ä ven lägärnä 
och bestä mmelsernä gä llände rullträppor, det vill sä gä de releväntä delärnä 
ur [7] och [8] som behändlär specifikt rullträppor. I den ävslutände delen 
äv den preliminä rä litteräturstudien gränskädes ä ven [1] fo r ätt underso kä 
hur ett steg bo r testäs enligt ständärden. [1] behändlär mer ä n bärä sjä lvä 
steget sä  fokus här legät pä  de delär som behändlär provning äv steg. 

Nä r den inledände delen vär klär bo rjäde fo rberedelsernä fo r berä kningär. 
Ett steg modellerädes i Solidworks med dimensioner uppmä ttä med hjä lp 
äv skjutmä tt och tumstock. De rädier som fo rekommer pä  modellen äp-
proximerädes sä  noggränt som mo jligt med hjä lp äv mä tverktygen och pro-
filbilder. Modellen byggdes pä  ett sä dänt sä tt sä  ätt vissä fo renklingär 
kunde utfo räs fo r ätt spärä tid vid berä kningärnä. Främfo rällt kunde fo r-
enklingär go räs genom ätt tä bort mäjoriteten äv känträdiernä och utnyttjä 
symmetrin äv ho ger och vä nster sidä äv steget. Pä  de skärpä känternä i mo-
dellen som sedän visär pä  spä nningskoncenträtioner kän rädiernä ä terinfo -
räs fo r ätt fä  ett mer verklighetstroget resultät. 

Nä r modellen vär klär kunde de inledände hä llfästhetsberä kningärnä utfo -
räs. Eftersom mäteriälet som steget ä r tillverkät i inte ängivits sä  fick ett än-
tägände täs, det vill sä gä ätt det troligtvis ä r tillverkät i ett liknände 
mäteriäl som steget i O stermälmstorghäveriet, nä mligen EN AC-46000, en 
äluminiumlegering med lä g brottfo rlä ngning. De grundlä ggände rändvillko-
ren bestä mdes fo r ätt ge ett verklighetstroget resultät.  

 

Figur 8: Rulltrappsparet som analyserades. 
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Fo r ätt identifierä de lästfäll som ett steg i en rullträppä kän utsä ttäs fo r ut-
fo rdes en enkel äktivitetsänälys. Ett rullträppspär – en uppä tgä ende och en 
nedä tgä ende, mellän tunnelbäneplättformär pä  T-centrälen observerädes 
mellän klockän 06.00 och 09.00, torsdägen den 18/4 2019. Nivä skillnäden 
mellän stännplänen pä  dessä rullträppor ä r cirkä 6 meter och rullträppornä 
ligger ä ven i änslutning till en vänlig träppä, se figur 8. Under observätionen 
noterädes änvä ndningen äv de bä dä rullträppornä. Ingen hä nsyn togs till de 
fäll äv otillä ten änvä ndning som exempelvis ätt en bärnvägn eller rullätor 
tränsporterädes i träppän. Lästfällen som identifierädes kunde sedän änvä n-
däs i vidäre berä kningär äv hä llfästheten i steget. 

 

Figur 9: Elementindelning inför beräkningar. 

Genom ätt i Solidworks utfo rä berä kningär med sättä rändvillkor och fyrä 
olikä lästfäll med olikä belästningär gävs en indikätion om vilkä delär äv 
steget som utsä tts fo r spä nningär. Genom ätt info rä känträdier och sedän 
fo rfinä elementindelningen i de omrä den som visär ho gä spä nningär ges en 
klär bild äv hur steget reägerär under belästning, se figur 9 fo r elementin-
delning. Berä kningärnä kunde sedän verifieräs med hjä lp äv jä mviktsekvät-
ionernä i käpitel 2.2.2. I och med begrä nsningär i berä kningsprogrämmet 
och fäktorer som ä r unikä fo r det specifikä steget kän inte exäktä brott fo r-
utsä gäs, utän bärä en indikätion om vär brotten fo rvä ntäs uppstä , kän ges. 
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Figur 10: Uppställning inför förstörande provning i KTH:s materiallabboratorium. 

Fo r ytterligäre verifikätion äv berä kningärnä och som ett steg i vidäre ut-
veckling äv provningsmetoder gjordes en fo rsto rände provning äv ett steg 
pä  KTH:s (Kungligä Tekniskä ho gskolän) mäteriälläborätorium. Steget som 
modelleräts och änälyseräts monterädes pä  en fo r ä ndämä let tidigäre ut-
veckläd provrigg, se figur 10. Dennä provrigg ä r konstrueräd fo r ätt efter-
liknä de hjulbänor som steget vilär pä  vid vänlig drift, de o vre steghjulen ä r 
dock fäst inspä ndä som ätt de ä r fä stä vid stegkedjän. Steget utsättes sedän 
fo r en kväsistätiskt o kände läst i sämmä position som det tidigäre identifie-
räde ofo rdeläktigä lästfället. Dä  det endäst fänns ett steg tillgä ngligt fo r 
provning utfo rdes provet en gä ng pä  värderä sidä om steget. Nä r den fo rstä 
provningen genomfo rts pällädes sä ttsteget upp med trä reglär pä  den 
brustnä sidän fo r ätt inte pä verkä resultätet äv den ändrä provningen, se fi-
gur 11. Under bä dä testen uppmä tes den pä lägdä kräften och fo rskjut-
ningen. Bä dä testernä dokumenterädes med filmkämeror fo r ätt i efterhänd 
kunnä studerä brottfo rloppet. 
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Figur 11: Uppallning av steg. 

Resultäten äv äktivitetsänälysen och den fo rsto rände provningen vä ckte 
frä gän om hur stor dynämisk pä verkän en pässägeräre ger pä  ett steg vid 
ro relse i rullträppän. Ett experiment stä lldes upp med hjä lp äv en lästcell 
pläceräd i en vänlig träppä, bild frä n testtillfä llet kän ses i figur 12. Tvä  test-
personer, med olikä vikt, fick sedän gä , springä och hoppä pä  lästcellen me-
dän belästningen mä ttes o ver tid. 
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Figur 12: Lastcell placerad för mätning av kraft vid gång uppför trappa. 

I den ävslutände delen äv ärbetet änälyserädes resultäten äv berä kning-
ärnä, provningärnä och mä tningär och en ä terkoppling gjordes mot gä l-
lände regelverk som presenteräs i käpitel 6. 
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4 Resultat 
I dettä käpitel presenteräs resultäten äv litteräturstudien, äktivitetsänä-
lysen, FEM-änälysen, den fo rsto rände provningen sämt mä tningen äv kräft 
vid nedträmp pä  steg. 

4.1 Litteraturstudie 

I dettä käpitel presenteräs resultäten äv litteräturstudien. Releväntä delär 
och cität ur EU-direktiv, Arbetsmiljo verkets fo reskrifter, Boverkets fo reskrif-
ter sämt ständärden SS-EN 115. 

4.1.1 EU-direktiv 

Intressäntä delär ur EU-direktivet ängä ende rullträppor. Sämtligä punkter i 
fo ljände listä ä r cität ur [7]. 

• ” (2) Mäskinsektorn ä r en viktig del äv verkstädsindustrin och en äv 
de industriellä ho rnstenärnä i gemenskäpens ekonomi. De sociälä 
kostnädernä fo r det storä äntäl olyckor som direkt orsäkäs vid än-
vä ndning äv mäskiner kän minskäs genom ätt sä kerheten beäktäs re-
dän pä  konstruktions- och tillverkningsstädiet och genom korrekt in-
ställätion och underhä ll äv mäskinernä.” 

• ” (15) Om mäskinernä kän änvä ndäs äv en konsument, dvs. en icke-
professionell änvä ndäre, bo r tillverkären tä hä nsyn till dettä vid kon-
struktionen och tillverkningen. Detsämmä gä ller om mäskinernä nor-
mält änvä nds fo r ätt tillhändähä llä en tjä nst ä t en konsument.” 

• Bilägä 1, punkt 1, ”Mäskintillverkären eller dennes befullmä ktigäde 
representänt skäll sä kerstä llä ätt en riskbedo mning go rs fo r ätt fäst-
stä llä de hä lso- och sä kerhetskräv som ä r tillä mpligä pä  mäskinen. 
Mäskinen skäll dä refter konstrueräs och tillverkäs med hä nsyn till re-
sultätet äv dennä riskbedo mning. Genom den upprepände processen 
fo r riskbedo mningen och riskreduceringen enligt ovän skäll tillver-
kären eller dennes befullmä ktigäde representänt  

- fäststä llä mäskinernäs grä nser, bländ ännät ävsedd änvä nd-
ning och rimligen fo rutsebär feläktig änvä ndning, 

- identifierä de riskkä llor som mäskinernä kän ge upphov till 
och risksituätionernä i änslutning till dessä, 

- bedo mä riskernä med beäktände äv hur ällvärlig eventuell 
skädä eller ohä lsä kän bli och sännolikheten fo r ätt sä dän skäll 
uppkommä, 

- utvä rderä riskernä i syfte ätt fäststä llä om det krä vs riskredu-
cering i enlighet med direktivets mä l, 
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- eliminerä riskkä llornä eller minskä riskernä reläteräde till 
dessä genom skyddsä tgä rder enligt prioriteringen i punkt 
1.1.2 b.” 

• Bilägä 1, käpitel 1.1.2, punkt b), ”Vid välet äv lä mpligäste metoder 
skäll tillverkären eller dennes befullmä ktigäde representänt tillä mpä 
fo ljände principer i nedän ängiven ordning: 

- Risker skäll sä  lä ngt mo jligt undänro jäs eller minskäs (sä ker-
heten integreräs redän pä  konstruktions och tillverkningsstä-
diernä). 

- No dvä ndigä skyddsä tgä rder skäll vidtäs fo r sä dänä risker som 
inte kän undänro jäs. 

- Informätion skäll ges till änvä ndärnä om kvärstä ende risker 
som beror pä  otillrä cklighet i de skyddsä tgä rder som vidtägits 
sämt änge om sä rskild utbildning krä vs och om personlig 
skyddsutrustning beho ver tillhändähä lläs.” 

• Bilägä 1, käpitel 1.1.2, punkt c), ”Vid konstruktion och tillverkning äv 
en mäskin sämt vid utärbetände äv bruksänvisningär till dennä skäll 
tillverkären eller dennes befullmä ktigäde representänt inte endäst 
beäktä den ävseddä änvä ndningen äv mäskinen utän ä ven rimligen 
fo rutsebär feläktig änvä ndning. 

Mäskinen skäll värä konstrueräd och tillverkäd sä  ätt onormäl än-
vä ndning fo rhindräs om sä dän änvä ndning ger upphov till risker. I fo -
rekommände fäll skäll änvä ndären i bruksänvisningen go räs upp-
mä rksäm pä  sä dänä olä mpligä änvä ndningssä tt som erfärenhets-
mä ssigt kän tä nkäs uppstä .” 

• Bilägä 1, käpitel 1.3.2, ” De olikä delärnä i en mäskin och dess fo rbind-
ningär skäll tä lä den pä frestning de utsä tts fo r nä r de änvä nds. 

De ingä ende mäteriälens hä llfästhet skäll värä tillrä cklig med hä nsyn 
till fo rhä lländenä pä  den pläts dä r de änvä nds i enlighet med tillver-
kärens eller dennes befullmä ktigäde representänts ävsikter, i synner-
het beträ ffände utmättning, ä ldring, korrosion och no tning.” 

• Bilägä 1, käpitel 4.1.2.3, ” Mäskiner, lyftredskäp och deräs komponen-
ter skäll tä lä de pä frestningär de utsä tts fo r, bä de under änvä ndning 
och i fo rekommände fäll dä  de inte ä r i drift och under ängivnä inställ-
ätions- och ärbetsfo rhä lländen och i ällä tillä mpligä konfigurätioner, 
i fo rekommände fäll med vederbo rlig hä nsyn tägen till inflytände frä n 
ätmosfä riskä fäktorer och kräft som uto väs äv personer. Dettä kräv 
skäll ocksä  värä uppfyllt under tränsport, montering och demonte-
ring. 
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Mäskiner och lyftredskäp skäll värä konstrueräde och tillverkäde sä  
ätt fel till fo ljd äv mäteriälutmättning och slitäge fo rhindräs, värvid 
vederbo rlig hä nsyn skäll täs till deräs ävseddä änvä ndning. 

De mäteriäl som änvä nds skäll vä ljäs med utgä ngspunkt i deräs äv-
seddä ärbetsfo rhä lländen med sä rskild hä nsyn till korrosion, no tning, 
släg, extremä temperäturer, mäteriälutmättning, spro dhet och ä ld-
ring. 

Mäskiner och lyftredskäp skäll värä konstrueräde och tillverkäde sä  
ätt de tä l o verbelästning i de stätiskä proven utän bestä ende deform-
ätioner eller tydligä defekter. Hä llfästhetsberä kningär skäll tä hä nsyn 
till det vä rde pä  testfäktorn fo r stätisk provning som välts fo r ätt gä-
ränterä en tillrä ckligt ho g sä kerhetsnivä ; dennä fäktor här i regel fo l-
jände vä rden: 

ä) Mänuellt drivnä mäskiner och lyftredskäp: 1,5. 

b) O vrigä mäskiner: 1,25. 

Mäskiner skäll värä konstrueräde och tillverkäde sä  ätt de felfritt klä-
rär de dynämiskä prov som utfo rs med ho gstä lästen (mäxlästen) 
multipliceräd med testfäktorn fo r dynämisk provning. Dennä testfäk-
tor fo r dynämisk provning skäll vä ljäs sä  ätt den gäränterär en till-
rä cklig sä kerhetsnivä ; vä rdet ä r i regel likä med 1,1. I regel skäll pro-
ven utfo räs vid de nominellä hästigheternä. Om mäskinens mäno ver-
system medger flerä ro relser sämtidigt, skäll proven utfo räs under de 
minst gynnsämmä fo rhä lländenä, i regel vid en kombinätion äv de äk-
tuellä ro relsernä.” 

4.1.2 AFS 

[7] täs i lägä kräft i Sverige genom Arbetsmiljo verkets fo reskrifter om mä-
skiner sämt ällmä nnä rä d om tillä mpningen äv fo reskrifternä [8]. Fo reskrif-
ternä i sig skiljer sig inte nä mnvä rt ifrä n direktivet men de ävslutäs med en 
sämling ällmä nnä rä d om tillä mpningen äv fo reskrifternä. De ällmä nnä rä -
den ä r inte tvingände utän ä r till fo r ätt upplysä om lä mpligä sä tt ätt uppfyllä 
kräven.  
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4.1.3 BFS 

Intressäntä delär ur Boverkets fo reskrifter om ä ndring äv verkets fo reskrif-
ter och ällmä nnä rä d (2011:12) om hissär och vissä ändrä motordrivnä än-
ordningär [10] ängä ende rullträppor. 

• Käpitel 2, pärägräf 2, ”Om det pä  grund äv byggnädsverkets eller den 
motordrivnä änordningens fo rutsä ttningär skulle medfo rä oskä ligä 
kostnäder, eller om det vid ä ndring äv en änordning eller utbyte äv 
viss del äv änordningen skulle värä olä mpligt äv värsämhetsskä l med 
hä nsyn till byggnädsverkets sä rdräg och vä rden ätt fo ljä fo reskrif-
ternä i dennä fo rfättning, fä r mindre ävsteg go räs om änordningen 
ä ndä  ger ett tillfredsstä llände skydd fo r sä kerhet och hä lsä. (BFS 
2016:2).” 

• Käpitel 2, pärägräf 12, ” Rullträppor och rullrämper fo r personträns-
port skä värä utfo rdä och inställeräde i enlighet med Arbetsmiljo ver-
kets fo reskrifter om mäskiner sämt ällmä nnä rä d om tillä mpning äv 
fo reskrifternä (AFS 2008:3) och Boverkets byggregler (2011:6) – fo -
reskrifter och ällmä nnä rä d. 

Allmänt råd De härmoniseräde ständärder som fo r nä rvärände ä r 
fäststä lldä fo r rullträppor och rullrämper och som visär pä  ett sä tt ätt 
uppfyllä hä lso- och sä kerhetskräven i AFS 2008:3, bilägä 1 ä r 

1. SS-EN 115-1:2008 + A1:2010 (1), Konstruktion och inställätion, 

2. SS-EN 12016:2013 ( 3) Immunitet, 

3. SS-EN 13015 + A1:2008 (1), Regler fo r underhä llsinstruktioner och 

4. SS-EN 15700:2011 (1), Sä kerhet fo r tränsportbänd fo r vintersport 
eller fritidsbruk. (BFS 2016:2).” 
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4.1.4 Standard 

[1] ä r en typ C-ständärd enligt EN ISO 12100:2010. Dettä innebä r ätt den här 
fo reträ de o ver kräv i ändrä ständärder sä  som A- och B-ständärder. Syftet 
med ständärden ä r ätt fäststä llä sä kerhetskräven fo r rullträppor och rull-
rämper2 fo r ätt skyddä mä nniskor och fo remä l mot risker eller olyckor. Stän-
därden änger dä rfo r de vä sentligä risker som identifieräts genom riskbe-
do mning och tekniskä sä kerhetskräv fo r ätt motverkä dessä. Sä kerhetskrä-
ven ä r formäde fo r ätt motverkä dessä vä sentligä risker men ocksä  fo r ätt 
inte begrä nsä mo jligheternä fo r fri konstruktion äv komponenternä i mäski-
nernä.  

Riskernä som kän fo rekommä i sämbänd med änvä ndning äv rullträppor el-
ler rullrämper ä r definieräde i käpitel 4 i [1], ett urväl äv dessä som bero r 
stegen specifikt ä r: 

• ”risk fo r ätt fästnä mellän sockelplä t och steg, mellän käm och 
steg/lämell” 

• ”risk fo r ätt fästnä mellän tvä  steg eller tvä  lämeller” 

• ”ätt änvä ndären ä r sto rre ä n väd som specificeräts och belästning 
frä n byggnäd pä  fäckverket” 

• ”läster pä  steg/lämeller o verstiger specificeräde vä rden pä  grund äv 
ofo rutsä gbärt missbruk” 

• ”ätt steg eller lämeller säknäs” 

• ”genom tränsport äv ännät ä n personer (t.ex. shopping- eller bägäge-
vägnär, bärnvägnär)” 

De kräv som stä lls pä  steg presenteräs i käpitel 5.3 i [1], det inleds med fäst-
stä lldä dimensionskräv fo r ätt sedän gä  in pä  bä rände konstruktion sämt stä-
tisk och dynämisk provning. Ett exempel pä  dimensionskräv presenteräs i 
figur 13 med fo rklärände täbell 2. 

                                                
2 ”3.1.19 rullramp, maskindriven anordning för transport av personer där ytan som bär 

användaren förblir parallell med rörelseriktningen och är oavbruten (t.ex. lameller, band)” [1] 
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Figur 13: Illustration av dimensionskrav, bild tagen från [1]. 

Tabell 2 Dimensionskrav 

Beteckningär Mä tt 

𝑥1 ≤ 0,24 m 

𝑦1 ≥ 0,38 m 

𝑧1 0,58 m till 1,10 m 

 

Kräven fo r den bä rände konstruktionen i stegen och dä rmed hä llfästhets-
egenskäpernä kän sämmänfättäs till fyrä punkter: 

• Konstruktionsmäteriälet skä hä llä sinä hä llfästighetsegenskäper un-
der stegets ängivnä livscykel. 

• Steget skä kunnä bä rä upp en jä mnt fo rdeläd läst pä  6000 N/m2. 3 

• Insätser skä värä sä kert infä stä och fä r inte lossnä under helä livscy-
keln. 

• Insätser och infä stningär skä motstä  reäktionskräften dä  kämplättor-
näs sä kerhetsänordningär pä  stännplänen äktiveräs. 

                                                
3 6000 N/m2 härleds från en statisk last på 5000 N/m2 plus en stötfaktor på 1,2. 
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Steget skä utsä ttäs fo r en stätisk provning enligt figur 14 och fo rklärände 
täbell 3.  

 

Figur 14: Illustration från [1] för den statiska och dynamiska provningen. 

Tabell 3: Värden vid statisk provning 

Beteckning Vä rde 

𝐹1 3000 N 

𝐹2 1500 N 

𝑎1 50 mm 

𝑏 50 mm 

 

Värje enskild kräft 𝐹1 och 𝐹2 skä änbringäs pä  steget vär fo r sig enligt figur 
14. Steget skä proväs med tillho rände hjul, äxlär och äxeltäppär, bä de i hori-
sontält lä ge (horisontellt sto d) och i den mäximälä lutningen (lutände sto d) 
som steget ä r ävsett fo r.  

• Kräften 𝐹1 skä änbringäs mitt pä  trämpytän viä en stä lplä t med mä t-
ten 0,2 m x 0,3 m och en tjocklek pä  minst 25 mm. 

• Kräfternä 𝐹2 skä änbringäs viä en rä t stä lplättä med en ytä pä  2500 
mm2 och med en tjocklek pä  minst 25 mm. 

Vid värje änbringäd kräft skä nedbo jningen äv trämpytän mä täs och fä r inte 
o verstigä 4 mm. Ingen permänent deformätion fä r heller fo rekommä. 
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Steget skä vidäre testäs genom ett dynämiskt belästningsprov. Provningen 
utfo rs pä  ett liknände fo rfärände som vid änbringändet äv den stätiskä kräf-
ten 𝐹1 – steget pläceräs i den mäximälä lutningen som steget ä r ävsett fo r, en 
kräft änbringäs viä en stä lplä t med mä tten 0,2 m x 0,3 m och tjocklek pä  
minst 25 mm och kräften skä pulserä mellän 500 N och 3000 N med en fre-
kvens pä  mellän 5 Hz och 20 Hz. Lästen skä änbringäs med en osto rd sinus-
formäd kurvä under minst 5 x 106 cykler. Efter provningen skä ingä infä st-
ningär lossnä, den permänentä deformeringen fä r inte o verstigä 4 mm upp-
mä t vid trämpytän och ingä tecken pä  begynnände sprickbildning fä r fo re-
kommä. 

De ävslutände kräven fo r steg ä r ätt de inte fä r fo rskjutäs mer ä n 4 mm ä t 
sidän eller vertikält nä r de ä r pläceräde pä  rullbänän, ävstä ndet mellän tvä  
pä  värändrä fo ljände steg i beträ dbärt lä ge fä r inte värä mer ä n 6 mm och en 
sä kerhetsänordning skä värä monteräd som kä nner äv och stoppär rullträp-
pän om steg säknäs.  
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4.2 Aktivitetsanalys 

I dettä käpitel presenteräs resultätet äv äktivitetsänälysen pä  rullträppspä-
ret pä  T-centrälen. Resultätet ä r presenterät i täbell 4 dä r pässägerärens be-
teende pä  vä nster sidä i rullträppäns fä rdriktning kombineräs med pässäge-
rärens beteende pä  ho ger sidä och visär dä  hur vänligt fo rekommände kom-
binätionen vär. Vidäre änälys äv dettä resultät presenteräs i käpitel 5.2. 

Tabell 4: Resultat av aktivitetsanalys där passagerares aktiviteter kombineras 
i höger respektive vänster sida i rulltrappan 

 Aktivitet fo r pässägeräre, ho ger sidä i fä rdrikt-
ningen 

 Mäjoriteten äv ti-
den 

 Vänligt 

 Tä mligen vänligt 

 Tä mligen ovänligt 

 Ovänligt 

 Mycket ovänligt, 
beäktäs ej 
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Ingen pässäge-
räre 

     

Stä r stillä      

Gä r      

Joggär      

Springer      

4.3 FEM-analys 

I dettä käpitel redovisäs resultäten äv FEM-änälysen vid ett äntäl olikä läst-
fäll. Komplett redovisning äv ingä ende pärämeträr, jä mviktsverifiering och 
kompletterände bilder presenteräs i bilägä B. 
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4.3.1 Lastfall enligt provning av steg 

Figur 15 och figur 16 visär huvudspä nningärnä i steget i det lästfäll som de-
finieräs äv [1] och beskrivs i mer detälj i käpitel 4.1.4. En läst 𝐹1 pä  3000 N 
här änbringäts mitt pä  sä ttsteget viä en 0,2 m x 0,3 m stor kontäktytä. 

 

Figur 15: Vänster, nedre hjulaxel. Visar ett område med 54 MPa dragande- och 72 MPa 
tryckande spänning. 

 

Figur 16: Vänster, nedre hjulaxel. Visar två områden med 75 MPa och 65 MPa dragande 
spänning. 
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Figur 17 och figur 18 och visär huvudspä nningärnä i steget vid det ändrä 
lästfället definierät äv ständärden. En läst 𝐹2 pä  1500 N här änbringäts pä  
stegets sidä viä en 50 mm x 50 mm stor ytä. 

 

Figur 17: Vänster, nedre hjulaxel. Visar två områden med 72 MPa och 80 MPa dragande 
spänning. 

 

Figur 18: Vänster, nedre hjulaxel. Visar två områden med 85 MPa och 86 MPa dragande 
spänning. 
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4.3.2 Ofördelaktig position 

Figur 19–22 visär huvudspä nningär i steget nä r en läst äppliceräs pä  ett 
ofo rdeläktigt sä tt. Lästen änbringäs pä  steget viä en ytä pä  50 mm x 50 mm 
pläceräd 100 mm frä n sä ttstegets sidä och i linje med sä ttstegets bäkre känt. 
I figur 19 och figur 20 äppliceräs en kräft pä  3000 N, i figur 21 och figur 22 
äppliceräs en kräft pä  15 000 N. 

 

Figur 19: Vänster, nedre hjulaxel. Visar två områden med 119 MPa och 113 MPa dragande 
spänning och ett område med 64 MPa tryckande spänning. 

 

Figur 20: Vänster, nedre hjulaxel. Visar tre områden med 149 MPa, 102 MPa och 115 MPa 
dragande spänning. 
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Figur 21: Vänster, nedre hjulaxel. Visar två områden med 559 MPa dragande och 233 MPa 
tryckande spänning. 

 

Figur 22: Vänster, nedre hjulaxel. Visar två områden med 764 MPa och 675 MPa dragande 
spänning. 
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4.4 Förstörande provning 

I dettä käpitel presenteräs resultäten äv de tvä  fo rsto rände provningärnä pä  
steget. Specifikätionernä fo r mä tuppstä llningen och bilder frä n provnings-
tillfä llet presenteräs i bilägä C. De resulterände gräfernä presenteräs i figur 
23 och figur 24. 

 

Figur 23: Kraft mot förskjutning uppmätt vid kontaktytan, resultat av första provningen. 

 

Figur 24: Kraft mot förskjutning uppmätt vid kontaktytan, resultat av andra provningen. 
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4.5 Mätning av kraft vid nedtramp 

I dettä käpitel presenteräs resultäten äv mä tningärnä äv kräften som ett steg 
utsä tts fo r vid ro relse i träppä. Sju mä tningär utfo rdes med olikä gä ngstilär 
och resultäten frä n dessä kän ses i figur 25–31. I mä tning ett till fem gä r fo rst 
enä testpersonen med vikten 85 kg och sedän ändrä testpersonen med vik-
ten 137 kg i en specificeräd riktning och gä ngstil. I mä tning sex hoppär fo rstä 
testpersonen pä  lästcellen i o kände intensitet och i mä tning sju hoppär 
ändrä testpersonen pä  ett liknände sä tt. 

 

Figur 25: Kraft uppmätt över tid vid normal gång uppför trappa. 
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Figur 26: Kraft uppmätt över tid vid joggning uppför trappa. 

 

Figur 27: Kraft uppmätt över tid vid normal gång nedför trappa. 
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Figur 28: Kraft uppmätt över tid vid joggning nedför trappa. 

 

Figur 29: Kraft uppmätt över tid vid snabb, springande, rörelse nedför trappa. 
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Figur 30: Kraft uppmätt över tid vid hopp med ökande intensitet, testpersonens vikt är    
85 kg. 

 

Figur 31: Kraft uppmätt över tid vid hopp med ökande intensitet, testpersonens vikt är 
137 kg. 
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5 Analys 
I dettä käpitel utvä rderäs resultäten frä n käpitel 4.  

5.1 Litteraturstudie 

[7] ä r det i fo rstä händ styrände dokumentet fo r mäskiner. Att i direktivet 
stä llä specifikä kräv pä  ällä enskildä mäskiner ä r omo jligt. Mycket äv änsvä-
ret lä ggs pä  tillverkären fo r ätt fo rsä krä sä kerheten vid änvä ndände äv mä-
skinernä. Huvudpunkternä i dennä fo rsä krän ä r den egnä riskbedo mning 
som bo r utfo räs dä r ävsedd änvä ndning och rimligen fo rutsebär feläktig än-
vä ndning skä täs i beäktning. Riskernä skä sedän undänro jäs i den mä n det 
ä r mo jligt – i fo rstä händ i konstruktionsstädiet, i ändrä händ med skyddsä t-
gä rder och i tredje händ viä informätion till änvä ndärnä. Mäskinen skä älltsä  
värä konstrueräd pä  ett sä tt, eller medge informätion till pässägeräre som 
fo rhindrär onormäl änvä ndning om sä dän änvä ndning ger upphov till risker.  

Ett mer konkret kräv ä r ätt mäskiner och lyftredskäp skä tä lä en viss o ver-
belästning utän bestä ende deformätioner eller defekter. En testfäktor pä  1,5 
äv mäxlästen skä äppliceräs vid hä llfästhetsberä kningär och stätisk prov-
ning. Vid dynämisk provning skä dennä testfäktor i regel värä 1,1 och proven 
skä utfo räs vid de nominellä hästigheternä. 

EU-direktivet täs i lägä kräft i Sverige genom [8] och med vidäre sto d äv [10]. 
Noterä ä ven det tillä gg i BFS 2018:2 som ger rum fo r mindre ävsteg frä n fo r-
fättningärnä om ä ndringärnä skulle medfo rä oskä ligä kostnäder eller värä 
olä mpligä äv verksämhetsskä l, sä  lä nge mäskinen fortfärände ger ett tillfred-
stä llände skydd fo r sä kerhet. Dettä tillä gg kän änses rimligt dä  ett byte äv en 
hel rullträppä kän värä en kompliceräd process. 

[1] ä r till fo r ätt ge sä  mycket sto d som mo jligt fo r ätt uppfyllä de sä kerhets-
kräv som stä lls pä  en rullträppä utän ätt begrä nsä väriätioner i konstrukt-
ionslo sningärnä. Lä mpligä ä tgä rder täs upp fo r ätt fo rhindrä de risker som 
identifieräts och presenteräs i käpitel 4 i [1]. De risker som presenteräs kän 
dä  ocksä  äntäs värä identifieräde med änseende pä  bä de ävsedd och rimligen 
fo rutsebär feläktig änvä ndning.  

Tyvä rr sä  specificeräs inte väd som ävses med ävsedd änvä ndning och grä n-
sen fo r fo rutsebär och ofo rutsebär feläktig änvä ndning. Antägändet som 
go rs, och som de stätiskä och dynämiskä provningärnä ä r utformäde som, ä r 
ätt den normälä ävseddä änvä ndningen ä r ätt pässägerären stä r stillä mitt 
pä  steget vid fä rd. 
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5.2 Aktivitetsanalys 

Aktivitetsänälysen ä r utfo rd ifrä n ett perspektiv dä r män stä r nedänfo r rull-
träppän och ser upp mot nä stä stännplän, ho ger och vä nster ä r med 
värändrä utbytbärä täck väre rullträppäns symmetri. Nä grä viktigä note-
ringär ifrä n äktivitetsänälysen ä r ätt änvä ndningen äv rullträppän kän skiljä 
sig beroende pä : 

• om den fä rdäs uppä t eller nedä t 

• om det finns en intilliggände ”vänlig” träppä 

• lä ngden pä  rullträppän 

Den typ äv änvä ndning som vär vänligäst vär ätt stä  still pä  ho ger sidä äv 
steget fo r ätt ge pläts ä t pässägeräre som gä r pä  vä nster sidä. Vid ho gt päs-
sägerärflo de, exempelvis nä r pässägeräre precis änlä nt med ett tä g, bildädes 
det ko  fo r ätt kommä upp fo r rullträppän, en stor del äv pässägerärnä stod 
ä ven dä  stillä pä  ho ger sidä äv stegen medän en del gick upp fo r rullträppän 
pä  vä nster sidä.  

Pläceringen äv fo tternä pä  steget vär ocksä  äv intresse och noterädes under 
äktivitetsänälysen. Nä r pässägeräre stod stillä pä  steget tenderäde de ätt stä  
sträx bäkom mittlinjen pä  plänsteget. I de fäll dä r pässägerärnä ro rde sig upp 
eller ned fo r rullträppän tenderäde de ätt pläcerä fo tternä lä ngt bäk pä  steget, 
i vissä fäll med en del äv foten fortfärände utänfo r den bäkre känten pä  steg-
ytän. I bä dä fällen resulterär dettä till ätt mäjoriteten äv lästen täs upp äv de 
nedre steghjulen, i kombinätion med ätt pässägeräre hä ller sig till en sidä äv 
steget sä  fokuseräs merpärten äv lästen pä  ett äv steghjulen.  
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Figur 32: Bild från biljetthallen i Solna strands tunnelbanestation. 

En oroände fo reteelse vär i de fäll dä r pässägeräre ro rde sig nedfo r en rull-
träppä. Vänligtvis sä  skedde ro relsen i normäl gä nghästighet men i vissä fäll, 
exempelvis fo r ätt hinnä med ett tä g pä  perrongen, kunde pässägerärnä 
springä ner fo r rullträppän. En bidrägände fäktor till dennä typ äv änvä nd-
ning kän värä den skylt med tidsängivelser som ä r pläceräd vid flerä rull-
träppors ingä ngär, se exempel i figur 32. Nä r det stä r ätt tä get ävgä r om 2 
minuter ä r det inte orimligt ätt pässägeräre blir stressäde och dä  skyndär sig 
fo r ätt hinnä med tä get. Det ä r fo rstä eligt ätt dennä typ äv tidsängivelse ä r 
en o nskäd tjä nst äv resenä rer sä  vidäre underso kning om det ä r en bety-
dände pä verkände fäktor bo r utfo räs. 

Vid enstäkä tillfä llen hä nde det ätt en pässägeräre spräng ner fo r rullträppän 
och hoppäde o ver värtännät steg, dennä typ äv ro relse kän fo rutsä ttäs hä 
mycket ho g dynämisk ä verkän pä  stegen. Ett ärgument kän go räs fo r ätt 
dettä inte ä r en rimligen fo rutsebär feläktig änvä ndning men det gä r heller 
inte ätt fo rnekä ätt det ä r ett änvä ndningssä tt som erfärenhetsmä ssigt kän 
tä nkäs uppstä . Dä rfo r bo r dettä änvä ndningssä tt gränskäs noggrännäre och 
täs upp som en vä sentlig risk i ständärden. 
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5.3 FEM-analys 

Med hjä lp äv FEM-änälysen kän en bild fä s äv hur kräften fo rdeläs genom 
stegets struktur. De sto rstä spä nningärnä uppstä r i de nedre hjuläxlärnä och 
deräs infä stning. Utformningen äv äxelinfä stningen verkär värä nogä uträ k-
näd fo r ätt klärä den tryckspä nning som uppkommer nä r läst lä ggs pä  steget. 
Den sto rstä drägspä nningen uppkommer istä llet i ribbän mellän stegbälken 
och sä ttsteget, dettä pä  grund äv ätt sä ttsteget med sin vä lvdä form tenderär 
ätt bo jäs utä t nä r läst lä ggs pä  steget, se figur 33.  

  

Figur 33: Illustration av utböjningen av sättsteget, modell utan last i grått, modell med 
last och efterföljande deformation i rött. 

Mäteriälet här en ängiven brottfo rlä ngning pä  mindre ä n 1 % vilket betyder 
ätt brott kommer inträ ffä plo tsligt och inte lä ngt efter begynnände deform-
ätion. Mäteriäl med sä dänä egenskäper tenderär dä  ocksä  ätt klärä en ho gre 
tryckände ä n drägände spä nning. Eftersom mäteriälet inte ä r provät fo r en 
mäximäl tryckspä nning, och här dä rfo r inget ängivet vä rde, ä r det svä rt ätt 
fo rutspä  vär en initiäl sprickbildning bo r uppkommä. Troligtvis kommer 
sprickän uppkommä pä  grund äv den drägände spä nningen i ribbän fo r ätt 
sedän vä xä vidäre och brytä äv stegbälken frä n sä ttsteget. 

5.4 Förstörande provning 

Den fo rsto rände provningen resulteräde i liknände sprickbildning och brott 
som fo rutspä tts i FEM-änälysen, se figur 34. Det som vär intressänt ätt tä 
med sig frä n provningen ä r de läster dä r brott skedde vilket syns tydligt i 
gräfernä. Brottlästernä pä  15,6 kN och 11,5 kN kän vid fo rstä änblick verkä 
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ho gä – det kän änses orimligt ätt ett steg nä gonsin kommer utsä ttäs fo r läster 
äv dennä storlek vid normäl änvä ndning. Lästernä ä r ä ven klärt ho gre ä n den 
jä mnt fo rdeläde lästen som ständärden sä tter som kräv som uppgä r till 
6000 N/m2.4 

 

Figur 34: Bild på skada på steg efter provning. 

Ytterligäre en ä terkoppling till ständärdens provningsfo rfärände kän ses i de 
resulterände gräfernä – vid fo rskjutningen 4 mm uppmä ts kräfternä till 
4000 N och 5000 N respektive.   

Fo r vidäre provning bo r vissä modifikätioner go räs pä  bä de provningsfo rfä-
rände och testriggen. Eftersom de tillho rände hjulen vär monteräde pä  ste-
gen sä  kän det äntäs ätt de bidrog till en stor del äv fo rskjutningen dä  de ä r 
tillverkäde äv en polyuretänbeklä dd stä lrulle. Enligt ständärden skä det stä-
tiskä tryckprovet utfo räs med tillho rände hjul men fo r en mer exäkt mä tning 
äv fo rskjutningärnä i sjä lvä steget bo r homogenä stä lhjul änvä nds istä llet.  

Vid provningen sä  vär det osä kert om de o vre hjulfixeringsbyglärnä pä  prov-
riggen skulle hä llä fo r brottlästernä. Vid konstruktionen äv provriggen vär 
det tä nkt ätt den skulle änvä ndäs fo r den dynämiskä provningen. Fo r vidäre 
stätisk fo rsto rände provning bo r testriggen ses o ver – änlä ggningsytän fo r 

                                                
4 2400 N i fallet för steget, som behandlas under detta arbete, med stegytan 0,4 m2 
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hjulen bo r fo rlä ngäs fo r ätt tillä tä sto rre fo rskjutning utän ätt hjulen riskerär 
ätt glidä äv ä nden pä  bänän och infä stningen äv de o vre steghjulen bo r fo r-
stä rkäs med en ho gre kläck fo r hjulet ätt vilä mot, se figur 35.  

 

Figur 35: Förslag på förbättring på testrigg. 

5.5 Mätning av kraft vid nedtramp 

Mä tningärnä äv lästpä verkän i ett steg vid ro relse visär ätt vid normäl gä ng 
upp och ned fo r steget sä  nä r inte lästen upp till den äv ständärden specifi-
ceräde mäxlästen pä  2400 N.  

Dock sä  visär ocksä  resultätet ätt redän vid nä got hästigäre fo rflyttning i 
träppän sä  här grä nsen fo r mäxlästen pässeräts. Vid de vä ldsämmäste ro rel-
sernä ä r till och med kräftpä verkän nä rä den uppmä tä brottlästen fo r steget. 
Att tä nkä pä  ä r ocksä  den dynämiskä effekt dennä typ äv läst här pä  steget i 
form äv utmättning. Vidäre mä tningär bo r utfo räs i mer verklighetstrognä 
scenärion och ävvä gningen fo r väd som ä r rimligen fo rutsebär feläktig än-
vä ndning bo r ses o ver.  

Tolkningen fo r väd som ä r normäl änvä ndning och rimligen fo rutsebär mis-
sänvä ndning ä r fortfärände o ppen men resultätet äv dennä mä tning visär ätt 
hästigä ro relser i rullträppän kän resulterä i brottläster. 
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6 Slutsatser 
Sämmänfättningsvis sä  pekär resultäten frä n litteräturstudien, äktivitetsä-
nälysen, FEM-änälysen, provningen och kräftmä tningär pä  ätt det finns ett 
gläpp i riskänälysen som ligger till grund fo r ständärden SS-EN 115. De be-
lästningär som ett steg utsä tts fo r nä r en pässägeräre ro r sig i träppän kän 
ledä till ett mekäniskt häveri och bo r dä rfo r täs upp som en vä sentlig risk i 
ständärden. Inte minst heller om de tillfä llen dä r rullträppän ä r stillästä -
ende täs i ä tänke – dä r tillträ de äv rullträppän inte fo rhindräs och dä  än-
vä nds som en vänlig träppä. 

Det stä lls ingä kräv i ständärden pä  ätt fo rflyttningen äv pässägeräre i rull-
träppän skä fo rhindräs, värken med hinder eller informätion i form äv skyl-
tär. Tolkningen äv väd som ä r ävsedd änvä ndning och missänvä ndning blir 
dä rfo r svä r. Sä  som de stätiskä och dynämiskä provningsfo rfärändenä ä r 
uppstä lldä i ständärden kän den ävseddä änvä ndningen tolkäs som ätt en 
pässägeräre skä stä  stillä mitt pä  ett steg. Dennä ävseddä typ äv änvä ndning 
skiljer sig dock i hur en rullträppä erfärenhetsmä ssigt kän tä nkäs änvä n-
däs. Rullträppäns utformning bjuder in till en snäbbäre typ äv fo rflyttning 
genom ätt änvä ndäs som en vänlig träppä. 

Vidäre kärtlä ggning äv dessä fo reteelser bo r utfo räs, eftersom orsäkernä 
till repärätioner och stegbyten ä r bristfä lligt dokumenteräde sä  ä r det svä rt 
ätt ävgo rä hur oftä steghäverier fo rekommer sämt orsäkernä till dessä. En 
underso kning äv mäteriälutmättning i steget vid ho gre läster ä r ocksä  ätt 
rekommenderä. 

De preliminä rä rekommendätionernä som kän go räs utifrä n resultätet äv 
dettä exämensärbete ä r dä : 

• ätt info rä ”o verläst pä  steg pä  grund äv pässägeräres fo rflyttning 
upp och ned lä ngs rullträppän” som en vä sentlig risk i ständärden 

• ätt ho jä den änbringäde lästen i den dynämiskä provningen äv steg 
definieräd i ständären till ätt pulserä mellän 500 N och 5000 N 

• ätt info rä ett kräv pä  en skylt som informerär om riskernä vid fo r-
flyttning i rullträppä, exempel i figur 36 

• ätt tydligt visä ätt rullträppän ä r ur drift nä r den ä r stillästä ende fo r 
ätt fo rhindrä ätt den änvä nds som en vänlig träppä, speciellt vid 
nedä tgä ng 

• ätt minskä stressände fäktorer vid tunnelbänenedgä ngär med ängi-
vet interväll pä  tä gävgä ngär istä llet fo r exäkt ävgä ngstid, se figur 37 
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Figur 36: Exempel på förbudsskylt. 

 

Figur 37: Exempel på tidsangivelse, istället för att en exakt avgångstid visas ett 
avgångsintervall istället. 

Fo r ätt ge en ä terkoppling till steget som underso kts under dettä exämens-
ärbete sä  tyder det pä  ätt konstrukto rernä här tägit ho jd fo r en del o verbe-
lästningär. Det ger intrycket äv ätt det ä r vä l genomärbetät och berä knät. I 
reäliteten sä  sker inte rullträppshäverier sä  fort ett steg utsä tts fo r en läst 
ho gre ä n lästen specificeräd i ständärden. Ständärden ä r utformäd fo r ätt 
ge riktlinjer i utveckländet äv nyä rullträppor men det ligger fortfärände pä  
tillverkärens änsvär ätt de ä r sä krä ätt änvä ndä. Mo jligheten ligger ä ven hos 
ko pären ätt stä llä specifikä kräv pä  sä kerhetsnivä er fo r ätt fo rhindrä 
olyckor.
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Bilaga A: Kraftjämvikt – Verifiering av 
FEM-beräkning 
Nomenklatur 

BETECKNING BESKRIVNING 

𝑭 Anbringad kraft 
𝜷𝒙 Avstånd mellan pålagd kraft och den närmaste normaliserade 

reaktionskraften, x-led 
𝒃𝒙 Avstånd mellan de normaliserade reaktionskrafterna 
𝜶 Vinkel på hjulbana, 35° från horisontalplanet 
𝒍𝒚 Avstånd mellan hjulinfästningar, y-led 

𝜷𝒚𝟏 Avstånd mellan pålagd kraft och de nedre hjulinfästningarna, y-led 

𝜷𝒚𝟐 Avstånd mellan pålagd kraft och de övre hjulinfästningarna, y-led 

𝑹𝑯 Reaktionskraft för de högra hjulinfästningarna 
𝑹𝑽 Reaktionskraft för de vänstra hjulinfästningarna 
𝑹𝑨 Reaktionskraft för de nedre hjulinfästningarna mot hjulbanan 
𝑹𝑩 Reaktionskraft för de övre hjulinfästningarna mot hjulbanan 

  

Fo r ätt berä knä de reäktionskräfter som uppstä r vid värderä hjuläxlär nä r 
en kräft 𝐹 äppliceräs pä  ett steg i en rullträppä fo renkläs problemet till en 
enkel kräftjä mviktsekvätion. Problemet deläs upp i tvä  delär, den fo rstä de-
len berä knär hur mycket kräft som gä r till äxelpären pä  värderä sidä om ste-
get. Den ändrä delen berä knär sedän hur mycket äv den kräften som sedän 
gä r till värderä hjuläxlär. 

 

Figur 38: Vy ifrån färdriktningen av rulltrappsteg. 

Axel och infä stning fo r hjul pä  värderä sidä om steget ligger inte i linje med 
värändrä i stegets fä rdriktning. Genom ätt simplifierä steget som en endi-
mensionell bälk vid en vy sedd främifrä n steget, se figur 38, kän de ytor som 
bä r upp reäktionskräfternä frä n hjulen äpproximeräs till tvä  punkter pä  vär 
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sin sidä om bälken. Dettä go r ätt fo rdelningen äv reäktionskräfternä pä  
värsin sidä om dennä bälk kän berä knäs som: 

 
𝑅𝐻 = 𝐹 ∗

𝛽𝑥
𝑏𝑥

 
(1) 

 
𝑅𝑉 = 𝐹 ∗ (1 −

𝛽𝑥
𝑏𝑥
) 

(2) 

De resulterände kräfternä kän sedän fo rdeläs pä  äxel och hjulinfä stning en-
ligt figur 39. Vä rt ätt noterä ä r ätt det nedre hjulet ä r fritt ätt glidä lä ngs hjul-
bänän medän det o vre hjulet ligger mot hjulbänän sämt hä nger fäst i steg-
kedjän. 

 

Figur 39: Vy från höger sida om steget, med förväntade krafter. 

Tre okä ndä reäktionskräfter 𝑅𝐴, 𝑅𝐵 , 𝐻 krä ver tre jä mviktsekvätioner: 

↻ 𝑅𝐴: −𝐹 ∗ 𝛽𝑦1 − 𝑅𝐵 ∗ 𝑙𝑦 = 0 (3) 

↻ 𝑅𝐵: 𝑅𝐴 ∗ 𝑙𝑦 − 𝐹 ∗ 𝛽𝑦2 = 0 (4) 

→: 𝐻 ∗ cos𝛼 − 𝑅𝐴 ∗ sin 𝛼 − 𝑅𝐵 ∗ sin 𝛼 = 0 (5) 
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𝑅𝐵 enligt (3) 
𝑅𝐵 =

−𝐹 ∗ 𝛽𝑦1
𝑙𝑦

 
(6) 

𝑅𝐴 enligt (4) 

 
𝑅𝐴 =

𝐹 ∗ 𝛽𝑦2
𝑙𝑦

 

 

(7) 

𝐻 enligt (5) 

 
𝐻 =

𝑅𝐴 ∗ sin 𝛼 + 𝑅𝐵 ∗ sin 𝛼

cos𝛼
 

(8) 

Resultätet äv kräftjä mvikten i progrämmet tär inte hä nsyn till ätt 𝑅𝐵 och 𝐻 
ä r skildä kräfter sä  de mä ste slä s ihop enligt: 

 
𝑅𝐵+𝐻 = √𝑅𝐵

2 +𝐻2  
(9) 

Sämmänfättningsvis sä  kän ekvätionernä slä s ihop fo r ätt berä knä reäktions-
kräfternä fo r värderä äxlär och hjulinfä stningär. 

Vä nster, nedre hjuläxel: 

 
𝑅𝑉𝐴 =

𝐹 ∗ (1 −
𝛽𝑥
𝑏𝑥
) ∗ 𝛽𝑦2

𝑙𝑦
 

(10) 

 

Ho ger, nedre hjuläxel: 

 
𝑅𝐻𝐴 =

𝐹 ∗
𝛽𝑥
𝑏𝑥
∗ 𝛽𝑦2

𝑙𝑦
 

(11) 

Vä nster, o vre äxelinfä stning: 

 

𝑅𝑉𝐵 =

√
  
  
  
  
  
 
 

(
−𝐹 ∗ (1 −

𝛽𝑥
𝑏𝑥
) ∗ 𝛽𝑦1

𝑙𝑦
)

2

+

(

 
 
 
𝐹 ∗ (1 −

𝛽𝑥
𝑏𝑥
) ∗ 𝛽𝑦2

𝑙𝑦
∗ sin 𝛼 +

−𝐹 ∗ (1 −
𝛽𝑥
𝑏𝑥
) ∗ 𝛽𝑦1

𝑙𝑦
∗ sin 𝛼

cos𝛼

)

 
 
 

2

 

(12) 

Ho ger, o vre äxelinfä stning: 

 

𝑅𝐻𝐵 =

√
  
  
  
  
  
 
 

(
−𝐹 ∗

𝛽𝑥
𝑏𝑥
∗ 𝛽𝑦1

𝑙𝑦
)

2

+

(

 
 
 
𝐹 ∗

𝛽𝑥
𝑏𝑥
∗ 𝛽𝑦2

𝑙𝑦
∗ sin 𝛼 +

−𝐹 ∗
𝛽𝑥
𝑏𝑥
∗ 𝛽𝑦1

𝑙𝑦
∗ sin 𝛼

cos𝛼

)

 
 
 

2

 

(13) 
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Bilaga B: Dokumentation av FEM-analys 
SETTINGS: 

ANALYSIS TYPE: Static 

VOLUMETRIC PROPERTIES: Mass: 12,2 kg 

Volume: 0,0044 m3 

 

MESH TYPE: Solid mesh 

MESHER USED: Curvature-based mesh 

SOLVER TYPE: Large problem direct sparse 

UNIT SYSTEM: SI [MKS] 

MATERIAL PROPERTIES: Name: EN AC-46000 
Model type: Linear Elastic Isotropic 

Default failure 
criterion: 

Mohr-Coulomb Stress 

Yield strength: 1.4e+08 N/m^2 
Tensile strength: 2.4e+08 N/m^2 

Compressive strength: 2.4e+08 N/m^2 
Elastic modulus: 7e+10 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.33   
Mass density: 2760 kg/m^3 

 

Elementuppdelning 

 

 

Elementstorlek: 33 mm-7 mm Elementstorlek: 8 mm-4 mm 
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Randvillkor 

 

 

Kontäktytän mellän o vre äxelinfä st-
ningär och stegkedjeäxlär ä r fixe-
räde mot linjä r och äxiell fo rflytt-
ning, rotätion tillä ts. 

Kontäktytän mellän nedre äxlär och 
hjulläger ä r fixeräde mot normäl 
fo rflyttning mot rullbänän, äll än-
nän fo rflyttning tillä ts. 

Anbringad kraft 

 

Område Beskrivning 

1. 50 mm * 50 mm, anbringat 100 mm från planstegets höger kant och i linje med plan-
stegets bakre kant  

2. 50 mm * 50 mm, änbringät pä  plänstegets mitt och i linje med plänstegets bäkre 
känt 

3. 200 mm * 300 mm, änbringät pä  plänstegets mitt med den kortä sidän pärällell med 
plänstegets bäkre känt 

4. 50 mm * 50 mm, änbringät i plänstegets mitt och i linje med plänstegets ho grä känt 
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En jä mnt fo rdeläd kräft ä r änbringäd viä lämellernäs plänä ytor o ver de be-
skrivnä omrä denä. 
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Områden av intressen 

Fo r ätt o verskä dligt presenterä resultätet äv de olikä lästfällen definieräs fo l-
jände intresseomrä den som visär pä  ho gst spä nningskoncenträtion. 
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Resultat 

3 kN  Ho gstä effektivspä nning (1st Principäl) [MPa] 

 A. B. C. D. E. 

A
n
b
ri
n
gä
t 
o
m
rä
 d
e 1. 112,6 -64,2 149,3 115,1 9,8 

2. 54,6 -7,8 70,7 96,3 41,5 

3. 53,97 -0,72 64,59 75,13 13,2 

4. 157,4 -19,8 179,1 158,1 4,5 

 

10 kN Ho gstä effektivspä nning (1st Principäl) [MPa] 

A. B. C. D. E. 

A
n
b
ri
n
gä
t 
o
m
rä
 d
e 

1. 382,7 -176,5 471,1 490,3 39,9 

2. 182,9 -93,7 211,7 259 148,6 

3. 176,2 -40 220,4 239,2 46 

4. 529,1 -73,1 567,6 533,5 15,6 

 

15 kN Ho gstä effektivspä nning (1st Principäl) [MPa] 

A. B. C. D. E. 

A
n
b
ri
n
gä
t 
o
m
rä
 d
e 

1. 559,1 -232,8 763,7 674,7 58,8 

2. 261,6 -33,7 373,7 503,5 232,7 

3. 256,9 -56,6 332,9 344,6 68,2 

4. 782,3 -109,7 892,1 835,8 23,9 
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Bilaga C: Förstörande provning 
Utrustning 

MTS 10 MN (Storebror) 

Maximal statisk kraft ±10 MN 

Maximal dynamisk kraft ±6 MN 

Maximal kolvrörelse ±90 mm 

Kolvförskjutningshastighet 10 mm/s 

Maximal provlängd 2 900 mm 

Provuppställning 

Prov 1 Prov 2 

Kräft änbringäd viä en 
50*50 mm änlä ggningsytä 
äv stä l pläceräd i linje med 
plänstegets bäkre känt och 
100 mm frä n plänstegets 
vä nsträ känt. 

Kräft änbringäd viä en 50*50 mm lägräd än-
lä ggningsytä äv stä l pläceräd i linje med 
plänstegets bäkre känt och 100 mm frä n 
plänstegets ho grä känt. Sä ttstegets vä nsträ 
sidä ä r uppällät med reglär fo r ätt minimerä 
effekten äv fo regä ende provning. 

Kolven fo rskjuts med häs-
tigheten 0,02 mm/s 

Kolven fo rskjuts med hästigheten 0,1 mm/s 

Resulterande kraft/förskjutningsgrafer 
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Bilder från provningstillfället 

  

  

  

  

 


