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Sammanfattning
När mörkret faller är det svenska samhället i behov av belysning för att
underlätta framkomligheten. Belysning har visats öka säkerheten genom
minskad utsatthet för rån, skadegörelse, våldtäkt och andra kriminella
gärningar.
Ett
problem
som
uppmärksammades
av
produktutvecklingsföretaget inom byggarbetsplatssäkerhet Safety
Solutions Jonsereds, var mörka och trånga passager som uppkom kring
arbetsplatsinhägnader i anslutning till byggarbetsplatser.
Med syftet att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, ville Safety
Solutions Jonsereds konstruera ett belysningsfäste som möjliggör tillfällig
montering av gång- och cykelbanebelysning (GC-belysning) på
arbetsplatsinhägnaden SafePassTM Zone System.
Målet var att utveckla ett belysningsfäste som uppfyllde de krav och
önskemål som förväntades av marknaden och uppdragsgivaren Safety
Solutions Jonsereds. Dessutom var målet även att kunna presentera
belysningsfästet genom en produktbeskrivning och en prototyp av 3Dmodell. Genom att följa de fem projektfaserna från Johannesson et al.
kunde önskat belysningsfäste utvecklas åt Safety Solutions Jonsereds, för
att öka säkerheten kring arbetsplatsinhägnader.
Det framtagna belysningsfästet utmärker sig genom sina ergonomiska
funktioner vilket bidrar till ett säkert och effektivt montage av GCbelysning på arbetsplatsinhägnaden SafePassTM Zone System.
Belysningsfästet fyller dessutom ett tomrum på marknaden, samtidigt
som den uppnår marknadens kriterier och Safety Solutions Jonsereds
värdegrund. Uthyrning av belysningsfästet kan i framtiden bidra till
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter och ökad lönsamhet för Safety
Solutions Jonsereds.
Vidare arbete med val av belysning, elsäkerhet och omfattande
kostnadskalkyler krävs innan belysningssystemet är färdigt. Om fästet
ska användas på statligt ägda vägar krävs det att hela systemet testas
tillsammans enligt standarden EN1317-2 samt uppfyller ställda
kapacitets- och skaderiskklasser.
Nyckelord: Säkerhet, Belysning, Produktutveckling, CAD
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Abstract
When darkness falls Swedish society is in great need of lighting to
facilitate accessibility. It has been shown that lighting increases safety as
it reduces the risk of robbery, vandalism, rape and other criminal acts.
Safety Solutions Jonsereds (SSJ), a product development company
working in business area worksite safety, noticed issues concerning dark
and narrow passages that arose around protection barriers, in
connection with construction areas. Therefore, SSJ’s purpose was to
increase the safety in order to protect those people using the roads,
walkways and paths. To achieve this, SSJ wanted to develop a bracket to
allow temporary lighting for walkways and bicycle paths, with a
suspension on the safety barrier SafePassTM Zone System.
The aim was to develop a bracket that allows temporary lighting for
walkways and bicycle paths, with a suspension on the safety
barrier SafePassTMZone System that meets the market requirements.
Thereafter to be presented with a product description and 3D-models, by
following the five project phases from Johannesson et al. The desired
product could be developed for SSJ in order to increase the safety around
the protective barriers.
The bracket is distinguished by its ergonomic functions, which contribute
to a safe and efficient installation. The product fills a detected gap in the
market, achieves the criteria and meets SSJ’s values. Rental of the
lighting bracket could in the future contribute to increased safety and
profitability.
If the bracket is to be used on roads owned by the Swedish state, the entire
system is required to be tested together, according to the standard
EN1317-2. Electricity safety and an extensive cost estimate must also be
implemented.
Keywords: Security, Lighting, Product Development, CAD
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Terminologi och teknikbeskrivningar
I detta avsnitt redovisas relevant terminologi och teknikbeskrivningar.
Avbländning, G-klassning Hur väl avskärmad en belysning är från
synnedsättande bländning kallas G-klassning. Klassningen anges efter
skalan G1-G6, där G6 är högst avbländande [1].
CAD
Computer-aided design är ett verktyg som möjliggör skissning
av tredimensionella modeller i datorn. Dessa benämns som ”3Dmodeller” eller ”CAD-modeller” i detta arbete.
EN1317-2 T3
För att beskriva hur en fordonsbarriär ska testas,
vilka krav som ställs och vilka egenskaper fordonsbarriären har, används
standarden EN1317-2 [3]. T3 är den högsta kapacitetsklassen för tillfälliga
installationer [3].
Effekt
Belysningars energiförbrukning beskrivs genom effekt som
uttrycks i watt (W) [4].
Färgtemperatur
Färgtemperaturen hos belysningar anges i kelvin
(K) och beskriver belysningens färgton [5]. Olika färgtemperaturer
används till olika belysningsområden. [5]
Färgåtergivning Ra (CRI)
Måttet på hur mycket belysningen
återger objektets verkliga färger kallas Colour rendering index (CRI) eller
Ra-index [5]. Skalan går mellan 0 - 100 procent, där 100 procent
färgåtergivning är bäst och motsvarar dagsljus (naturligt ljus) [5].
Fria rummet
Det fria rummet, även kallat fria höjden, beskriver
den lägsta höjden ett föremål bör placeras på, mätt från en vägbana [6].
Detta för att skydda trafikanterna från att kollidera med föremålet.
GC-bana
GC-bana är en förkortning av gång- och cykelbana,
som är en vägbana avsedd för gång- och cykeltrafikanter (GCtrafikanter). Banan löper längst en gata eller väg, ofta avskilt med
kantsten eller gräsremsa [7].
GC-belysning
GC-belysning är i denna rapport en förkortning för
belysning av gång- och cykelbanor.
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IP-klassning
För att beskriva de skyddande egenskaperna hos
en kapsling används IP-klassning [8]. Denna typ av klassning används
främst då det rör sig om kapslingar som har uppgiften att skydda
elektroniskt innehåll från smuts, vatten och damm [8]. Klassningen består
av två siffror XY, där X motsvarar en siffra mellan 0–6 och beskriver hur
bra kapslingen är på att motstå inträngande föremål eller beröring. Där
är nummer 6 bäst och 0 sämst [8]. Y beskriver kapslingens förmåga att stå
emot vatten och anges på en skala mellan 0–9, där 9 är bäst och 0 sämst
[8].
IK-klassning
En belysningsarmaturs slagtålighet uttrycks
genom IK-klassning med ett värde på 00–10, där IK10 är högst [9].
Klassningen beskriver hur mycket slagenergi belysningsarmaturen tål
[9]. En belysningsarmatur med IK10 tål 20 joul (J), vilket motsvarar en 6
kg slägga med fallhöjd på 40 cm [9]. För utomhusbelysning som kan
utsättas för vandalism är IK10 att föredra [9].
LED-belysning
Light Emitting Diod förkortas LED och är en
relativt ny belysningsteknik genom lysdioder [10].
Livslängd
Belysningens livslängd mäts i medelvärdet på
antalet belysningstimmar (h) som lampan förväntas lysa [4].
Ljusflöde, Lumen (lm)
Ljusflöde är den mängd energi som
direkt omvandlas till synbart ljus och kallas lumen (lm) [4]. Idag används
främst lumen för att beskriva lampans styrka [4]. För LED-belysning
används i princip alltid lm som mått [4]. Watt och lumen beskriver båda
belysningens styrka och kan översättas från den ena till den andra [4].
Ljusstyrka, candela
Styrkan hos en belysning anges i
candela och beskrivs i en riktning från dess ljuskälla [4]. För Lumen
beskrivs styrkan i flera riktningar [4].
Ljusutbyte, lm/W
För att hålla elkostnaderna låga eftersträvas så
effektiv lampa som möjligt, där så mycket som möjligt av den tillförda
energin blir till ljus [4]. Detta beskrivs genom Lumen/Watt [4].
Lux
Lux beskriver antalet lumen per kvadratmeter och kan bero
på parametrar som den tillsatta belysningen och det naturliga dagsljuset
som finns på platsen [4]. Ofta finns lux med i beräkning av ny belysning
för att få optimalt med ljus för den tänkta aktiviteten [4].
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and
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P-klassning Belysningsklassen används för GC-banor med asfalt eller
andra plana ytor för att uppnå jämnhet i belysningen. [11]
Spridning av ljusets färg, MacAdam
Ibland varierar ljusfärgen
från en ljuskälla och avvikelserna mäts då genom MacAdam ellipser,
SDCM [10]. Skalan går mellan 0–10 SDCM, där 0 är bäst färgkvalité. För
utomhusbelysning ses 5 SDCM som tillräckligt [10].
Spridningsvinkel
För att så ett jämnt ljus över en yta kan flera lampor
behövas över ett område [4]. Spridningsvinkeln beskriver inom vilket
område ljusstyrkan är 50% av dess maximala candela [4]. Punktbelysning
har mindre grad exempelvis 10 grader samtidigt som bredare ljuskällor
kan ha bredare vinkel som 60 grader [4].
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Introduktion
I avsnitt 1.1-1.6 beskrivs arbetets bakgrund, projektbeskrivning, syfte,
mål, avgränsningar och tidsplanering. I de sista två avsnitten, 1.7-1.8,
redovisas information om företaget Safety Solutions Jonsereds (SSJ),
fordonsbarriären SafePassTM och arbetsplatsinhägnaden SafePassTM Zone
System (SPZS).

1.1

Bakgrund
Behovet av nya bostäder och byggnader kommer finnas så länge vi inte
är självförsörjande med energi, mat och byggnadsmaterial i varje lokal
region i samhället [2]. För att livet i nya byggnader ska fungera behövs
genomtänkt infrastruktur och transportmedel. [2] Byggnationer av alla
typer kräver skyddsutrustning för att personal och förbipasserande ska
vara säkrade från olyckor. Arbetsplatsinhägnader är en typ av
skyddsutrustning som användas för att skapa säkerhet runt arbetsplatsen
och skyddar bland annat från skador, inbrott, olyckor och stöld.
När dagsljuset inte längre räcker till, krävs belysning för att
arbetsprocesser och trafikflöden ska kunna fortsätta under trygga
omständigheter [2]. GC-trafikanter är en grupp som kan behöva anpassa
sin färdväg då arbetsplatsinhägnader monterats runt ett arbetsområde.
Ett problem som uppmärksammades av SSJ och deras kunder, var mörka
och trånga passager som uppkom kring arbetsplatsinhägnader i
anslutning till byggarbetsplatser. Arbetsplatsinhägnaderna riskerar att
skymma den stationära belysningen, vilket medför ökad risk för olyckor,
rån, våldtäkt och skadegörelse [1]. Kunderna efterfrågade därför
tillfälliga belysningsmöjligheter som monteras på arbetsplatsinhägnaden
SafePass Zone system.
Den tillfälliga belysningen skulle bidra till ökad säkerhet för
förbipasserande trafikanter. Belysta GC-banor har visats öka
orienteringsförmågan, trivseln och känslan av trygghet [1]. Ofta väljs
gångbana efter platsens trygghetsupplevelse [1]. Att gå från en väl belyst
plats till en mörk, gör att det kan ta upp till en timme innan ögat har
anpassat sig [1]. Detta medför ökade olycksrisker och känslan av
otrygghet, då ögat har svårare att uppfatta hinder och andra faror [1].
Inne på byggarbetsplatser finns ofta möjligheten att montera strålkastare
som underlättar arbetet. Det som saknas är ett tillfälligt belysningssystem
för GC-banor som monteras på arbetsplatsinhägnader, med syfte att öka
säkerheten för oskyddade trafikanter.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and
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Projektbeskrivning
Projektet gick ut på att skapa ett belysningsfäste som möjliggjorde
montering av tillfällig GC-belysning på arbetsplatsinhägnaden SPZS. För
att driva projektet framåt skedde arbetsgången metodiskt genom fem
olika projektfaser, alla med olika delmål och tidsramar [2].
I projektets början utfördes en produktplanering, förstudie och
produktspecificering för att skapa kunskap om branschen och identifiera
eventuella tomrum på marknaden. Kravspecifikationer skapades som
omfattade de krav och riktlinjer som ställdes från olika intressenter. Målet
med kravspecifikationerna var dels att fånga upp kriterier från de största
regionerna i Sverige, men också att se över önskade egenskaper hos
belysningsfästet som gör den till en attraktiv produkt.
De viktigaste behovsområdena undersöktes och ett antal delkoncept togs
fram. Dåliga koncept sållades sedan bort genom olika eliminerings- och
värderingsmetoder. Vidare togs valet om vilket koncept som skulle
arbetas vidare till ett slutkoncept. Genom projektets sista fas utfördes
detaljkonstruktion för att specificera slutproduktens egenskaper och
måttsättningar.
Projektet
redovisades
seden
genom
en
produktbeskrivning, 3D-modeller, ritnings-, och monteringsunderlag.

1.3

Syfte
Syftet med arbetet var att öka säkerheten för oskyddade trafikanter kring
arbetsplatsinhägnader med hjälp av tillfällig GC-belysning. Dessutom
skulle det nya belysningsfästet erbjuda säker, effektiv och ergonomisk
montering på arbetsplatsinhägnaden SPZS. Ur ett försäljningsperspektiv
var syftet att skapa en konkurrenskraftig produkt som täckte eventuella
tomrum på marknaden.

1.4

Mål
Målet var att utveckla ett belysningsfäste för tillfällig montering av GCbelysning på arbetsplatsinhägnaden SPZS, som uppfyllde de krav och
önskemål som förväntades av marknaden och uppdragsgivaren SSJ.
Dessutom var målet även att kunna presentera slutprodukten genom en
produktbeskrivning och en prototyp av 3D-modell.
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Avgränsningar
I detta avsnitt redovisas projektets avgränsningar.
Belysningsområde
Kunder till SSJ efterfrågade GC-, reklam- och byggarbetsbelysning.
Projektet avgränsades till att endast ta fram ett nytt belysningsfäste som
möjliggjorde
montering
av
tillfällig
GC-belysning
på
arbetsplatsinhägnaden SPZS.
Förslag på belysning
Detaljerad beskrivning och förslag på belysning är något som
undersöktes i mån av tid. Val av belysning överlåtes till SSJ.
Elsäkerhet
Förslag på placeringen av kablar och elsäkerhet är något som inte ingick
i projektet, men som undersöktes i mån av tid.
Användningsområde
Belysningsfästet kommer användas i Sverige, Finland och Norge. I detta
projekt undersöktes endast krav och riktlinjer för användning i Sverige.
Ekonomi
Ekonomiska beräkningar utfördes inte, däremot följdes ett ekonomiskt
hållbarhetstänk genom hela arbetet.

1.6

Tidsplanering
Arbetet omfattade 15 HP heltidsarbete i 10 veckor. Projektet startades 25e
mars 2019 och avslutades 10e juni 2019. Tiden för projektet fördelades
genom fem milstolpar med olika delmål. Varje milstolpe hade en egen
deadline för att strukturera upp arbetsgången. Mer detaljerad
beskrivning av milstolparnas innehåll och tidsplaneringen återfinns i
Bilaga 1. Arbetssättet har varit agilt, vilket innebär lättrörliga metoder där
krav och kunskaper fått växa fram under arbetets gång [12].

1.7

Om Safety Solutions Jonsereds
SSJ är från grunden ett fallskyddsföretag med visionen om att alla ska ta
sig hem på kvällen. Idag utvecklar och säljer de fall-, bygg- och
trafiksäkerhetsprodukter. Deras enda kund är även deras ägare,
Ramirent, som hyr ut skyddsutrustningen. Personalstyrkan på SSJ har
lång erfarenhet i branschen och har satt standarder för marknaden genom
deras revolutionerande produkter inom skyddsutrustning. Detta har
bidragit till att de är ledande på marknaden inom sitt område. För att
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and
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uppnå en hållbar verksamhet arbetar SSJ med möjligheten att renovera
eller byta ut skadade produkter. Skadade delar säljs som skrot till Stena
Metall, som bland annat återvinner aluminium [13].

1.8

Om SafePassTM Zone System
I början av 2019 lanserades arbetsplatsinhägnaden SafePassTM Zone
System, som är paneler monterade på fordonsbarriären SafePassTM.
Produktens syfte är att skydda och skapa en trevlig miljö för
förbipasserande trafikanter, väg- och byggarbetare omkring
byggarbetsplatser.
SafePassTM
Grunden för SPZS är fordonsbarriären SafePassTM som utvecklades för att
minska olycksrisken på byggarbetsplatser, se Figur 1. Fordonsbarriären
är testad enligt standarden EN1317-2 och uppfyller kapacitetklassen T3.
Dess höjd är 0,7 m, med låg tyngdpunkt för att minska risken för
tippning. SafePassTM fordonsbarriärer kan staplas direkt på varandra för
att göra logistiken effektivare och slippa manuellt arbete på höga
lastbilar. Fordonsbarriärerna går även att hanteras med traktorgafflar
tack vare dess gaffelfickor. Önskas fickorna att täckas, finns det
tillhörande täcklock. Den styrande formen och självlåsningsfunktionen
ger en säker och effektiv montering av fordonsbarriärerna, med minskad
risk för klämskador. Unikt för fordonsbarriären SafePassTM är
servicekanalen som finns högst upp. Där kan skyltar, paneler och andra
tillbehör monteras.

Figur 1: Safety Solutions Jonsereds fordonsbarriär SafePassTM, bild från [14].
Återgiven med tillstånd.

SafePassTM Zone System
SPZS är paneler monterade på fordonsbarriären SafePassTM och används
som arbetsplatsinhägnad för främst byggarbetsplatser, se Figur 2.
Panelen bidrar till mindre störande ljud och moment in och ut från
arbetsplatsen. Även spridning av smuts och damm minskas. Panelen,
som har löstagbara fötter på ett panelfäste, monteras i servicekanalen
ovanpå SafePass™ fordonsbarriär och systemet erbjuder således enkel
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och snabb montering med få moment. För att hindra inbrott och klättring
finns tillbehöret galler, som monteras högst upp på panelen.

Figur 2: Safety Solutions Jonsereds arbetsplatsinhägnad SafePassTM Zone System,
med tillhörande galler. Bild från [14]. Återgiven med tillstånd.

Panelerna är något kortare än fordonsbarriärerna för att tillåta vinklar på
grund av ojämnt underlag. Gliporna som uppstår mellan panelerna täcks
med skarvlister. Varningsskyltar och vägmärken kan monteras för att
uppmärksamma trafikanter om att delar eller hela vägen är avgränsad.
Reklam kan monteras på tillhörande list. Panelens höjd är 1,3 m, men
tillsammans med fordonsbarriären är systemet 2 m. Används gallret är
höjden 2,63 m.
Beräkning av vindlaster utförs med ett beräkningsverktyg som SSJ tagit
fram och visar om systemet behöver stagas. Om systemet är i behov av
stagning finns tillbehöret ställningsfäste som monteras i
fordonsbarriärens servicekanal, se Figur 3. I ställningsfästet kan
ställningsrör monteras och byggas i lämplig konfiguration för att ta upp
vindlaster. Ställningsfästet är inte beprövat och gängor saknas i hålen för
skruvförband.

Figur 3: Tillbehöret ställningsfäste som monteras i servicekanalen på SafePassTM
fordonsbarriär. Bild från Safety Solutions Jonsereds, återgiven med tillstånd.
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Metoder
Produktutvecklingsprocessen
följde
de
fem
projektfaserna
produktplanering,
förstudie
och
produktspecificering,
konceptgenerering, val av koncept och slutligen detaljkonstruktion från
Johannesson et al. [2]. I varje fas valdes metoder som bidrog till ökad
förståelse och lösningsbarhet av utvecklingsuppgiften. Slutprodukten i
arbetet var inte av bestämd karaktär, men metoderna bidrog till ett
belysningsfäste som var så nära ett slutresultat som möjligt.

2.1

Produktplanering
Syftet med projektfasen produktplanering var att planera arbetsgången
och strukturera upp hur avsedda uppgifter skulle genomföras, se avsnitt
1.6. För att skapa en konkurrenskraftig produkt på marknaden krävdes
djupare kunskaper om branschen och dess trender [2]. Metoderna
användes därför för att förutspå utvecklingens riktning på marknaden
och samtidigt få kunskap om hur det nya belysningsfästet möter nyttiga
funktioner i samhället.

2.1.1

Planering
Planering av arbetet utfördes övergripande i form av en SMART-plan
innehållande projektets syfte, mål, avgränsningar, resurser och tidsplan.
SMART:en sågs som ett levande dokument med agil arbetsanda, där
produktutvecklingens faser kunde förändras under vägens gång.

2.1.2

Branschanalys
Datainsamling av befintliga monteringslösningar, SSJ:s konkurrenter och
konkurrerande produkter skedde huvudsakligen genom sökning på
internet,
företagens
hemsidor
och
undersökning
av
produktspecifikationer. Även befintliga belysningssystem kartlades för
ändamålet och tekniska lösningar redovisades. Slutligen analyserades
SSJ:s värdegrund och vad som fick dem att skilja sig från deras
konkurrenter.

2.1.3

Möten
Möten med SSJ:s personal utfördes för att få reda på mer om företagets
position på marknaden och vad som skiljde dem från deras konkurrenter.

2.1.4

Observationer
För att öka förståelsen hur dagens GC-belysning monteras utfördes
observationer genom att besöka platser med tillfällig- och stationär GCbelysning.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and
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Förstudie och produktspecificering
Identifiering och undersökning av belysningsfästets möjliga intressenter
utfördes för att ta reda på deras krav, önskemål och viktiga egenskaper
som gör belysningsfästet attraktiv. Kriterierna samlades sedan i två
kravspecifikationer som speglar förväntningarna på produkten. För att
skapa förtroende för belysningsfästet och belysningen hade alla krav och
önskemål en källa som exempelvis byggde på befintlig beprövad
vetenskap eller var baserat på ett känt problem hos en intressent.

2.2.1

Intressenter
Genom möten med SSJ:s personal kartlades belysningsfästets
intressenter. Intressenterna grupperades och beskrevs sedan för att öka
förståelsen för deras specifika behov samt hur de berodde av varandra.

2.2.2

Datainsamlingsmetoder
För att komma närmare intressenterna och ta reda på deras krav och
önskemål, användes fyra olika datainsamlingsmetoder som beskrivs i
detta avsnitt. Metodernas mening var att ge stöd till
kravspecifikationerna och möjliggöra spårbarhet.
Metodansats 1, Möten och mailkontakt
Möten på telefon och mailkontakt utfördes med olika intressenter för att
få inblick i vad som var viktigt med det nya belysningsfästet. Metoden
gick ut på att öka förståelsen och ta reda på eventuella krav och önskemål.
Metodansats 2, Observationer montering
För att öka förståelsen för montörens arbete och hur
arbetsplatsinhägnaden SPZS fungerade, observerades montering och
demontering av SPZS i SSJ:s verkstad.
Metodansats 3, Testmontering av enkel prototyp
För att skapa förståelse för montörens arbete testades en enkel prototyp i
SSJ:s befintliga ställningsfäste. I ställningsfästet monterades en
belysningsstolpe som var 2860 mm lång och 48 mm diameter. Högst upp
på belysningsstolpen fästes en 4 kg tung “test-belysning” med längden
655 mm. Vid första testet sattes anordningen ihop utan galler, sedan
prövades gallret att monteras efter belysningen.
Metodansats 4, Undersökningar av befintliga krav och riktlinjer
För att ta reda på krav och riktlinjer som redan fanns på marknaden,
undersöktes Trafikverkets handböcker för väg- och gatuutformning
(VGU) [1], [6], [15], [16], Sveriges kommuner och landstings (SKL)
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and
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handbok arbete på väg (APV) [17] samt tekniska handböcker (TH) från
Stockholms- [18], Göteborgs- [19] och Malmö stad [20], [21].
Metodansats 5, Undersökningar
Undersökningar utfördes även genom sökningar på internet och läsning
i böcker för att öka kunskapen om projektfasen.
2.2.3

Kravspecifikation
Då utseendet och funktionerna på belysningsfästet berodde på av vald
belysningsarmatur, utformades en kravspecifikation för belysningsfästet
och en kravspecifikation för belysningen. Kravspecifikationerna
hanterades som öppna dokument under hela projektets gång. Syftet med
kravspecifikationerna var att skapa så korrekta beskrivningar av vad som
förväntades produkterna. De framtagna kriterierna kategoriserades till
krav (K) eller önskemål (Ö), där kraven måste uppfyllas och önskemålen
gärna får tillfredsställas. För att möjliggöra värdering av olika kriterier,
viktades önskemålen på en skala 1–5, där 5 var viktigast och 1 är minst
viktigt. Trots att ett önskemål inte alltid uppfylldes helt, kunde en lösning
ändå uppfylla tillräckligt av behoven för intressenterna [2]. Kriterierna
delades också in som funktion (F) eller begränsning (B).
Funktionskriterierna användes sedan som lösningsdrivande i
konceptgenereringen.

2.2.4

Förslag på belysning
Förslag på belysning utsågs med hjälp av information från
belysningsföretaget Fagerhults och kravspecifikationen för belysning, se
Bilaga 3.

2.3

Konceptgenerering
I denna projektfas identifierades de viktigaste behovsområdena för att
förstå förväntningarna på det nya belysningsfästet. Syftet med
konceptgenereringen var att ta fram så många tänkbara lösningar som
möjligt som uppfyller kriterierna. Delfunktionerna och dellösningarna
samlades sedan i en morfologisk matris.

2.3.1

Identifiering av behovsområden
Genom möten med Safety Solutions Jonsereds och Ramirent kunde de
viktigaste behovsområdena identifieras.

2.3.2

Funktionsanalys
Funktionsanalys genomfördes med hjälp av bland annat kreativa och
systematiska metoder för att generera lösningar till alla delfunktioner.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

11

SafePassTM Zone Belysning
Produktutveckling av belysningsfäste

Mittuniversitetet
19-06-13

Kreativa metoden, Brainstorming
För att generera dellösningar användes bland annat den kreativa
metoden brainstorming. Metoden gick ut på att studenten, tillsammans
med personalen på SSJ, berättade sina idéer kopplade till
produktbeskrivningen. I denna metod gick kvantitet före kvalité. Utan att
kritisera varandras idéer, skulle gruppen därför komma fram till så
många vilda idéer som möjligt för att bredda den kreativa
lösningsrymden [2, s. 166-167].
Systematiska metoder
En annan metod som användes för att generera dellösningar var
systematiska metoder. Detta innebar att inspiration hämtades från
befintliga lösningar, möten med ledande företag och undersökning av
liknande produkter [2, s. 165].
Katalogmetoden
För att skapa ytterligare idéer användes katalogmetoden för att
undersöka liknande produkter. Metoden gick ut på att söka inspiration
från broschyrer, produktkataloger, magasin eller liknande [2, s. 174].
Följa kravspecifikationerna
För att skapa så många genomförbara dellösningar som möjligt speglades
lösningarna till kravspecifikationerna under utvecklingens gång.
2.3.3

Konceptgenerering av dellösningar
Koncepten byggdes baserat på de dellösningarna som togs fram. För att
skapa en realiserad bild av koncepten ritades skisser för hand och sedan
i 3D genom SolidWorks (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay,
Frankrike). Koncepten presenterades sedan för SSJ för utvärdering.
Härifrån kunde vissa koncept strykas direkt på grund av ej uppfyllda
krav. Andra koncept utvecklades ytterligare genom brainstorming innan
de gick vidare till nästa projektfas.

2.4

Val av koncept
I detta avsnitt presenteras de metoder som användes för att värdera
koncepten i förhållande till belysningsfästets krav och önskemål.
Projektfasen innebar analysering av konceptens kvalitéer gentemot
varandra och sedan val av koncept med högst erhållet värde [2, s. 179].
Säkra kravspecifikationerna
För att kravspecifikationerna skulle skildra det verkliga målet med
belysningsfästet och belysningen, säkrades kriterierna ännu en gång.
Formuleringarna kontrolleras att de var lösningsoberoende och mätbara.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and
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Genom ökad kunskap kunde nya kriterier läggas till och gamla förfinas.
Viktning av önskemålen kontrollerades ytterligare en gång för att bli mer
relevant och användbart. För att kunna sortera ut dåliga koncept, var det
viktigt att kravspecifikationerna var så fullständiga som möjligt.
Eliminering av koncept
Med hjälp av Pahl och Beitz elimineringsmatris sorterades dåliga koncept
bort genom avstämning mot belysningsfästets krav från
kravspecifikationen [2, s. 183]. Syftet med metoden var att eliminera
dåliga koncept som inte uppfyllde kraven. Eftersom koncepten inte var
bestämda på detaljerad nivå, bedömdes konceptens potentiella
egenskaper. Alla koncept ställdes inför kraven, där de antingen blev
godkända (G) eller underkända (U). Även frågetecken (?) lades in för
koncept som behövde mer tilläggsspecifikationer för att kunna bedömas.
För att gå vidare i fasen krävdes att alla krav var godkända (G) eller
behövde tilläggsspecifikationer (?). Underkända koncept sållades bort
från vidare utveckling.
Då val av belysning var utanför projektets tidsram, utfördes ingen
jämförelse med andra belysningar i detta projekt. Däremot jämförde SSJ
belysningar på egen hand, baserat på belysningens kravspecifikation från
detta projekt.
Pughs Relativa beslutsmatris
De koncept som fanns kvar efter elimineringsmatrisen ställdes mot
önskemålen i belysningsfästets kravspecifikation genom Pughs Relativa
beslutsmatris. Metoden möjliggjorde värdering och rangordning av
koncepten [2, s. 184]. Ett referenskoncept valdes för att kunna jämföra
koncepten mot varandra. För varje kriterium togs ställningen till om det
aktuella konceptet var bättre (+), lika bra (0) eller sämre än (-)
referenskonceptet. Värdet summerades och koncepten kunde rangordnas
efter erhållet värde. De koncepten med lägst värde sållades bort.
Konceptet med högst värde plockades ut och blev ny referens i nästa
omgång. De förslag som gick vidare jämfördes och värderades igen. Detta
fortsatte tills resultatet konvergerat. Syftet var att täcka alla tänkbara
aspekter som gör att belysningsfästet uppfyllde de behovsområden den
var tilltänkt.
Prototypbyggnad
För att styrka de bästa koncepten som värderades genom Pughs Relativa
beslutsmatris, byggdes prototyper av de fyra mest lovande koncepten.
Syftet var att få kännedom om hur monteringen upplevdes och upptäcka
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eventuella svagheter. Personalen på SSJ beställde in stålrör,
aluminiumrör och tre olika belysningsarmaturer för testning.
Prototyperna byggdes sedan med hjälp av personalen från SSJ i deras
verkstad i Östersund.
Val av bästa koncept
Slutligen valdes det bästa konceptet för realisering och vidare arbete.
Konceptets egenskaper beskrevs kopplat till kravspecifikationen och 3Dmodell presenterades.

2.5

Detaljkonstruktion
I denna projektfas konstruerades detaljerna på det valda konceptet.
Hållbarhetsanalys
Undersökning av belysningsfästets miljöpåverkan genomfördes via
sökningar på internet. Syftet var att hitta materialmöjligheter som gör
belysningsfästet så miljövänlig som möjligt.
Utvärdering och förfinande i två iterationssteg
Utvärdering och förfinande av det valda konceptet skedde i två steg där
det ena var via möten med SSJ och den andra via FMEA och
hållbarhetsanalysen.
FMEA, Felmetods – och effektanalys
För att minska risken att belysningsfästet utsätts för haveri och systemfel
utfördes FMEA, felmetods – och effektanalys [2]. Felhändelserna
analyserades på komponentnivå där olika systemfel kunde upptäckas.
Genom metoden utfördes bedömning av sannolikheten för fel,
allvarlighetsgraden samt sannolikheten att upptäcka felet. De tre olika
faktorerna värderas sedan genom en 10-gradig skala, där 1 var minst
allvarlig och 10 mest allvarlig. De tre riskfaktorernas tal multiplicerades
sedan med varandra för att få fram ett risktal. Där efter tillsattes en
rekommenderad åtgärd och en ny omgång FMEA utfördes för att se om
risktalet hade minskat.
Primärkonstruktion
Material och standarddelar undersöktes
samarbetspartners. Sedan kategoriserades
nyproduktion eller standardkomponent.

hos SSJ:s befintliga
komponenterna som

Slutsäkra mot kravspecifikationen
För att säkra att belysningsfästet uppfyllde de krav som ställts, säkrades
konceptet åter igen mot kravspecifikationen.
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Konstruktionsdetaljer
Slutligen måttsattes och ritades de sista skisserna över det nya
belysningsfästet genom SolidWorks. Detaljerna specificerades genom
produktbeskrivning, CAD-modeller, ritnings- och monteringsunderlag.
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Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten av de fem projektfaserna.

3.1

Produktplanering
I detta avsnitt redovisas resultatet av projektfasen produktplanering.

3.1.1

Planering
Planeringen av projektet redovisas i SMART:en och tidsplaneringen som
återfinns i avsnitt 1.6 och Bilaga 1.

3.1.2

Branschanalys
I detta avsnitt presenteras resultatet av branschanalysen.
Safety Solutions Jonsereds konkurrenter
SSJ konkurrerar med andra företag som erbjuder fallsäkerhetsprodukter
eller temporär skyddsutrustning för byggarbetsplatser. Nedan beskrivs
några av dem.
Ramudden AB
Företaget Ramudden AB förser byggarbetsplatser med rätt och säker
utrustning. De erbjuder allt från vägavstängningar till trafiksignaler och
bevakningar. På Ramuddens hemsida upptäcktes inga belysningsfästen
för tillfällig montering av GC-belysning på arbetsplatsinhägnader [22]. I
produktutbudet hittades däremot olika typer av varningslyktor [22].
ProVia
ProVias affärsidé är att leverera säkra, billiga och lätthanterliga produkter
för vägarbeten eller liknande uppdrag. Deras samarbetspartner är
Ramudden AB där de tillsammans har uthyrningsverksamhet av
trafikanordningsprodukter. ProVia erbjuder inte heller något
belysningsfäste för tillällig montering av GC-belysning på
arbetsplatsinhägnader [23]. Att minska påverkan på miljön är däremot
något de uttrycker som en viktig del av deras hållbarhetsarbete. De
använder gärna återvunnet material och väljer i största mån bort material
som innehåller miljögifter. För ProVia är det prioriterat att miljölagarna
som råder vid arbetsplatsen följs [23].
Aqvis Miljö AB
Aqvis Miljö AB erbjuder bland annat bullerskydd och
dagvattenhantering åt stora samarbetspartners som Trafikverket,
Skanska, NCC och PEAB [24]. Genom observationer upptäcktes tillfälliga
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strålkastare
och
lysrör
som
satt
monterade
på
deras
arbetsplatsinhägnader. Belysningsfästena var enklare träbitar som
belysningen monterats på med hjälp av skruvförband. Inga utvecklade
belysningsfästen för tillfällig montering av GC-belysning på
arbetsplatsinhägnader upptäcktes i deras produktkatalog.
ATA Hill & Smith AB
ATA levererar produkter inom trafiksäkerhet med syftet att skydda liv
[25]. Målet för dem är att skydda både vägarbetare och trafikanter genom
deras utrustning. Företaget är internationellt då de är dotterbolag till
brittiska Hill & Smith Holdings PLC. Produkterna de erbjuder för
uthyrning är allt från avspärrningar till varningslampor. ATA har ett eget
innovationscenter där de utvecklar och testar nya produkter under hårda
belastningar för att säkerställa att de håller för alla tänkbara situationer
ute i arbetet. Innovationsarbetet bidrar till värdefulla kunskaper som
driver företaget framåt. Dessutom erbjuds kundanpassade utbildningar
genom ATA för att stärka säkerhetstänk och rutiner på arbetsplatser [25].
Inga belysningsfästen för tillfällig montering av GC-belysning på
arbetsplatsinhägnader upptäcktes.
Ställningsshop, Totalprojekt i Skåne AB
Ställningsshop.se tillhör Totalprojekt i Skåne AB och bedrivs genom
webhandel [26]. Företaget erbjuder många produkter som används vid
byggarbetsplatser. Det rör sig om allt från byggnadsställningar till
arbetslampor
och
monteringar
av
dessa.
Trots
många
belysningslösningar erbjuder Ställningshop.se inte heller något specifikt
belysningsfäste för tillfällig montering av GC-belysning på
arbetsplatsinhägnader [26].
Combisafe
Combisafe håller till i Östersund och utvecklar också fallskydd, precis
som SSJ. Det som skiljer företagen åt i produktutbud är att SSJ även har
lösningar för trafiksäkerhet. SSJ konkurrerar med Combisafe dels genom
att erbjuda produkter med lägre vikt. Detta gör SSJ:s produkter mer
användarvänliga.
SafetyRespect AB
En annan lokal konkurrent är Safety Respect i Östersund, som tillverkar
fallskydd för byggbranschen [27]. Många av deras produkter tillverkas i
deras egen fabrik. Safety Respect erbjuder produkter och tjänster både i
och utanför Sverige. I dagsläget erbjuder inte Safety Respect något
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montering

av

GC-belysning

på

Möjliga konkurrenter till det nya belysningsfästet
I detta avsnitt undersöktes företag som konkurrerar med det nya
belysningsfästet. Här ingår även SSJ:s befintliga konkurrenter, då de i
framtiden kan komma att utveckla liknande produkter. Belysningsfästet
konkurrerar även med andra företag som erbjuder monteringslösningar
för belysning, både tillfällig och stationär.
JCNY Industries
JCNY Industries från New York har som syfte att effektivisera
industriella arbetsplatser genom sparad arbetstid och kostnader [28].
JCNY menar på att lägre utförd arbetstid gör industriella bolag mer
konkurrenskraftiga, då de kan erbjuda tjänster till lägre pris. De arbetar
med effektiva metoder och automatisering, vilket leder till lägre
kostnader. Något som JCNY upplevt tagit tid från arbetet är montering
och installation av omkringliggande utrustning. Därför utvecklar JCNY
kundanpassade lösningar för montering av skyltar, varningslampor och
vägbelysning, som fungerar tillsammans med fordonsbarriärer. JCNY är
det enda företaget som upptäckts erbjuda ett tillfälligt belysningsfäste för
GC-belysning, däremot monterat på fordonsbarriärer [28].
SafeRoad Sverige AB
Ett företag som erbjuder hela belysningssystem är SafeRoad Sverige AB
[29]. Företaget har konstruerat, levererat och monterat belysnings- och
skyltanordningar sedan 1967. Deras huvudsakliga område är belysning
och bärare, så som stolpar, master och portaler för utrustning. Deras
produkter är i många fall stationära genom större master på exempelvis
fotbollsplaner eller vägbelysning [29].
Befintliga monteringslösningar för belysning
I detta avsnitt kartlades monteringslösningar för olika typer av belysning.
I Stockholm observerades en lösning av belysningsproblematiken genom
enkla lysrör fastskruvade på arbetsplatsinhägnader, se Figur 4. Elektriker
måste då installera varje belysning på plats, vilket blir dyrt och
tidskrävande. Denna typ av lösning följer inte heller marknadens krav på
GC-belysning och kan exempelvis bidra till synnedsättande bländning.
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Figur 4: Observation av lysrör tillfälligt monterade på arbetsplatsinhägnader i
Stockholm.

EZ-Slip
JCNY Industries flaggskepp EZ-slip, är ett belysningsfäste monterat på
fordonsbarriärer [28]. För att passa till olika ändamål finns EZ-slip med
kundanpassade överdelar för att enkelt kunna ansluta exempelvis en
lyktstolpe eller skylt [28].
Belysningsstolpar med och utan tillhörande betongfundament.
Företaget Tjörn Handel AB erbjuder en rad olika stolpar som används för
montering av belysning. Stolparna kan användas för att belysa parker
eller GC-banor. Helt raka stolpar används ofta vid parker och vissa typer
av gångbanor. Stolpar med böjd arm används ofta vid vägar för ljuset ska
nå önskat belysningsområde, se Figur 5. Betongfundament bidrar till att
stolpen står stationärt på utsatt plats. [30]

Figur 5: Tjörn Handel AB:s ”Armaturstolpe LPH 8 m, Enkelarm 1 m MB”. Bild från
[30]. Återgiven med tillstånd.

El-Björns S2000 Stativ Universal 0,9 - 2 m [31].
Lampstativ med teleskopfunktion används för att kunna höja och sänka
lampkronan. Stativet är utvecklat för att användaren ska slippa frakta
tunga och skrymmande belysningsmontage. Lamporna monteras högst
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upp på stativet genom ett universalfäste. Stativet passar till El-Björns
bojlampor samt andra lampor som passar till universalfästen [31].
Ställningsshops Belysningsmast kapten 2-5m med 2 st strålkastare [26].
Belysningsmasten kapten är modellen stadigare än S2000 Stativ
Universal. Stativet har grövre aluminiumpelare med teleskopfunktion,
passande för två lampor. För att höja och sänka belysningen finns en
handvinsch. Foten är större och stadigare än S2000 Stativ Universal och
har även hjul för att enklare kunna förflytta masten [26].
El-Björns Linktower T3 LED 93 000Lm [32].
Linktower är en belysningsmast som tål hårdare väder och vind än ett
lättare stativ. Masten har en stabil bas med stödhjul och ben. Masten kan
till, skillnad från både S2000 och Kapten, klara tyngre lampor på högre
höjd med större belysningsarea. Höjden justeras genom en dubbel
handvinsch. Lamporna går att seriekoppla och på basen går det att slå på
och av belysningen [32].
Rörarm med väggfäste 60 mm.
Tjörn Handel AB har även ett väggfäste som passar till belysning med
rund anslutning, se Figur 6 [30].

Figur 6: Tjörn Handel AB:s ”Rörarm med väggfäste 60 mm”. Bild från [30].
Återgiven med tillstånd.

Metal Bracklet for Driverless LED [33].
Företaget Solid Apollo LED erbjuder enkel montering för LED-tråd [33].
Fästet liknar en kuvert- eller tidningshållare som skruvas fast på väggen.
LED-tråden läggs sedan i hållaren [33].
Mounting Bracklets for 12V LED-strips [34].
Företaget LEDsupply erbjuder ett fäste för LED-tråd med
rekommenderad bredd på 10 mm [34]. Fästet är en mindre plastbricka
som omsluter LED-tråden och skruvas fast på önskad plats [34].
Wishbone Site Furnishings [35].
Ett sidospår är företaget Wishbone som bland annat tillverkar bänkar i
återvunnen plast som monteras på fordonsbarriärer. Bänken monteras
vid ombyggnationer kring tågstationer och andra väntplatser [35].
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Befintliga belysningar
I detta avsnitt beskrivs olika belysningar.
Generellt om LED-belysning
LED-tekniken fick sitt genomslag när belysningen uppfyllde längre
livslängd och blev mer energieffektiv än de konventionella lösningarna
på marknaden [10]. En LED-lampa med effekt på 10W kan ge samma ljus
som en vanlig glödlampa med 60W [4], vilket bidrar till lägre
miljöpåverkan [10]. Valet av LED blir därför fördelaktigt rent ekonomiskt
och underhållsmässigt genom lampornas långa livslängd [4].
Dagens LED-lampor har generellt bra färgåtergivning. För belysning på
skolor, kontor och allmänna platser brukar färgåtergivningen vara på
Ra80-89, vilket klassas som hög färgåtergivning [5]. Ljuskällor med Ra
över 90 klassas som utmärkt färgåtergivning och används ofta i
skyltfönster och museum, där färgåtergivningen ska vara så hög som
möjligt för att framhäva de naturliga färgerna [5]. För utomhusbelysning
brukar värdet ligga på Ra70-79, vilket ger en bra färgåtergivning [5].
Lysdioden hos en LED-belysning utstrålar ljus när den utsätts för
elektrisk ström. Själva ljusytan hos en diod är 1–2 mm^2, vilket gör att
flera dioder sätts samman för att uppfylla önskad belysning [10].
Problemet med LED-belysning är att den ibland upplevs som bländande.
För att motverka bländning är belysningen beroende av monteringsplats
och hur belysningen är avskärmad [10]. Därför är det viktigt att välja en
belysning med hög G-klassning.
Det största hotet för LED-belysningens effektivitet och livslängd är höga
temperaturer kring dioderna [10]. Hur bra dioderna kyls av, avgörs av
materialet som sitter bakom dioden. Idag utförs beräkningar för att
säkerhetsställa att högre temperaturer inte nås. Själva lysdioden är
slitstark, innehåller få rörliga delar och tål därför viss mekanisk påverkan,
som exempelvis vibrationer [10]. Ett annat problem med LED-belysning
är att ljusflödet ofta minskar över tid [10].
LED-tråd
LED-tråd kan monteras på arbetsplatsinhägnader för att belysa
exempelvis en längre reklamvägg [36].
LED-paneler och boxar
LED-paneler och boxar passar för belysning av exempelvis
reklamskyltar, då belysningen lyser upp reklambilden bakifrån [37].
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LED-lampor för GC-belysning
Det finns många olika GC-belysningar med LED-dioder, ett exempel är
Tjörn Handel AB:s ”Gatubelysning Kloster” som visas i Figur 7. Vissa
GC-belysningar går att vinkla och har ett runt fäste för montering på
stolpar [30]. Även företaget Fagerhult erbjuder denna typ av GCbelysning samt beräknar hur dessa ska placeras i höjd och avstånd [38].
Fagerhult har erfarenhet för belysning av offentliga miljöer så som
kontor, industrier, sjukhus och andra inom- och utomhusmiljöer [38].

Figur 7: Tjörn Handel AB:s ”Gatubelysning Kloster”. Bild hämtad från [30].
Återgiven med tillstånd.

Bojlampor, EBL Boj 48/8 [32].
El-Björn har olika varianter av bojlampor, exempelvis EBL Boj 48/8, se
Figur 8. Lampan är en arbetslampa och har en inbyggd krok för
montering. Kroken kan även användas för att avlasta kabeln om lampan
”hänger” i den. Dessutom går det att fästa lampan på stativ med hjälp av
tillbehör [32].

Figur 8: El-Björns bojlampa ”EBL Boj 48/8”. Bild hämtad från [32]. Återgiven med
tillstånd.

EBL F 230/100 NB 50x140° - Strålkastare 100 W [32].
Även olika typer av strålkastare finns hos El-Björn AB [32]. En sådan
variant är ”EBL F230/100 NB 50x140°- strålkastare 100W” som används
för belysning för master och kranar, se Figur 9 [32].

Figur 9: EBL F230/100 NB 50x140°- strålkastare 100W från El-Björn AB. Bild hämtad
från [32]. Återgiven med tillstånd.
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Varumärket Safety Solutions Jonsereds
Safety Solutions Jonsereds kärnvärden:
• Vision om att alla kommer hem på kvällen
• Eliminera olyckor på arbetsplatser
• Utveckla morgondagens säkerhetslösningar
• Leverera produkter som leder till kostnadsbesparing
• Innovativt, Säkert, Effektivt
POD (Points of difference)
Personalstyrkan på SSJ har lång erfarenhet och specialistkunskaper inom
säkerhet på byggarbetsplatser. Optimering av byggarbetsmiljöer tycker
de ska ske genom att ha tänkt rätt från början. Genom deras långa
erfarenhet har de varit med och format industrin. Bland annat har de tagit
fram tester, krav, standarder och konstruerat tillfällig skyddsutrustning.
Ett tankesätt som gör SSJ till ett ledande företag, är strävan efter att
produkterna de skapar ska täcka så många funktioner och problem som
möjligt. Genom detta projekt sticker SSJ ut från konkurrenterna genom
att utveckla ett belysningsfäste som möjliggör tillfällig montering av GCbelysning på arbetsplatsinhägnaden SPZS. Ingen av SSJ:s svenska
konkurrenter erbjuder någon liknande produkt i deras produktkataloger,
se avsnitt 3.1.2. Detta gör SSJ unikt då tomrummet på den svenska
marknaden får chans att fyllas. Genom projektet ger sig SSJ in i
belysningsbranschen och gör den till en del av skyddsbranschen.
Det finns många fördelar med att Ramirent köper in och hyr ut SSJ:s
produkter. Dels ansvarar Ramirent för att produkterna kontrolleras och
fräschas upp, så att de alltid är säkra och håller vad de lovar. Dessutom
är efterfrågan på uthyrningsprodukter stort. Byggföretagen slipper
kostnader för lagerhållning och låst kapital när byggnadsmarknaden
svänger.
Miljöarbetet är något SSJ tar hänsyn till i produktutvecklingen, vilket gör
dem extra konkurrenskraftiga av en rad anledningar. Oftast hänger
miljöarbete hand i hand med ekonomin, då billigare framställning av
produkter oftast innebär färre bearbetningsmetoder och hushållning av
material [2]. Tidigare var det i största utsträckning lagstiftningar som
styrde företagens miljökrav. Idag påverkar även marknaden att
produkter ska vara hållbara, genom att konsumenterna och kunderna
blivit mer miljömedvetna [2]. Kunderna har insett att resurssnålare
produkter leder till ett bättre pris [2].
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POP (Points of parity)
Produkterna som utvecklas av SSJ måste vara väl genomtänkta och
testade för att de ska betraktas likvärdigt sina konkurrenter. Dessutom
måste produkten vara kostnadseffektiva vid tillverkning och medföra
optimering av arbetstid för kunden för att det ska finnas mening med
användandet. För att kunna slå igenom på marknaden måste
belysningsfästet passa in i många olika typer av miljöer och utgöra ett
snyggt helhetsintryck.

3.2

Förstudie och produktspecificering
Kriterier från intressenterna bidrog till att två kravspecifikationer
skapades i denna projektfas. Den första kravspecifikationen togs fram för
belysningsfästet och återfinns i Bilaga 2. Den andra skapades för
belysningen och återfinns i Bilaga 3.

3.2.1

Intressentanalys
I detta avsnitt beskrivs belysningsfästets intressenter. Dessa kartlades och
indelades i intressentgrupper, se Tabell 1.
Tabell 1: Tabellen beskriver vilka intressenterna är och vilken intressentgrupp de
tillhör.
SSJ

Inköpare

Inhyrning

Användare

Konstruktörer på Research and
Development-avdelningen (R&Davdelningen)

Ramirent

Malmö Stad

Byggnadsarbetare

Tillverkare

Stockholm stad

Transportören

Montörer vid tillverkning

Göteborg stad

Reparatören

Marknadsförare

Trafikverket

Elektrikern

Byggföretag

Trafikanter

SSJ
Konstruktörer på R&D-avdelningen
Efter detta projekt ska SSJ:s konstruktörer på R&D-avdelningen kunna
fortsätta arbetet med belysningsfästet. Det kan röra sig om att planera
montering för andra typer av belysningar, arbete med elsäkerheten eller
tillföra viktiga funktioner till belysningsfästet.
Tillverkare
Tillverkarna kommer vara bland de första personerna som hanterar
belysningsfästet eller prototypen.
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Montörer vid tillverkning
När delarna i konstruktionen har tillverkats ska montören montera ihop
dem till en färdig produkt. Monteringen kan innebära att fästa förband
eller montera fast vald belysning på belysningsfästet.
Marknadsförare
Marknadsförarnas uppgift är att sälja in belysningsfästets funktioner och
skapa ett behov hos kunden.
Inköpare
Ramirent
Ramirent hyr ut belysningsfästet till intressentgruppen ”inhyrning” som
exemeplvis kan vara ett byggföretag. Inhyrningsgruppen är i sin tur
beroende av att gruppen ”användare” kan hantera belysningsfästet på ett
effektivt och säkert sätt. Därför är det viktigt att se över alla inhyrares och
användares krav och önskemål, för att skapa en konkurrenskraftig
produkt till Ramirent.
Inhyrning
Malmö Stad, Stockholm Stad, Göteborg Stad och Trafikverket
Samtliga intressenter nämnda i rubriken har behov av en produkt som
skapar säkerhet för samhället. Däremot har de olika riktlinjer och krav
som skiljer dem åt. Ovannämnda intressenter är beroende av att
användarna upplever ökad säkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter.
Byggföretag
Belysningsfästet bidrar med att skapa säkrare byggarbetsplatser samt
skyddar arbetsområdet från stöld och skadegörelse genom att möjliggöra
belysning. Företag som hyr belysningsfästet måste upprätthålla de
riktlinjer och krav som ställs för det aktuella området. Därför måste krav
och önskemål från Trafikverket och de största kommunerna i Sverige
uppfyllas för att kunna användas runt om i hela landet. För att kunna
hålla låga kostnader för byggföretagen, krävs det att användaren kan
montera belysningsfästet ergonomiskt, effektivt och säkert.
Användare
Byggarbetare
Belysningsfästets montörer kan vara byggarbetare, Ramirents personal,
kunder som hyr belysningsfästet eller underentreprenörer. Denna
intressentgrupp kan därför komma att behöva hantera belysningsfästet
ute på arbetsplatsen genom montering och demontering. Därför är det
viktigt att monteringen sker säkert, effektivt och ergonomiskt.
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Transportören
Transportören ska frakta belysningsfästet från Ramirents lager till
byggarbetsplatserna. För enkel transportering bör packvolymen vara
optimerad.
Reparatören
Om något går sönder ska reparatören snabbt och smidigt komma åt den
skadade delen.
Elektrikern
Elektrikern kommer montera en kontakt på belysningskabeln vid
tillverkningstillfället. Detta för att montören på arbetsplatsen ska kunna
seriekoppla belysningen utan elektrikerns närvaro.
Trafikanter
GC-trafikanter är i kontakt med belysningsfästet genom produktens
belysningsfunktion. De är beroende av ökad trygghetskänsla och
förenklad orientering. Bilister och lastbilschaufförer behöver belysningen
för att lättare upptäcka de oskyddade trafikanterna och
arbetsplatsinhägnaden. För att göra nytta bör belysningen inte skapa
någon synnedsättande bländning. Önskade belysningsegenskaper
hänger samman med önskemål och krav från Trafikverket och de största
kommunerna i Sverige.
3.2.2

Krav och önskemål
För att ta fram krav och önskemål för belysningsfästet och belysningen,
undersöktes intressentgrupperna med hjälp av metodansatser från
avsnitt 2.2.2. Resultaten presenteras genom beskrivningar samt tabeller
innehållande framtagna specifikationer och kriterienummer som
återfinns i respektive kravspecifikation.
Konstruktörer på R&D-avdelningen, SSJ
I Tabell 2 redovisas de kriterier som R&D-avdelningen på SSJ bidragit
med till kravspecifikationen för belysningsfästet.
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Tabell 2: Specifikationer från SSJ:s R&D-avdelning, återfinns i belysningsfästets
kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
4
14
15
19
20
25
29
31
36

Specifikationer för belysningsfästet
Passa med GC-belysning
Fungera med stagning
Fungera med alla fordonsbarriärer som panelen passar med.
Användas tillsammans med monterad reklam
Belysning ska kunna användas med och utan tillbehöret galler
Montera/demontera tillbehöret gallret efter montering av belysning
Stabil relativt panelen
Upphängning av kablar (utanför projektet)
Låg vinduppfång

Tillverkare
För att långsiktigt uppnå ekonomisk hållbarhet var det viktigt att
använda SSJ:s redan befintliga verktyg, material och kunskap vid
tillverkningen [2]. På så sätt undviks onödig materialåtgång och
kostnader. För att minska tillverkningstiden var få steg och enkla metoder
att föredra. I Tabell 3 redovisas de krav och önskemål som tagits fram
genom denna intressent.
Tabell 3: Specifikationer som avser tillverkningen, återfinns i belysningsfästets
kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
43
45

Specifikationer för belysningsfästet
Få tillverkningssteg
Använda tillgängliga verktyg vid tillverkning

Montörer vid tillverkning
Belysningsfästet bör monteras till färdig produkt vid tillverkningen för
att slippa onödiga frakt- och personalkostnader. Om möjligt skulle andra
leverantörers delar skickas till tillverkningsplatsen för montering. Även
snabbfästen och få delar underlättar monteringen. I Tabell 4 redovisas
specifikationerna som tagits fram med avseende på montörerna vid
tillverkningen.
Tabell 4: Specifikationer som tagits fram med avseende på montörer vid
tillverkningen. Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
3
28
42

Specifikationer för belysningsfästet
Snabbfäste vid montering
Så få delar som möjligt
Monteras till färdig produkt vid tillverkningen
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Marknadsförare
Belysningsfästet bör ha få delar, vara lätt att förstå samt uppfylla ett
behov på marknaden [2]. Dessutom bör den passa in i användningsmiljön
för att underlätta marknadsförarens säljarbete.
Belysningsfästet bör utvecklas genom ett hållbarhetstänk, eftersom
dagens kunder har ökat miljötänk [2]. Därför är det bra om
belysningsfästet uppfyller ekologisk hållbarhet genom att använda
återvunnet material, som inte bidrar till att nya ämnen från berggrunden
tas upp [2]. Även möjliggöra återvinning av belysningsfästet minskar
miljöpåverkan och är att föredra i detta projekt [2]. Miljötänket hänger
ihop med lägre kostnader, då miljövänligare alternativ ofta innebär lägre
materialåtgång och utgifter [2]. I Tabell 5 redovisas de specifikationer
som intressenten marknadsförare bidragit med.
Tabell 5: Specifikationer som tagits fram för att underlätta marknadsförarens arbete.
Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
10
11
28
39
40

Specifikationer för belysningsfästet
Estetiskt tilltalande
Lätt att förstå
Så få delar som möjligt
Återvinningsbar
Ej bidra med konventrationsökning av ämnen från berggrunden

Ramirent
Ramirent önskar att belysningsfästet har få delar för förenklad montering
och reparation. Ett annat önskemål är även att belysningsfästet möjliggör
belysning för både GC-banor och byggarbetsområdet. Monteringen bör
ske från insidan av arbetsplatsinhägnaden för minskad stöldrisk och
sabotage. I Tabell 6 redovisas specifikationer som tagits fram med hjälp
av kunden Ramirent.
Tabell 6: Specifikationer som tagits fram genom Ramirent. Återfinns i
belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
1
3
16
21
27
28

Specifikationer för belysningsfästet
Stöld/vandaliseringssäkrad, montering från insidan
Snabbfäste vid montering
Säkert montage
Belysning både in och utsida
Enkel att reparera och byta ut trasiga delar
Så få delar som möjligt
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Trafikverket
Här redovisas bakgrunden till de krav och råd som beskrivs i
Trafikverkets handböcker. Syftet med handböckerna var att skapa
enhetlig och säker belysning för statligt ägda vägar [1, s. 2].
Krav och Övergripande krav Väg- och Gatuutformning (VGU) [6], [15].
Handböckerna beskrev bland annat kraven för fast belysningsinstallation
och vägbyggnation på statens vägar.
Enligt trafikverket kan fordonsbarriärer med teknisk specifikation
användas med tillbehör på statligt ägda vägar, om de tillsammans
uppfyller kraven som beskrevs i handbokens kapitel 1.3.11 [6, s. 69-70].
Relevant för projektet är att angiven vikt på standarden inte får lossna vid
påkörning. För att hela systemet ska bli godkänd för användning på
statligt ägda vägar, måste alla tillbehör testas tillsammans med
fordonsbarriären SafePassTM enligt standarden EN1317-2 samt uppfylla
ställda kapacitets- och skaderiskklasser [6, s. 69-70]. Om anordningen
separerar två körbanor måste kombinationen uppfylla kraven som gäller
för sådana situationer [6, s. 69-70].
Belysningsfästet måste sammanfogas med arbetsplatsinhägnaden SPZS
på ett trafiksäkert sätt och inte inkräkta på det fria rummet [6, s. 69-70].
GC-banans fria rum bör vara minst 2,5 m, mätt från vägbanan till
föremålet [15, s. 4-5]. För trafikerade vägar måste fria höjden vara större
eller lika med 4.7m, mätt vinkelrätt från vägbanan [15, s. 4-5]. I Tabell 7
redovisas de specifikationer som tagits fram genom detta avsnitt.
Tabell 7: Specifikationer som tagits fram genom Krav och Övergripande krav VGU
[6], [15].Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
12
35

Specifikationer för belysningsfästet
Ta hänsyn till "fri höjd”.
Följa kraven ur VGU kapitel 1.3.11 [6, s. 69-70]

Vägbelysningshandboken [1]
Handboken är ett fördjupande komplement till Trafikverkets handbok
Krav VGU [6]. Råden i handboken ges för fast installation av
belysningsstolpar och belysningsarmaturer. I Tabell 8 och Tabell 9
redovisas
specifikationerna
som
tagits
fram
genom
Vägbelysningshandboken [1]. Kraven i handboken är styrande för statligt
ägda vägar, men ses som rådgivande för Sveriges kommuner [1, s. 2].
Handboken bygger på Europeeiska strandarder, European Committee for
Standardization (CEN), som anpassats till svenska krav och regler. Vissa
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krav är vetenskapligt bevisat, direkt kopplat till ökad trafiksäkerhet [1, s.
2]. För framtagning av standarder för ljuskvalitéer följs den
internationella organisationen Commission Internationale de l'Eclairage
(CIE) [1, s. 2]. CIE sätter standarder och riktlinjer för belysning genom
forskning och tekniskt vetenskapliga metoder [1, s. 2]. Forskning och
statistik visar på att god belysning minskar risken för olyckor och
förbättrar säkerheten i trafiken [1, s. 1-4]. Särskilt viktigt är det för
oskyddade trafikanter då belysningen vägleder, synliggör faror och ökar
trygghetskänslan [1, s. 1-4]. Belysning ska användas främst där den
uppfyller en funktion för trafikanterna, samtidigt som energiförbrukning,
miljöpåverkan och kostnader ska hållas låga [1, s. 1-4].
2015 förbjöds kvicksilverlampor och utfasning av ineffektiva
belysningskällor startades [1, s. 3]. Parametrar som livslängd och
bibehållningsfaktor blev två viktiga faktorer för att minska miljöpåverkan
och energiförbrukningen [1, s. 3]. Modernare och resurseffektivare
lampor kan idag ha en högre prislapp, men på sikt är det oftast en bra
investering med minskade kostnader på sikt [1, s. 3-4].
Olika trafikanter har olika behov av vägbelysning [1, s. 8-9]. Bilister har
tillräckligt med belysning för att se vägen, men inte alltid för att se faror
eller oskyddade trafikanter på sidan av vägen [1, s. 8-9]. Cyklistens
belysning gör dem synbara i mörkret för andra trafikanter, men räcker
sällan för att få fullt ljussken på sin egen väg [1, s. 8-9]. Fotgängare är
beroende av belysning då det är en förutsättning för vägvalet [1, s. 8-9].
Särskilt viktigt är belysningen för äldre, som oftare råkar ut för fallolyckor
till följd av att de inte ser hinder och ojämnheter längst vägen [1, s. 8-9].
Avsaknad belysning medför ibland att oskyddade trafikanter söker sig
till belysta bilvägar, vilket medför stor fara [1, s. 8-9].
Fördelen med belysning längst GC-banor är att synliggöra oskyddade
trafikanter, belysa kanter och hinder samt skapa trygghetskänsla [1, s. 89]. Belysning kan även bidra till minskad kriminalitet [1, s. 8-9].
Det är inte bara mängden stolpar som avgör hur bra belysningen är på en
GC-bana, utan även kvalitén på ljuskällan [1, s. 16]. För ökad
trygghetskänsla rekommenderas att 3–6 m utanför GC-banan är belyst [1,
s. 63-69]. För att ögat ska kunna anpassas snabbt bör belysningen vara
jämn och lagom stark [1, s. 63-69].
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För att få en trivsam utebelysning rekommenderas ett varmvitt ljus (ca
3000K) kombinerat med hög färgåtergivning. Färgåtergivningen får
gärna vara högre än Ra60, men allra bäst är Ra80 eller högre.
Kombinationen gör det lättare att se ansikten på mötande personer och
platsen upplevs tryggare [1, s. 63-69].
För att få en trevlig känsla längst en GC-bana är låga stolpar att föredra,
cirka 4–6 m. Belysningsstolpens längd bör däremot anpassas så den
passar in i omgivningens skala och karaktär [1, s. 63-69]. Åtkomlighet bör
undersökas för att minskad risk för vandalisering [1, s. 63-69]. Om skadan
är skedd bör det vara enkelt att reparera eller byta ut delar.
För att få en enhetlighet i belysningen bör stolparna placeras på samma
sida av gatan med ett avstånd på cirka 25m [1, s. 63-69]. Avståndet kan
behöva justeras beroende på omgivningens utseende. Låga stolpar kan
ibland medföra ökad risk för bländning, vilket medför att
avskärmningsklassen G6 rekommenderas för att minska synnedsättande
bländning [1, s. 63-69].
GC-banor kan även belysas längst broväggar [1, s. 63-69]. Detta medför
ofta en bra synbarhet för trafikanterna. Nackdelen med denna typ av
belysning är ökad risk för vandalisering. Låg belysning finns även som
ledljus, där syftet är att visa vägens sträckning. Ofta uppfyller denna typ
av belysning inte trafikanternas behov av ljus [1, s. 63-69]. För att skapa
bästa möjliga synbarhet för oskyddade trafikanter som färdas längst en
GC-bana intill en obelyst bilväg, bör belysningsklassen vara låg. Klassen
P3-P4 är att föredra [1, s. 75].
Tabell 8: Specifikationer som tagits fram genom Vägbelysningshandboken [1].
Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
1
4
5
46

Specifikationer för belysningsfästet
Stöld/vandaliseringssäkrad, montering från insidan
Passa med GC-belysning
Sträva efter låg stolphöjd, mellan 3-6m. (Riktlinje 3,5 m)
Aldrig längre stolpavstånd än att man kan se nästa ljuskälla.

Tabell 9: Specifikationer som tagits fram genom Vägbelysningshandboken [1].
Återfinns i belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.
Kriterienummer
B.3
B.4
B.5
B.6
B.10
B.12

Specifikationer för belysningen
Ra>70
Färgtemperatur 3-4000K
Hög G-klass (avskärmning)
P-klass enligt riktlinjer
Möjlighet att byta ut skadad armatur
Belysa 3–6 m utanför GC-banan
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Råd VGU [16]
Handboken gav råd gällande fast installation av belysningsstolpar och
belysningar. Råden sågs som vägvisande och kan tillämpas på många
olika platser i Sverige. I Tabell 10 och
Tabell 11 redovisas de specifikationer som tagits fram med hjälp av Råd
VGU [16].
Ett belyst område får inte uppfattas som rörigt och därför bör inte olika
färger och material blandas [16, s. 56]. Utseendet och placering av
belysningen bör anpassas till den tilltänkta platsen på så sätt att den
smälter in i miljön [16, s. 169-170]. Dimensioneringen sker med avseende
på omgivningen och designas så smått som möjligt. För ett naturligt
resultat bör armaturens storlek vara anpassad till höjden på
belysningsstolpen. Om stolparm används bör kvoten mellan arm och
vertikal del inte vara mer än 0.25 [16, s. 169-170]. Vid lutning av
stolparmen, sett från horisontalplanet, bör vinkeln vara mellan 2 till 5
grader [16, s. 169-170].
För att inte missvisa biltrafik till gångbanor bör höjden på stolparna vara
lägre vid GC-banor än vid bilvägar [16, s. 164]. Rekommenderad
stolphöjd för GC-banor är 3-6m [16, s. 170-171]. Det bästa är om
belysningsstolpen placeras så lågt som möjligt, men med hänsyn för
tillåten fri höjd på GC-banor [16, s. 170]. Belysning som placeras nära
trafikerade bilvägar blir ofta utsatt för mycket smuts. Därför är det viktigt
att armaturen är enkelt att tvätta [16, s. 166].
Belysning kan användas i olika syften. I ett skyltfönster är belysning till
för att framhäva plaggens rätta färger [16, s. 159-176]. Om en trafikant
passerar en stark belysning på exempelvis en fotbollsplan, upplevs vägen
extra mörk [16, s. 159-176]. För att belysningen ska uppnå vissa
egenskaper som passar in i trafikerad miljö, krävs det att ljuset är jämnt
och bländfritt [16, s. 58]. Vid låg placering av belysning är det extra viktigt
att ljuskällan är väl avskärmad och utformad på sådant sätt att
synbarheten för GC-trafikanter är god i alla väder och tidpunkter på
dygnet [16, s. 102-103].
Belysningen bör bidra till att synnedsatta och personer med
orienteringssvårigheter ska kunna uppfatta underlag och eventuella
hinder [16, s. 102-103]. Ljuset ska vara så god att hörselskadade kan
uppfatta teckenspråk och läsa läppar [16, s. 102-103].
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För att uppnå hållbarhet och spara på energi erbjuder vissa lampor
nattsänkning under vissa timmar [16, s. 159-176]. När en person närmar
sig tänds belysningen till sitt ursprung igen. Tunnlar vars längd är mer
än 25 m eller 5–6 gånger större sin bredd, bör även dagsbelysning
användas [16, s. 159-176]. För att få en bra rumsupplevelse i en tunnel bör
väggar och tak belysas [16, s. 159-176]. En GC-bana bör belysa även en bit
utanför banan, 0–2 m, för att upplevas tryggare [16, s. 159-176].
Gällande materialkrav för stationära stolpar och armaturer hänvisas SIVdokumentet [39]. Där redovisas bland annat Teknisk livslängd på
belysningsinstallationer exklusive ljuskälla. Detta innebär att
belysningsarmatur och belysningsstolpe bör uppfylla TKL20, där
sannolikheten är 90% att produkten uppnår 20 års livslängd. Materialet
bör även vara korrosionstålig med en livslängd längre än TKL20.
Tabell 10: Specifikationer som tagits fram genom Råd VGU [16]. Återfinns i
belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
4
5
10
24
26
38
44

Specifikationer för belysningsfästet
Passa med GC-belysning
Sträva efter låg stolphöjd, mellan 3-6m. (Riktlinje 3.5 m.)
Estetiskt tilltalande
Kvoten mellan belysningsstolpens arm och vertikala del max 0.25
Enkel att tvätta
Teknisk livslängdsklass 20 år
Korrosionsskydd som håller längre än TLK20.

Tabell 11: Specifikationer som tagits fram genom Råd VGU [16]. Återfinns i
belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.
Kriterienummer
B.5
B.6
B.9

Specifikationer för belysningen
Hög G-klass (avskärmning)
P-klass enligt riktlinjer
Nattsänkning

Möte med Trafikverkets kontor Trafikmiljö - Arbete på väg.
Då det förekommer att arbetsplatsinhägnader används som skiljevägg
mellan GC-banor och bilvägar, får det inte sticka ut vassa delar som utgör
fara för trafikanter. Mot bilvägen måste ytan på arbetsplatsinhägnaden
vara slät för att undvika olyckor. Därför måste montering av tillbehör ske
på sidan mot GC-banan. Belysningen för en GC-bana får inte missvisa
bilister att köra på GC-banan, där av är det bra att ha låg belysning.
Energiupptagande skydd som är placerade längst statligt ägda vägar
måste uppfylla standarden EN1317-2 och uppnå minst kapacitetklass T2
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[40, s. 19]. Det ska därför alltid finnas godkännande dokument på platsen
där anordningen används. Detta innebär att fordonsbarriären SafePassTM
måste testas tillsammans med alla tillbehör för användning på statligt
ägda vägar. Det är inte tillåtet att hänga upp tillbehör på en godkänd
skyddsanordning som medför att anordningen får försämrade
egenskaper och funktioner [40]. I Tabell 12 redovisas de specifikationer
som Trafikverkets kontor Trafikmiljö bidragit med.
Tabell 12: Specifikationer som tagits fram genom Trafikverkets kontor Trafikmiljö –
arbete på väg. Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
1
6
35

Specifikationer för belysningsfästet
Stöld/vandaliseringssäkrad, montering från insidan
Inga utstickande vassa delar
Följa kraven ur VGU kapitel 1.3.11, [6, s. 69-70]

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbete på väg (APV) [17].
Vid behov ska tillfällig belysning monteras vid en arbetsplats [17, s. 42].
Säkerheten är alltid av högsta prioritet, därför ska den tillfälliga
belysningen inte blända trafikanter. För korrekt uppsättning av tillfällig
belysning hänvisar handboken till VGU:s krav och riktlinjer. I Tabell 13
redovisas specifikationerna som tagit fram genom SKL APV [17].
Tabell 13: Specifikationer som tagits fram genom SKL APV [17]. Återfinns i
belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.
Kriterienummer
B.1
B.6

Specifikationer för belysningen
Följa VGU:s krav för uppsättning av belysning
P-klass enligt riktlinjer

Stockholms Stad
För fast installation av belysning på statens vägar, följer Stockholms stad
de krav och riktlinjer som beskrivs Trafikverkets handböcker [1], [6], [15],
[16]. För installation på kommunens vägar följs krav och riktlinjer från
SKL APV [17]. Detaljerade riktlinjer beskrivs i Stockholms stad Tekniska
Handbok (TH) ”del 4: Belysning” [18].
Möte med Infrastruktur Belysning, Stockholms stad.
All belysning i Stockholms Stad monteras genom fast installation, även
om den är tillfällig. För tillfälliga installationer gäller samma krav och
riktlinjer som för fast belysning i Krav och råd VGU [6], [16]. Tillfälliga
belysningsinstallationer görs beroende på projekttiden.
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Om en GC-bana blockeras av arbetsplatsinhägnader, hänvisas
trafikanterna till en existerande gata. Entreprenörer ansvarar för
utförandet av belysning och ska då följa VGU:s riktlinjer om den
befintliga belysningen ersatts eller tagits bort. Den tillfälliga belysningen
ska då motsvara den befintliga.
I Trafikverkets tekniska beskrivning av arbete på väg finns bestämmelser
för energiupptagande skydd, som säger att hela systemet tillsammans
måste testas enligt standarden EN1317-2 och uppfylla kapacitetsklass T2
eller högre [15]. Vid ny montering av belysning ska LED-teknik användas
med färgåtergivning Ra70 eller högre. Färgtemperatur bör vara mellan 34000K. IP- och IK-klass bör vara minst IP66 och IK08, beroende på var
armaturen ska sitta. I Tabell 14 och Tabell 15 redovisas specifikationer
som tagits fram genom möte med personal från Infrastruktur Belysning,
Stockholms stad.
Tabell 14: Specifikationer som tagits fram genom Infrastruktur Belysning,
Stockholms Stad. Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
35

Specifikation för belysningsfästet
Följa kraven ur VGU kapitel 1.3.11, [6, s. 69-70]

Tabell 15: Specifikationer som tagits fram genom Infrastruktur Belysning,
Stockholms Stad. Återfinns i belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.
Kriterienummer
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

Specifikationer för belysningen
Följa VGU:s krav för uppsättning av belysning
LED-teknik
Ra>70
Färgtemperatur 3-4000K
Hög G-klass (avskärmning)
P-klass enligt riktlinjer
Minst IP-klass 66
Minst IK-klass 08

Teknisk handbok (TH) del 4 Belysning, Stockholms stad [18].
För att få en trivsam miljö ska armaturer och stolpar uppfylla ett
symbolvärde och upplevas harmoniskt [18]. Viktigt är även att ljud som
orsakas av vinden inte stör omgivningen [18]. Därför bör tillbehör så som
belysning sitta fast ordentligt och ha låg vinduppfång. I Tabell 16
redovisas specifikationerna som detta avsnitt bidragit med.
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Tabell 16: Specifikationer som tagits fram genom Teknisk handbok (TH) del 4
Belysning, Stockholms stad [18]. Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i
Bilaga 2.
Kriterienummer
10
41

Specifikationer för belysningsfästet
Estetiskt tilltalande
Lågt ljud vid vind

Göteborgs Stad
Krav och riktlinjer för Göteborgs stad grundas i Trafikverkets
handböcker [1], [6], [15], [16]. Detaljerade krav för Göteborgs stad
beskrivs i deras Tekniska handbok [19].
Teknisk handbok, Göteborgs Stad [19].
Teknisk handbok finns för vägledning och planering av exempelvis
ombyggnationer inom infrastrukturen, trafik eller allmänna platser.
Varmvitt ljus rekommenderas i Göteborg för att få en behaglig
ljusupplevelse, vilket innebär en färgtemperatur omkring 3000K [19]. För
vandaliseringssäkrad armatur rekommenderas hög IK-klassning [19].
Tunnlar som är mer än 20 m långa, ska belysas dygnets alla timmar [19].
I Tabell 17 och Tabell 18 redovisas de specifikationer som tagit fram
genom detta avsnitt.
Tabell 17: Specifikationer som tagits fram genom Teknisk handbok Göteborgs stad
[19]. Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
35

Specifikationer för belysningsfästet
Följa kraven ur VGU kapitel 1.3.11, [6, s. 69-70]

Tabell 18: Specifikationer som tagits fram genom Teknisk handbok Göteborgs stad
[19]. Återfinns i belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.
Kriterienummer
B.4
B.8

Specifikationer för belysningen
Färgtemperatur 3-4000K
Minst IK-klass 08

Malmö Stad
Malmö stad följer som grund SKL APV [17] och Trafikverkets
handböcker [1], [6], [15], [16]. Specifika krav för Malmö Stad beskrivs i
deras Tekniska handbok [20] samt ”Ljusplan Befintlig belysning” för fasta
installationer av belysning [21].
Teknisk handbok Malmö Stad [20]
Handboken innehåller krav och riktlinjer för interna och externa
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teknik med korrosionsbeständig armatur, klassad enligt IP67-68, är att
föredra [20]. I Tabell 19 och Tabell 20 redovisas specifikationerna som
detta avsnitt bidragit till.
Tabell 19: Specifikationer som tagits fram genom Teknisk handbok Malmö Stad
[20]. Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
12

Specifikationer för belysningsfästet
Ta hänsyn till "fri höjd"

Tabell 20: Specifikationer som tagits fram genom Teknisk handbok Malmö Stad
[20]. Återfinns i belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.
Kriterienummer
B.1
B.2
B.7
B.11

Specifikationer för belysningen
Följa VGU:s krav för uppsättning av belysning
LED-teknik
Minst IP-klass 66
Korrosionsbeständig

Ljusplan befintlig belysning, Malmö [21]
Handboken för befintlig belysning är en fortsättningsdel av Malmö Stads
Tekniska handbok. Handboken är från 2008, vilket gör att viss
information ses som inaktuell. Däremot finns vissa riktlinjer som går att
ta hänsyn till i detta projekt.
Bra belysta platser har visats sig vara en stor anledning till varför
människor upplever trygghetskänslor [21, s. 18]. Vandaliserade platser
med klotter och skadad omgivning bidrar till otrygghetskänslor. För att
minska risken för detta är hållbar och tålig belysning ett måste. Önskad
färgåtergivning är minst Ra65, men strävan är att uppnå över Ra80 [21, s.
8]. Det är även viktigt att ljuset är väl avskärmat för bländning. [21, s. 16].
Det är främst kvinnor och äldre personer som känner sig utsatta när
mörkret inträffar [21, s. 18]. Kvinnor undviker vissa färdvägar i rädslan
av att bli överfallna. För äldres räkning är mörkret något som bidrar till
att fallolyckorna ökar. Synen hos äldre och synnedsatta förvärras ofta vid
mörker, vilket leder till sämre förmåga att ta sig fram. För att dessutom
kunna erbjuda miljövänliga transportmedel är säkerheten hos de
oskyddade trafikanterna ett måste för att få GC-banan attraktivt. I Tabell
21 och Tabell 22 redovisas de specifikationer som tagits fram genom detta
avsnitt.
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Tabell 21: Specifikationer som tagits fram genom Ljusplan befintlig belysning,
Malmö [21]. Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
1
4
5

Specifikationer för belysningsfästet
Stöld/vandaliseringssäkrad, montering från insidan
Passa med GC-belysning
Sträva efter låg stolphöjd, mellan 3-6m. (Riktlinje 3.5 m.)

Tabell 22: Specifikationer som tagits fram genom Ljusplan befintlig belysning,
Malmö [21]. Återfinns i belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.
Kriterienummer
B.3
B.5
B.10

Specifikationer för belysningen
Ra>70
Hög G-klass (avskärmning)
Möjlighet att byta ut skadad armatur

Byggarbetare
I detta avsnitt redovisas bakgrunden till de krav och önskemål som tagits
fram för intressenten byggarbetare.
Byggarbetare
För att skapa en enklare montering är det fördelaktigt att ha få delar och
användning av samma verktyg som krävs för montering av
arbetsplatsinhägnaden SPZS. Monteringen ska vara följsam och lätt, med
få monteringssteg för att korta ner monteringstiden. För ergonomisk
montering bör konstruktionen väga mindre än 15 kg och ska hanteras
med handskar. Belysningsfästet bör konstrueras på sådant sätt att
vattensamlingar undviks, då det försvårar hanteringen och kablar
riskerar att gå sönder. För att underlätta hanteringen av kablar ska dessa
kunna hängas upp på någon form av kabelstege. I Tabell 23 redovisas de
specifikationer som tagit fram genom denna intressent
Tabell 23: Specifikationer som tagits fram genom för byggarbetare. Återfinns i
belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
1
2
3
7
8
22
23
28
30
31
32
37

Specifikationer för belysningsfästet
Stöld/vandaliseringssäkrad, montering från insidan
Ergonomisk
Snabbfäste vid montering
Ska hanteras med handskar
Montering med verktygen som krävs för SPZS
Trevlig montering
Få monteringssteg
Så få delar som möjligt
Låg vikt
Upphängning av kablar
Användning av kabelstege/ränna
Ej bidra till vattensamlingar
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Observation av montering SPZS
Sexkantskruv av modellerna M12x1.75 WAF 18 eller M6x1.75 WAF 10 ska
användas för att passa samma verktyg som vid montering av
arbetsplatsinhägnaden SPZS. Arbetsplatsinhägnaden SPZS är inte
klättringsbar, vilken även bör gälla för belysningsfästet. I Tabell 24
redovisas de specifikationer som tagits fram genom observation av
montering SPZS.
Tabell 24: Specifikationer som tagits fram genom observation av montering SPZS.
Återfinns i belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
1
9
17
18
19

Specifikationer för belysningsfästet
Stöld/vandaliseringssäkrad, montering från insidan
M12x1.75 WAF18 eller M6x1.75 WAF10 sexkantskruv
Ej klättringsbar
Montering med max 2 personer
Användas tillsammans med monterad reklam

Testmontering av enkel prototyp
Vid testmontering av en enklare prototyp uppmärksammades ostabilitet
i form av svajning hos belysningsstolpen. Svajningen blev betydligt
mindre då en tumstock placerades mellan belysningsstolpen och panelen.
För att underlätta monteringen bör belysningsarmaturen gärna väga
under 5 kg. Resultatet av testmonteringen visas i Figur 10 samt genom
specifikationer i Tabell 25.

Figur 10: Vänster: Arbetsplatsinhängningen SPZS utan galler med belysningsstolpe
och testarmatur. Höger: Arbetsplatsinhängningen SPZS med galler,
belysningsstolpe och testarmatur.
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Tabell 25: Specifikationer som tagits fram genom testmontering av enkel prototyp.
Återfinns i belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.
Kriterienummer
B.13

Specifikationer för belysningen
Låg vikt

Reparatörer
Belysningsfästet kommer oftast repareras av Ramirent. För att förenkla
processen är det fördelaktigt om belysningsfästet har delar som enkelt
kan repareras eller bytas ut. I Tabell 26 redovisas specifikationer som
tagits fram för reparatörer.
Tabell 26: Specifikationer som tagits fram för reparatörer. Återfinns i
belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
27

Specifikationer för belysningsfästet
Enkel att reparera och byta ut trasiga delar

Elektriker
Arbetet med elsäkerhet ligger utanför detta projekt, men behandlas ändå
ytligt. För att slippa hyra in en elektriker vid varje installation, bör en
kontakt monteras på belysningens kabel vid tillverkningstillfället.
Genom detta kommer vilken montör som helst kunna koppla in
kontakterna.
Kablar ska kunna hängas upp organiserat samt vara enkelt att ansluta och
koppla isär. För att inte kablar ska frysa fast i marken eller i
servicekanalen, är det fördelaktigt att hänga upp kablarna. För Ramirents
del vore det önskvärt om belysningen fungerar tillsammans med deras
befintliga strömförsörjningskällor. I Tabell 27 redovisas specifikationer
som tagits fram med avseende på elektriker och elarbetet.
Tabell 27: Specifikationer som tagits fram för elektriker. Återfinns i
belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
31
32
33
34

Specifikationer för belysningsfästet
Upphängning av kablar
Användning av kabelstege/ränna
Seriekopplade lampor
Använd Ramirents befintliga strömförsörjningskällor

Trafikanter
Trafikanternas krav och önskemål tas upp genom de handböcker som
presenterats tidigare i detta avsnitt från Trafikverket, Sveriges Landsting
och kommuner, Stockholms-, Göteborgs- och Malmö Stad.
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Vanligtvis ska arbetsplatsinhägnaden SPZS användas vid GC-banor, men
trots detta kan lastbilar och andra högre fordon färdas nära panelen.
Därför bör belysningsfästet vara anpassad efter det. I Tabell 28 redovisas
specifikationerna som tagits fram genom intressenterna trafikanter.
Tabell 28: Specifikationer som tagits fram för trafikanter. Återfinns i
belysningsfästets kravspecifikation i Bilaga 2.
Kriterienummer
13

Specifikationer för belysningsfästet
Ta hänsyn till lastbil/traktorer som kör utanför och innanför
arbetsplatsinhängningen.

3.2.3

Kravspecifikation
Resultatet av kravspecifikationerna för belysningsfästet och belysningen
är en samling av informationen i avsnitt 3.2.2 och upprättades
tillsammans med SSJ. Belysningsfästets kravspecifikation redovisas i
Bilaga 2 och belysningens kravspecifikation i Bilaga 3.

3.2.4

Förslag på belysning
Ett önskemål från SSJ var att ta fram ett förslag på belysning som passar
till belysningsfästet. Genom detta arbete förslås Fagerhults Evolume
1 730 CLO [41]. Belysningen uppfyllde de krav som ställdes i
belysningens kravspecifikation i Bilaga 3. Fagerhult följer även de krav
och riktlinjer som beskrivs i Trafikverkets VGU. På grund av sitt utseende
smälter lampan in i många olika typer av miljöer. Att den dessutom är
kompakt och platt gör att den lättare kan packas på ett volymoptimerat
sätt. För att kunna fästa två lampor på samma belysningsstolpe finns ett
tillbehör som möjliggör det.
För GC-banor bör armaturen vara väl avbländad, därför
rekommenderades lins E1 eller L4, enligt Fagerhults standarder. Då
stolphöjden förväntas vara relativt låg, 3,5 m, är färgtemperaturen 3000K
att föredra. Belysningen har färgåtergivning Ra70. För att spara energi
finns lampan även tillgänglig med nattsänkning på 6- eller 8h.
Evolume 1 passar med stolpar som har diametern 48–60 mm. Används
dubbelfäste för två belysningar krävs 60–76 mm i diameter på
belysningsstolpen. Nackdelen är armaturens vikt och höga pris. Det
slutgiltiga valet av belysning överlämnas till SSJ.

3.3

Konceptgenerering
I detta kapitel presenteras behovsområdena och de koncept som tagits
fram. Även framtagna tillbehör så som kabelupphängning och
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stabiliseringskloss presenteras för att skapa större överblick av
konceptens helhet.
3.3.1

Identifiering av behovsområden
I detta avsnitt presenteras de två olika behovsområdena.
Behovsområde 1: Säker hantering och montering
Behovsområdet riktades främst till personer som monterar eller
demonterar belysningsfästet på arbetsplatsinhägnaden SPZS. Montören
ska inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker vid hantering av
belysningsfästet.
Behovsområde 2: Säkerhet för oskyddade trafikanter
Syftet med belysningsfästet var att öka säkerheten för oskyddade
trafikanter. Belysningsfästet ska också möjliggöra säker vägledning och
synlighet av oskyddade trafikanter.

3.3.2

Funktionsanalys
En funktion är en egenskap som belysningsfästet förväntas ha. Syftet med
steget var att hitta funktioner som gav mening till de identifierade
behovsområdena.
Huvudfunktion
Belysningsfästets huvudfunktion var att möjliggöra montering av
tillfällig GC-belysning på arbetsplatsinhägnaden SPZS. För att
huvudfunktionen skulle vara möjlig att uppnå, skapades dellösningar för
belysningsfästets delfunktioner. De olika dellösningarna bidrog
tillsammans till att huvudfunktionen uppfylldes.
Delfunktioner och breddning
Från kravspecifikationen i Bilaga 2 togs tre viktiga delfunktioner vidare
för breddning och redovisas i Tabell 29. Den första delfunktionen var att
montören skulle kunna montera belysningen på ett ergonomiskt sätt.
Ergonomisk montering innebär exempelvis att montören inte arbetar
med tunga lyft ovan axlarna. Ergonomin påverkas även positivt om
montören inte behöver bära hela belysningsfästets tyngd. Detta kan
underlättas genom att exempelvis utnyttja fordonsbarriären som
kraftupptagare vid monteringen. Breddningen blev “enkel montering”
för att möjliggöra öppnare tankesätt till generering av dellösningar.
Den andra delfunktionen var “snabbfäste vid montering” som bidrar till
kortare monteringstid och minskade kostnader. För att skapa lösningar
till delfunktionen breddades den till två delfunktioner “Montering på
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SPZS” och “Montera belysningsstolpen”. Sista delfunktionen
“användning av kabelsteg/ränna” var utanför projektets ramar, men togs
med ändå för att ta hänsyn till kabeldragningen genom hela processen.
Breddningen beskrevs som “upphängning av kablar”.
Tabell 29: Breddning av delfunktioner från Bilaga 2, med syfte att öka
lösningsrymden.

3.3.3

Kriterienummer:

Delfunktion

Breddning

2

Ergonomisk

Enkel montering

3

Snabbfäste vid montering

Montering på SPZS / Montera
belysningsstolpen

32

Användning av kabelstege/ränna

Upphängning av kablar

Konceptgenerering av dellösningar
Dellösningsalternativ till varje delfunktion redovisas i en morfologisk
matris, se Tabell 30. Upphängning av kablarna är utanför arbetet, men tas
med för att underlätta vidare arbete med belysningsfästet. Från Tabell 30
kombinerades dellösningarna och sattes samman till de mest lovande
koncepten som redovisas i Tabell 31.
Tabell 30: Morfologisk matris med delfunktioner och dellösningsalternativ, som
tillsammans skulle uppnå huvudfunktionen.
Delfunktion

Dellösningsalternativ

Mongeting på SPZS

SSJ:s Ställningsfäste

SSJ:s Panelfäste, men
nya funktioner

SSJ:s ställningsfäste,
men nya funktioner

Montera
belysningsstolpen

Svetsa

Skruvförband/tappar
Ställningskoppling...

Flaggstångskoncept Bult med mutter

Ergonomi (ej tunga
lyft ovan axlarna)

Fälla upp
belysningsstolpen,
en del.

Fälla upp
belysningsstolpen, två
delar.

Inpassning genom
konisk geometri.

Upph. kablar

Kabelränna

Kabelstege

Hål i belysningsstolpen
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Tabell 31: Kombinerade dellösningar som satts samman till de mest lovande
koncepten.
Koncept:

Montering på SPZS

Mon. belysningsstolpen

Ergonomi

Koncept 1

SSJ:s Ställningsfäste

Bult med mutter

Ej tunga lyft ovan axlarna

Koncept 2

SSJ:s Ställningsfäste,
men nya funktioner

Svetsa, sprint, Bult med
mutter

Fälla upp belysningsstolpen

Koncept 3

SSJ:s Ställningsfäste,
men nya funktioner

Tapp och
ställningskoppling

Fälla upp belysningsstolpen,
två delar.

Koncept 4

SSJ:s Ställningsfäste,
men nya funktioner

Tapp och
ställningskoppling

Fälla upp belysningsstolpen,
en del.

Koncept 5

SSJ:s Ställningsfäste

Skruvförband +
ställningskoppling.

Inpassning genom konisk
geometri eller annan fot.

Koncept 6

SSJ:s panelfäste, men
nya funktioner

Svetsa och skruvförband

-

Koncept 7

SSJ:s Ställningsfäste,
men nya funktioner

Svetsa

Ej tunga lyft ovan axlarna

Koncept 8

SSJ:s panelfäste, men
nya funktioner.

Ställa belysningsstolpen i
en fot samt gripklor

Ej tunga lyft ovan axlarna

Koncept 9

SSJ:s panelfäste, men
nya funktioner

ställningskoppling

Inpassning genom konisk
geometri eller annan fot.

Koncept
10

SSJ:s panelfäste, men
nya funktioner

ställningskoppling och
tapp

Fälla upp belysningsstolpen,
en del.

Koncept
11

SSJ:s panelfäste, men
nya funktioner

ställningskoppling och
tapp

Fälla upp belysningsstolpen,
två delar.

3.3.4

Skiss Belysning
För visualisera helheten med de olika koncepten redovisas många
koncept tillsammans med en 3D-modell som skapats efter föreslagen
belysning i detta projekt.

3.3.5

Skiss Kabelupphängning
Ett förslag på kabelupphängning konstruerades med hjälp av
dellösningsalternativen i Tabell 30 för att skapa en helhetsbild av
belysningssystemet. Konceptet består av en kabelränna som skruvas fast
på SSJ:s redan befintliga panelfäste. Panelfästet träs på panelstolpen och
monteras med hjälp av en eller två M12x1.75 WAF 18 sexkantskruvar, se
Figur 11. Kortare sektioner med kabelupphängning gör att eventuell
stagning kan användas samtidigt. Närmare specifikationer av
kabelrännan ingick inte i detta projekt.
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Figur 11: Förlag på kabelupphängning. Kabelrännan är konstruerad i detta arbete,
resten är konstruerat av SSJ.

3.3.6

Skiss Stabiliseringskloss
Vid tidigare testmontering av enkel prototyp, se avsnitt 3.2.2,
uppmärksammades ostabilitet hos belysningsfästen som monterades i
servicekanalen. Genom att använda en ställningskoppling med kloss, kan
belysningsstolpen få ökad stabilitet. Ställningskopplingen skruvas fast
vid tillverkningen på belysningsstolpe, i höjd med panelens slut och
klossen riktad mot panelen. Ställningskopplingen ses som ett tillbehör
där klossen antingen kan vara med eller utan tak, se Figur 12.

Figur 12: Vänster: Stabiliseringskloss med tak. Höger: Stabiliseringskloss utan tak.
Stabiliseringsklossarna och belysningsstolpen är konstruerade i detta projekt,
resten är konstruerade av SSJ.

3.3.7

Konceptbeskrivningar
I detta avsnitt presenteras koncepten som tagits fram genom metoderna i
avsnitt 2.3. Koncepten är inte fullständiga och ses som lösningsförslag
som kommer vidareutvecklas.
Koncept 1
Det första konceptet bygger på SSJ:s befintliga ställningsfäste, men med
nya funktioner, som monteras i servicekanalen, se Figur 13. På
ställningsfästets toppyta svetsas fyra gängade bultar. En belysningsstolpe
svetsas fast på en monteringsplatta med fyra runda hål, som passar
bultarna på ställningsfästet. Vid montering monteras belysningsstolpen
med monteringsplatta på ställningsfästets bultar och fyra muttrar dras åt.
För ökad stabilitet används en stabiliseringskloss vid panelens topp. För
att få ut belysningens kablar görs ett avlångt hål i belysningsstolpen.
Kablarna kan sedan hängas upp via en kabelupphängning. För att
motverka vattensamling är belysningsstolpen och ställningsfästet öppet
nedtill.
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Figur 13: Vänster: Skiss på Koncept 1 med kabelupphängning och
stabiliseringskloss. Höger: Helhetsbild av koncept 1. Kabelrännan,
stabiliseringsklossen, belysningsstolpen + monteringsplatta samt belysningen är
konstruerat i detta projekt, resten är konstruerad av SSJ.

Koncept 2
Det andra konceptet är en vidareutveckling av koncept 1. I detta koncept
svetsas två öglor och två bultar fast på SSJ:s ställningsfäste, se Figur 14.
Belysningsstolpen svetsas fast på en monteringsplatta med två hål för
passning av bultar och två öglor för passning av en sprint. Detta koncept
möjliggör att belysningsstolpen och ställningsfästet antingen sitter
samman eller är två separata delar. Sprinten tillför en gångjärnsfunktion
för att erbjuda ergonomisk montering. Då fordonsbarriären tar upp en
del av belysningsstolpens tyngd, blir det lättare för montören att fälla upp
belysningsstolpen, istället för att lyfta som i koncept 1. När
belysningsstolpen står på plats i ställningsfästet används två muttrar för
att låsa belysningsstolpen.

Figur 14: Vänster: Koncept 2. Höger: Koncept 2 med SSJ:s befintliga ställningsfäste.
Belysningsstolpen med monteringsplatta är konstruerat i detta projekt och
ställningsfästet är konstruerat av SSJ.
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Koncept 3
Koncept 3 bygger också på SSJ:s befintliga ställningsfäste, men med andra
funktioner på toppytan, se Figur 15. Belysningsstolpen har i detta koncept
en genomgående tapp i sin nedre del, som läggs i spåren på
monteringsplattan. Belysningsstolpen fälls upp, en ställningskoppling
monteras runt belysningsstolpen och skruvförband dras åt.

Figur 15: Koncept 3 med SSJ:s befintliga ställningsfäste. Belysningsstolpens
monteringsplatta är konstruerad i detta projekt, ställningsfästet är konstruerat av
SSJ.

Koncept 4
Koncept 4 bygger på samma princip som koncept 3 men med stängda
spår, se Figur 16. Skillnaden mellan dem är att stolpfästet och
belysningsstolpen sitter ihop i koncept 4, men är två separata delar i
koncept 3.

Figur 16: Koncept 4, belysningsstolpen och stolpfästet sitter ihop. Konstruktionen är
framtagen genom detta projekt.
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Koncept 5
I detta koncept monteras en belysningsstolpe med 48 mm i diameter i
SSJ:s ställningsfäste, se Figur 17. Tre gängor görs i ställningsfästet, för att
möjliggöra åtdragning av skruvförband från tre håll. Kablarna dras ut
genom ett hål i belysningsstolpen. För att vatten ska ta sig ut ur
belysningsstolpen är nedre delen på belysningsstolpen och
ställningsfästet öppna.

Figur 17: Koncept 5 med stabiliseringskloss och kabelupphängning.
Belysningsstolpen, stabiliseringsklossen och kabelrännan är konstruerat genom
detta projekt, resten är konstruerat av SSJ.
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Koncept 6
Koncept 6 monteras på panelstolparna med hjälp av SSJ:s befintliga
panelfäste, se Figur 18. En belysningsstolpe svetsas på panelfästet och ett
handtag skruvas fast på den nedre delen för att minska klämrisken.
Konstruktionen monteras på panelstolparna genom att trä panelfästet på
panelstolpen tills det tar stopp. Sedan dras skruvförband åt i gängorna på
panelfästet.

Figur 18: Vänster: Koncept 6. Höger: Koncept 6 med arbetsplatsinhägnaden SPZS,
kabelupphängning och belysning. Handtaget, SPZS och panelfästena är
konstruerat av SSJ, resten är konstruerat genom detta projekt.

Koncept 7
I koncept 7 svetsas en belysningsstolpe i stål direkt på SSJ:s
ställningsfäste, se Figur 19. För att vatten ska rinna ut är det hål längst ner
i belysningsstolpen och ställningsfästet. Kablar kommer ut genom att
göra ett hål i belysningsstolpen.

Figur 19: Koncept 7, belysningsstolpen svetsas fast i SSJ:s ställningsfäste.
Belysningsstolpen och kabelrännan är konstruerad i detta projekt, resten är
konstruerat av SSJ.
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Koncept 8
Detta koncept skapades som inspiration för en mer ergonomisk variant
av koncept 6. Konceptet bygger på att SSJ:s panelfäste monteras på
panelstolparna tills det tar stopp. Sedan monteras belysningsstolpen i
koppen och trycks fast i gripklorna, se Figur 20. Kabeln kommer ut genom
ett hål.

Figur 20: Vänster: Koncept 8. Höger: Koncept 8 med kabelupphängning, SPZS och
belysning. Koppen, gripklorna, kabelrännan, belysningsstolpen och belysningen är
konstruerat i detta projekt, resten är konstruerat av SSJ.

Koncept 9
En kon och en ställningskoppling svetsas fast på SSJ:s befintliga
panelfäste, se Figur 21. Panelfästet monteras på panelstolpen, sedan läggs
belysningsstolpens nedre del i konen och fälls upp från horisontellt läge
till
vertikalt.
Därefter
monteras
ställningskopplingen
runt
belysningsstolpen och dras åt med skruvförband. Konen gör att
belysningsstolpen fastnar av sin egen tyngd, vilket ger stabilitet.

Figur 21: Koncept 9, utan och med belysningsstolpe. Panelfästets nedre del är
konstruerat av SSJ, övrigt är konstruerat genom detta projekt.
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Koncept 10
Detta koncept liknar koncept 9, med skillnaden att belysningsstolpen och
panelfästet sitter ihop i en del. Belysningsstolpen sitter fast på panelfästet
genom en tvärgående tapp, se Figur 22. Panelfästet monteras på
panelstolparna tills det tar stopp och skruvförband dras åt längst ner.
Belysningsstolpen fälls sedan upp från horisontellt läge till vertikalt.
Därefter monteras ställningskopplingen runt belysningsstolpen och dras
åt med skruvförband.

Figur 22: Koncept 10, belysningsstopen sitter fast i panelfästet med hjälp av en tapp
och en ställningskoppling. Panelfästet är konstruerat av SSJ, övrigt är konstruerat
genom detta projekt.

Koncept 11
Koncept 11 liknar koncept 10, förutom att detta koncept har en löstagbar
belysningsstolpe. En tapp monteras på belysningsstolpen, som sedan
läggs i spåren, se Figur 23. Därefter fälls belysningsstolpen från
horisontellt läge till vertikalt. Ställningskopplingen monteras runt
belysningsstolpen och dras åt med skruvförband.

Figur 23: Koncept 11, belysningsstolpen läggs i panelfästets spår efter att fästet
monterats på panelstolparna. Panelfästet är konstruerat av SSJ, övrigt är konstruerat
genom detta projekt.
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Val av koncept
I detta avsnitt redovisas eliminering- och värderingsprocessen av
koncepten. Även ett valt koncept presenteras och beskrivs.

3.4.1

Eliminering av koncept
I Tabell 32 redovisas resultatet för de koncept som blev godkända
respektive underkända i elimineringsmaterisen som återfinns i Bilaga 4.
De underkända koncepten sorterades bort och de godkända koncepten
togs vidare för ytterligare utvärderingar.
Tabell 32: Godkända respektive underkända koncept från elimineringsmaterisen
som återfinns i Bilaga 4.
Godkända koncept

Underkända koncept

Koncept 2

Koncept 1

Koncept 3

Koncept 6

Koncept 4

Koncept 8

Koncept 5
Koncept 7
Koncept 9
Koncept 10
Koncept 11

3.4.2

Pughs Relativa beslutsmatris
Utförandet av Pughs relativa beslutsmatriser återfinns i Bilaga 5 och
resultatet redovisas i Tabell 33. Genom metoden blev Koncept 3 valt för
vidare utveckling och detaljkonstruktion.
Tabell 33: Här presenteras de koncept som gick vidare i omgång ett respektive två i
Pughs Relativa Beslutsmatris som återfinns i Bilaga 5.
Omgång 1

Omgång 2

Koncept 2

Koncept 3

Koncept 3
Koncept 4
Koncept 5
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Prototypbyggnad
För att styrka Pughs relativa beslutsmatris och undersöka de starkaste
koncepten, realiserades koncept 2, 3, 5 och 7 genom enklare prototyper.
Prototyperna monterades på arbetsplatsinhägnaden SPZS för
utvärdering av utseende, monteringsvänlighet och helhetskänsla.
Viktigast av allt var att belysningsfästet var ergonomiskt och säkert att
montera. Fällande och lyftande montering jämfördes med varandra.
Prototyp av Koncept 2
Detta koncept behövde ytterligare detaljer för att kunna godkännas i
Pughs relativa beslutsmatris, se Bilaga 5. Därför togs detta koncept vidare
för ytterligare analys genom en prototyp. Koncept 2 vidareutvecklades
genom ytterligare en bult framtill för ökad stabilitet. Istället för
användning av en sprint, är monteringsplattan utformad för att uppnå
gångjärnsfunktion, se Figur 24.

Figur 24: Prototyp av koncept 2, monterad på SSJ:s befintliga ställningsfäste.

Prototyp av Koncept 5
Ett aluminiumrör placerades i SSJ:s befintliga ställningsfäste och fästes
med remmar och skruvförband. Resultatet upplevdes vingligt då det inte
gick att uppnå en fullständig prototyp.
Prototyp av Koncept 3
Koncept 3 byggdes med hjälp av en omgjord u-profil i stål med
fastsvetsad ställningskoppling. U-profilen svetsades sedan fast på SSJ:s
befintliga ställningsfäste, se Figur 25. Ett genomgående hål för en tapp
skapades genom aluminiumröret. I prototypbygget användes ett
aluminiumrör med 48 mm i diameter, vilket medförde att
belysningsstolpen och armaturen tillsammans vägde 9 kg.
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Figur 25: Vänster: Närbild på prototypen av koncept 3. Höger: Prototyp av Koncept 3
med stabiliseringskloss och belysning. Konceptet är monterad på SSJ:s befintliga
ställningsfäste.

Prototyp av Koncept 7
Ett stålrör svetsades fast på SSJ:s befintliga ställningsfäste, se Figur 26.
Stålröret hade 60 mm i diameter och vägde 17 kg med belysning.

Figur 26: Prototyp av koncept 7. Ett stålrör som svetsats fast på SSJ:s befintliga
ställningsfäste.

Prototyp av stabiliseringskloss
En enkel prototyp av tillbehöret stabiliseringskloss tillverkades med hjälp
av en ställningskoppling, dubbelhäftande tejp och en ”mjukare
plastisolering”, Figur 27.

Figur 27: Prototyp av stabiliseringsklossen.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

54

SafePassTM Zone Belysning
Produktutveckling av belysningsfäste

3.4.4

Mittuniversitetet
19-06-13

Val av bästa koncept
Ett förfinat Koncept 3 blev valt för vidare utveckling, se Figur 28. I detta
kapitel beskrivs konceptets nuvarande detaljer för att möjliggöra fortsatt
utvecklingsarbete. Materialvalet i detta avsnitt är inte fastsatt, men
används som startpunkt för vidare utveckling.
Ställningskoppling
Belysningsstolpe
Stolpfäste

Tapp

SSJ:s ställningsfäste

Figur 28: Koncept 3 skissad i SolidWorks. Ljusgrått ställningsfäste är konstruerat av
SSJ, resten är konstruerat i detta projekt.

Belysningsstolpen
Koncept 3 har en belysningsstolpe i aluminium EN-AW 6082 T6.
Materialet kan bearbetas på många sätt bland annat genom svetsning och
borrning [42]. Det går även att ytbehandla materialet genom exempelvis
anodisering. Behandlingen bidrar till att belysningsstolpen behålls
dekorativ, blir elektriskt isolerat och uppnår bra korrosionsbeständighet
[42]. Belysningsstolpens längd ska möjliggöra att avståndet mellan
marken och belysningens undre del ska uppnå 3500 mm.
Tapp
Till belysningsstolpen behövs en tapp med diametern 15 mm för att
möjliggöra fällande montering i stolpfästet. Tappen får belysningen att
hamna i rätt läge vid varje montering. Materialet är samma som
belysningsstolpen, aluminium EN-AW 6082 T6, vilket gör att tappen kan
svetsas i belysningsstolpen.
Slangklämma till stabiliseringsklossen
Slangklämmor finns färdiga att köpa i rostfritt syrafast stål. Bredden är
12 mm och godstjockleken cirka 2 mm, se Figur 29. Denna typ av
slangklämma ger bästa korrosionsskydd och har hög spännkraft [43].
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Fästplatta till stabiliseringsklossen
För att kunna fästa en mjukare kloss behövs en fästplatta i metall som
monteras på slangklämman, se Figur 29.
Fästplatta
Belysningsstolpe

Slangklämma
Kloss

Figur 29: Stabiliseringskloss från koncept 3. Belysningsstolpe och
stabiliseringskloss är konstruerade genom detta projekt, resten är konstruerat av
SSJ.

Klossen
Klossen består av neopren för att kunna ge stöd och tryck mot panelen,
se Figur 29. Dubbelhäftande tejp gör att klossen fäster på fästplattan.
Stolpfästet
Stolpfästet kan vara i rostfritt, gärna återvunnet, stål för att motstå
korrosion och minska miljöpåverkan. Profilen skärs ut från en plåt som
sedan bockas. Plåten har en godstjocklek på 4 mm. På fästets övre del
svetsas ställningskopplingen fast. För att få konstant avstånd mellan
panelen och belysningsstolpen, är det kilformade spåret lodrät hela
vägen närmast panelen. Den främre delen av spåret har en svag lutning,
vilket medför att tappen styr sig själv tillrätta.
Ställningskoppling
För att belysningsstolpen ska kunna skruvas fast används en
ställningskoppling i stål, som sitter fastsvetsad på stolpfästet.
Belysning
Förslag på belysning presenterades i avsnitt 3.2.4.
Säkring mot kravspecifikationen
Slutligen säkrades koncept 3 en sista gång mot kravspecifikationen i
Bilaga 2. Det som fick koncept 3 att stå ut från de andra koncepten är
enkelheten i monteringen där belysningsstolpen kan hanteras
horisontellt fram till arbetsplatsinhägnaden SPZS och sedan fällas upp.
Att belysningsstolpen monteras fast med ställningskopplingen, gör att
monteringen blir snabb och enkel.
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Detaljkonstruktion
I detta avsnitt presenteras resultatet av förfinandet som utförts på
Koncept 3.

3.5.1

Utvärdering och förfinande, iteration #1
Genom ett möte med SSJ löstes eventuellt kvarstående problem med
Koncept 3, vilket listas i Tabell 34.
Tabell 34: Upptäckta problem och lösningsförslag till koncept 3, iterationsrunda 1.
Problem

Lösningsförslag

Kontakten till belysningen
kommer
inte
igenom
belysningsstolpens slut om
tappen är genomgående.

-

Ekonomiskt ohållbart att
använda rostfritt stål. Ej
praktiskt möjligt med olika
material vid svetsning.
Ej
nödvändigt
att
ytbehandla aluminiumet.

-

Använd samma stål som SSJ:s befintliga
ställningsfäste, alltså stål S235 som är varmförzinkat
för att skydda mot korrosion.

-

Ingen av SPZS aluminiumdelar har någon
ytbehandling. Därför är det onödigt att
belysningsfästet i detta projekt ytbehandlas.

Ställningskopplingen
motsatt håll

-

Monteringen kändes enklare då ställningskopplingen
hade skruven på höger sida av belysningsstolpen.

åt

-

Två tappar svetsas på utsidan av belysningsstolpen,
se Figur 30.
Tappen tangerar med belysningsstolpens yta och
svetsas fast.
Ökad diameter på belysningsstolpen

Figur 30: Lösningsförslag till kontaktproblemet. Bilden visar belysningsstolpens
nedre del med två tappar svetsade på var sida om belysningsstolpen. Konstruerat
genom detta projekt.

3.5.2

FMEA, minska risken för fel och haveri
I detta avsnitt utfördes FMEA på belysningsfästets olika delar för att
möjliggöra förbättringar. FMEA återfinns i Bilaga 6 och de felmöjligheter
som åtgärdades presenteras i Tabell 35.
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Tabell 35: Översikt av komponenternas felmöjligheter, åtgärder och resultatet av
åtgärdandet. Hela FMEA återfinns i Bilaga 6.

3.5.3

Komponent

Felmöjlighet

Åtgärd

Resultat

Belysningsstolpen

För låg hållfasthet

Ökad diameter och
godstjocklek

60 mm diameter med 3
mm godstjocklek.

Tappen

För låg hållfasthet

Hållfastare material

Stål
istället
för
aluminium för att
minska
utmattningsrisken

Fästplatta till
stabiliseringsklossen

För stor del innanför
slangklämman

Mindre
konstruktion

Standardkomponent
som är mindre.

Ställningskoppling

Framstycket och
skruven är i vägen
för monteringen

Möjlighet att vinkla
delarna 180 grader.
Instruktioner,
placerar dem åt
sidan.

Standardkomponent
som går att öppna fullt
ut.

Hållbarhetsanalys - Material
I detta avsnitt redovisas den hållbarhetsanalys som utförts på
belysningsfästet.
Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
För att kunna svetsa fast stolpfästet på SSJ:s befintliga ställningsfäste,
krävs det att stolpfästet är tillverkat i stål. Problemet är att tillverkning av
nytt stål bidrar till ökad koncentration av ämnen från berggrunden,
därför är återvunnet stål prioriterat [44].
Lättmetallen aluminium kommer användas för komponenter som inte
behöver svetsas fast på SSJ:s ställningsfäste. Aluminium är väldigt
energikrävande att tillverka, då det är svårt att skilja malmet från
bauxiten som har starka kemiska bindningar med syre [44]. För att inte
bidra till koncentrationsökning av aluminium, är återvunnet aluminium
att föredra. Fördelen med återvunnet aluminium är att återvinningens
energiåtgång endast är 5 % av ny framtagning och att egenskaperna hos
metallen inte försämras [45].
Förhindra koncentrationsökning av ämnen från produktionen
Stål och aluminiumtillverkning har negativ inverkan på atmosfären i
form av koldioxidutsläpp (CO₂) [44]. Planeten har en naturlig
växthuseffekt, vilket gör det möjligt för oss människor, djur och växter att
leva [46]. Problemet när växthuseffekten ökar är att temperaturen stiger,
klimatet på jorden förändras och arter riskerar att dö ut [46].
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Förutom CO₂-utsläppen vid tillverkningen, bidrar även gruvindustrin till
giftiga avfall och kemikalier som riskerar att förstöra grundvatten, sjöar
och hav [47]. Genom att välja återvunnet material minskar nya utsläpp
och koncentrationsökningar av gaser och kemiska avfall [47].
Förhindra undanträngning av naturen
Vid tillverkning av nytt stål och aluminium bidrar belysningsfästet till
undanträngning av naturen genom nya och befintliga dagbrott [47].
Gruvorna bidrar till ett ökenlandskap där lokalbefolkning, djur och natur
undanträngs [47]. Människor som bor kring gruvor kan i värsta fall
tvingas stänga ner sina verksamheter och flytta. Rennäringen är ett
exempel på verksamhet som störs i samband med detta [47].
Förflyttningen av renhjorden försvåras och betesmarker försvinner till
gruvdriften. För att minska undanträngningen av naturen kan återvunnet
material därför vara att föredra.
Inte hindra människor att tillgodose sina behov
Tillverkning i Sverige är att föredra då svensk lag och skyddsnät gäller
för personalen. Rätt löner och goda arbetsförhållanden blir mer
kontrollerbara, vilket kan leda till att personalen kan tillgodose sina
behov. Svensk tillverkning gör det även möjligt att personalen inte
missgynnas av sociala, ekonomiska och politiska aspekter. Om
produktionen skulle tvingas ske utomlands av ekonomiska skäl, bör
personalens avtal och löner ses över på ett bra sätt [48].
3.5.4

Utvärdera och förfina slutkoncept, iteration #2
Efter att belysningsfästet genomgått FMEA och hållbarhetsanalysen
utfördes ytterligare förfinande av belysningsfästet. De nya detaljerna
presenteras i Tabell 36.
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Tabell 36: Här redovisas det sista förfinandet i detaljkonstruktionen. Även
motiveringar till förändringarna tas med.
Förfining av
belysningsfästet

Motivering

Ökad diameter, 60 mm.

Möjliggör att belysningskontakten kan dras
belysningsstolpen utan att fastna. Bättre hållfasthet.

Ökad godstjocklek, 3 mm.

Gör att belysningsstolpen får högre hållfasthetsegenskaper.

Tappen är i stålmaterial,
”tangerar” belysningsstolpen
och skruvas fast.

För att minska risken att tappen till belysningsstolpen skadas,
bör tappen vara i stål. Eftersom stål och aluminium inte går
bra att svetsa tillsammans, bör tappen skruvas fast på
belysningsstolpen, se Figur 31. Tappen är gängad i sin mitt
och slät på ytterkanterna för att minska slitaget på stolpfästet.

genom

Två aluminiumplattor med hål för tappen svetsas fast på
belysningsstolpen. Genom fyra sexkantsmuttrar (M12x1.75
WAF 18) kan tappen sedan monteras.
Stolpfästet
dimensioner

får

nya

De
nya
måtten
för
belysningsstolpen
och
ny
konstruktionslösning för tappen, gör att stolpfästet måste
anpassas om.

SSJ:s befintliga ställningsfäste
får nya geometrier.

Då belysningsstolpen blivit större måste ställningsfästet
breddas för att skruvarna i ställningsfästet ska kunna dras åt.

Återvunnet aluminium och
stål.

Minskad miljöpåverkan. Bra om tidigare angivet material går
att finna som återvunnet material.

Figur 31: Ståltapp som skruvas fast med fyra sexkantsmuttrar (M12x1.75 WAF18) i
belysningsstolpens plattor.

3.5.5

Säkra slutkonceptet mot kravspecifikationen
Belysningsfästet har utvecklats från en idé till ett färdigt slutkoncept. För
att säkra att slutprodukten uppfyller de krav som förväntas kontrolleras
belysningsfästet igen med kravspecifikationen som återfinns i Bilaga 2.

3.5.6

Primärkonstruktion
I detta avsnitt beskrivs vilka komponenter som klassas som
standardkomponenter
eller
nykonstruktion,
se
Tabell
37.
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Standardkomponenter innebär de delar som kan köpas in, medans
nykonstruktion är delar som bör tillverkas.
Tabell 37: Det nya belysningsfästets standardkomponenter respektive
nykonstruktion.
Standardkomponenter

Nykonstruktion

Slangklämma

Stolpfästet

Belysningsstolpe cirka 2790mm
lång, 60 mm diameter, 3 mm
godstjocklek.
Belysning (SSJ:s val)

Klossen

Fästplatta till
stabiliseringsklossen
Dubbelhäftande tejp

Belysningsstolpens plattor

Tappen

Muttrar (M12x1.75 WAF 18)

3.6

Presentation av det nya belysningsfästet
Genom projektets fem produktutvecklingssteg har en slutprodukt tagits
fram. I detta kapitel presenterades det nya belysningsfästet genom en
produktbeskrivning, CAD-modeller samt hur väl belysningsfästet
uppfyllt PoDs och PoPs. Ritnings- och monteringsunderlagen återfinns i
Bilaga 7 och 8.

3.6.1

Produktbeskrivning
Slutprodukten är ett funktionellt och snyggt belysningsfäste som
möjliggör ergonomisk, effektiv och säker montering av tillfällig GCbelysning på arbetsplatsinhängningen SPZS, se Figur 32. Visualisering av
hela slutprodukten visas i Figur 33, där belysningsfästet och belysningen
är monterad på arbetsplatsinhägnaden SPZS tillsammans med
kabelupphängning och galler.
Belysningsfästet bidrar till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter
genom bland annat underlättad orientering samt upptäckandet av faror
och hinder. Personer med funktionsnedsättningar kan ta sig fram på ett
säkrare sätt och hörselskadade kan läsa andra människors läppar och
rörelser. Dessutom kan belysningsfästet bidra till minskad kriminalitet
genom att synliggöra utsatta områden.
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Belysningsstolpe + plattor

Ställningskoppling

Stolpfäste

Tapp med fyra muttrar

SSJ:s ställningsfäste
Servicekanal

Figur 32: 3D-modell av det nya belysningsfästet, konstruerat i SolidWorks.
Arbetsplatsinhängningen SPZS och ljusgrått ställningsfäste är konstruerat av SSJ,
resten är konstruerat i detta projekt.

Figur 33: Vänster: Framsidan av arbetsplatsinhängningen SPZS med slutprodukten.
Höger: Slutprodukten tillsammans med kabelupphängning och
arbetsplatsinhängningen SPZS. SPZS, panelfästet och ställningsfästet är
konstruerade av SSJ, resten är konstruerat genom detta arbete.
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Användningsområde
Belysningsfästet är lämpad att användas som ett tillbehör till
arbetsplatsinhängningen SPZS, för att tillfälligt belysa GC-banor eller
andra områden där extra belysning krävs för ökad säkerhet och minskad
risk för olyckor.
Ergonomi
Den största ergonomiska fördelen med det nya belysningsfästet är att
montören inte behöver arbeta med tunga lyft ovan axlarna, eftersom
belysningsstolpen fälls upp vid monteringen. Dessutom bidrar
fordonsbarriären SafePassTM med att ta upp delar av belysningsstolpens
tyngd. En annan detalj som bidrar till ett mer ergonomiskt arbete och
snabbare montage är det kilformade spåret på stolpfästet. Tappen
placeras enkelt i det avsmalnande spåret tills att hela belysningsstolpen
vilar med sin egen tyngd i stolpfästet. Dessutom är belysningsstolpen
greppvänlig med sin runda geometri.
Belysningsfästet är konstruerat i två delar, stolpfästet och
belysningsstolpe, för att erbjuda ergonomisk montering och minskad
skaderisk som kan uppstå vid tunga lyft.
Materialval
De material som används bör vara av återvunnet material i så stor
utsträckning som möjligt. Belysningsstolpen samt belysningsstolpens
plattor kommer fortsatt vara tillverkade i aluminium EN-AW 6082 T6,
utan ytbehandling, för att hålla nere kostnader och passa in med
komponenterna som ingår i arbetsplatsinhägnaden SPZS.
Stolpfästet kommer tillverkas i stål S235 som efterbehandlas genom
varmförzinkning för att motstå korrosion. Ställningskopplingen köps in
som standardkomponent i stål.
Stabiliseringsklossens slangklämma är en standardkomponent och
tillverkas i syrafast rostfritt stål. Stabiliseringsklossens fästplatta är också
en standardkomponent och tillverkas i någon form av metall. Klossen
kommer vara i neopren för att ha kontakt med panelen trots små
skillnader i avstånd mellan belysningsstolpe och panelen. För att fästa
klossen mot fästplattan köps dubbelhäftande tejp med egenskaper som
passar metall och neopren.
Tillverkning
Det nya belysningsfästet har fyra komponenter som kommer tillverkas
med hjälp av SSJ:s redan befintliga tillverkningsverktyg. Stolpfästet
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tillverkas från ett stålstycke med 4 mm jämn godstjocklek. Sedan skärs de
kilformade spåren ut och stycket bockas. Belysningsstolpens plattor skärs
ut från ett aluminiumstycke med 4 mm jämn godstjocklek. Där efter
borras hål för tappen. Tappen i sig är från grunden en skruv med gängan
M12x1.75, som skärs ner 15 mm från vardera ända, till en slät yta med
diametern 10 mm. Totalt blir gängans längd 60 mm och hela tappen 90
mm. Klossen i neopren skärs ut från ett neoprenstycke.
Montering vid tillverkning
Delar som ska svetsas eller monteras vid tillverkningen presenteras i
Bilaga 8. Stegen är få och enkla, vilket gör att monteringstiden hålls låg.
Tappen monteras genom belysningsstolpens plattor med hjälp av fyra
muttrar. Klossen med dubbelhäftande tejp placeras på fästplattan till
stabiliseringsklossen, som sedan träs genom slangklämman.
Slangklämman placeras runt belysningsstolpen och dras åt med
skruvförband. Kontakten från belysningen träs genom belysningsstolpen
och sedan skruvas belysningen fast med tillhörande skruvar.
Montering på arbetsplatsen
Ställningsfästet monteras i servicekanalen på SafePassTM och två skruvar
som dras åt. Om ställningskopplingen är stängd, öppnas denna genom
att lossa på ställningskopplingens skruv. Montören bär därefter
belysningsstolpen i horisontellt läge och placerar tappen i stolpfästet,
med belysningen riktad mot panelen. Där efter fälls belysningsstolpen till
vertikalt läge. Ställningskopplingen placeras runt belysningsstolpen och
skruven dras sedan åt.
Stabilitet
En stabiliseringskloss kommer monteras vid tillverkningen för att ge
stabilitet mot panelen, se Figur 34. Ytterligare stabilitet skapas genom det
avsmalnade spåret på stolpfästet, som medför att tappen fastnar av sin
egen tyngd. Spåret är lodrät mot panelen, vilket gör att belysningsstolpen
alltid kommer hamna på rätt avstånd till panelen. På andra sidan är
spåret avsmalnande för att tappen ska glida ner till botten.
Slangklämma

Kloss

Fästplatta

Figur 34: 3D-modell av det nya belysningsfästets stabiliseringskloss, konstruerad i
Solidworks genom detta projekt.
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Anpassad till omkringliggande miljö
Belysningsfästet passar in i den omgivande miljön då den är diskret,
snygg och består av samma material som arbetsplatsinhägnaden SPZS.
Fästet är i liknande höjd med panelens fötter, vilket gör att
belysningsfästet passar in i systemet.
För att tillgodose det fria rummet för GC-banor är belysningens undre del
placerad på 3,5 meters avstånd från marken. Belysningsstolpens höjd är
skalenligt med arbetsplatsinhängningen SPZS, vilket gör att produkterna
ser snygga ut tillsammans. Den raka belysningsstolpen möjliggör
belysning för både in och utsidan genom montering av ett dubbelfäste,
som ofta kan köpas som tillbehör till standardbelysningar. Belysningen
sticker inte ut så långt från fordonsbarriären SafePassTM, vilket medför att
traktorer och lastbilar kan ta sig förbi obehindrat. Skulle stagning behövas
ryms det tillsammans i servicekanalen. Belysningsfästet passar även med
andra fordonsbarriärer som panelen passar med. Belysningen kan
monteras både före och efter tillbehöret galler. Konstruktionen är enkel
att tvätta då delarna kan tas isär. Belysningsarmaturen kan enkelt
rengöras på plats, genom att fälla ner belysningsstolpen i horisontellt läge
och stötta med en pall.
Lätt att förstå
Belysningsfästet har anpassats till avsedd försäljning med hjälp av
förstudien samt ett nära samarbete med Ramirent och SSJ.
Belysningsfästets syfte är enkelt att förstå, då många associerar belysning
med ökad trygghetskänsla. Monteringen har anpassats så den enkelt kan
utföras av alla. Spår för tappen gör det lättare att förstå var
belysningsstolpen ska placeras. Ställningskopplingens runda geometri
vägleder montören till att fälla upp belysningsstolpen på plats och sedan
fästa kopplingen med avsedd skruv.
3.6.2

Belysningsfästets uppfyllnad av PoDs och PoPs
PoDs
Tidigare har SSJ utfört standarder för skyddsanordningar. Nu har de
chansen att bana vägen för ytterligare en standard gällande tillfällig
belysning i kombination med arbetsplatsinhägnader. Det nya
belysningsfästet gör SSJ ledande bland deras konkurrenter då de fyller ett
hålrum på den svenska marknaden. Dessutom bidrar arbetet till att
belysningen lyfts in som en del av en skyddande utrustning.
Ur ett hållbarhetsperspektiv bör belysningsfästets delar bestå av
återvunnet material i den mån det är möjligt. Trasiga delar kan plockas
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

65

SafePassTM Zone Belysning
Produktutveckling av belysningsfäste

Mittuniversitetet
19-06-13

isär för reparation eller återvinning, vilket gör att belysningsfästet tas om
hand när den inte längre är i bruk. Om detta blir verklighet bidrar
hållbarhetstänket
till
mindre
miljöpåverkning
och
en
konkurrenskraftigare produkt på marknaden.
Belysningsfästet utmärker sig genom att den är tilltänkt montering på
arbetsplatsen utan elektrikers närvaro. Konstruktionen möjliggör
nämligen att en monterad belysningskontakt kan ta sig igenom
belysningsstolpen för seriekoppling.
PoPs
Det upptäcktes ingen liknande lösning som följde marknadens krav för
tillfällig GC-belysning med montering på arbetsplatsinhägnader. Men för
att kunna konkurrera med liknande produkter i framtiden är det nya
belysningsfästet utvecklat efter marknadens och uppdragsgivaren SSJ:s
krav. Belysningsfästet är också konkurrenskraftigt genom säkert,
ergonomiskt och effektivt montage, som inte kräver elektrikers närvaro.
Då belysningen monteras i servicekanalen på fordonsbarriären
SafePassTM, upptar det nya belysningsfästet ingen markyta i jämförelse
med stationär belysning eller belysningsmaster. Ur ett ekonomiskt
perspektiv bidrar belysningsfästet till ytterligare ett inkommande
kassaflöde då den hyrs ut som ett tillbehör till arbetsplatsinhängningen
SPZS.
Belysningsfästet är områdesflexibel då den är snygg och diskret, vilket
gör att den passar in för användning runt om i hela Sverige. För att
belysningsfästet ska kunna användas på statligt ägda vägar måste hela
systemet testas tillsammans enligt standarden EN1317-2 samt uppfylla
ställda kapacitets- och skaderiskklasser.
3.6.3

Förslag på belysning
För presentation av förslag på belysning, se avsnitt 3.2.4 och Bilaga 3.

3.6.4

Förslag kabelupphängning
En skiss på föreslagen kabelupphängning återfinns i avsnitt 3.3.5.

3.6.5

Det nya belysningsfästets ritnings- och monteringsunderlag
Ritnings- och monteringsunderlag återfinns i Bilaga 7 och 8.

3.6.6

Belysningsfästet uppfyllda mål
Målet med projektet uppfylldes genom att det utvecklade
belysningsfästet möter marknadens och SSJ:s krav samt kan presenteras
genom produktbeskrivning och 3D-modeller.
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Diskussion
I detta kapitel diskuteras avgränsningar, tidsplanering, metoder och
resultat.

4.1

Avgränsningar
På grund av den korta tidsramen för arbetet var vissa avgränsningar
tvungen att utföras. Avgränsningarna av arbetet bidrog till att de
uppsatta målen och uppgifterna kunde uppnås och genomföras inom
tidsramen.
Belysningsområde
Genom produktplaneringen och förstudien upptäcktes många
belysningslösningar för byggarbetsplatser. Däremot saknades godkänd
vägledning i form av tillfällig GC-belysning monterat på
arbetsplatsinhägnader. För att skapa ökad säkerhet och samtidigt fylla ett
tomrum på marknaden, valdes därför avgränsningen till att bara
fokusera på nyutveckling av ett belysningsfäste som möjliggör montering
av GC-belysning monterat på arbetsplatsinhägnaden SPZS.
Förslag på belysning
Detaljerad beskrivning av belysningen skulle endast utföras i mån av tid.
I detta arbete hade belysningen en betydande roll för utformningen av
belysningsfästet, vilket ledde till att arbetet med belysningen
prioriterades i förstudiefasen. Belysningens kravspecifikation bidrog till
ett förslag på belysning kunde tas fram och sedan användas vid
utformningen av fästet.
Elsäkerhet
Elsäkerheten skulle endast undersökas i mån av tid. En mindre
undersökning medförde att belysningsfästets komponenter kunde
anpassas efter kontaktstorlek och förslag på kabelupphängning kunde
skissas.

4.2

Tidsplanering
Tack vare studentens tidigare erfarenhet av liknande projektuppbyggnad
kunde tidsplaneringen fastställas på ett realistiskt sätt. God tidsplanering
resulterade i effektivt arbete, med tydliga riktlinjer från dag ett.
Uppgifterna utfördes enligt tidsplaneringen och i projektfasen ”val av
koncept” var projektet till och med före planeringen, tack vare SSJ:s
snabba hjälp med prototypbygget. Detta medförde att mer tid kunde
läggas på detaljer och rapportskrivningen under den utsatta milstolpen.
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Det agila arbetssättet bidrog till att nya krav och kunskaper kunde tas om
hand under arbetes gång. I många fall var arbetssättet positivt för arbetet,
men nackdelen var att arbetssättet kunde utsätta projektet för
tidskrävande omvägar. På grund av nyutveckling av belysningsfästet
kändes det viktigt att förstudien fick lite extra tid i planeringen, då denna
fas byggde grunden för arbetet och riskerade få tidskrävande sidospår.
De handböcker som gicks igenom från olika intressenter bidrog till att
tiden blev väl utnyttjad. Trots detta överstegs inte tidsplaneringen och
resultatet av förstudien gav projektet goda grunder till
kravspecifikationerna.

4.3

Metoddiskussion
I detta kapitel diskuteras metoderna som användes vid varje projektfas.
Arbetet innefattade nyutveckling av en produkt som idag inte finns på
marknaden. Det fanns därför inte någon tidigare erfarenhet av
belysningsfästen med tillfällig montering av GC-belysning på
arbetsplatsinhägnader. Med detta som utgångsläge var det extra viktigt
att branschanalysen och förstudien genomfördes grundligt.

4.3.1

Produktplanering
Produktplaneringen underlättade arbetet med kravspecifikationen i
kommande projektfaser då studenten fått ökad förståelse för branschen.
Genom möten med SSJ ökade förståelsen för företaget och vad som skiljer
dem från deras konkurrenter. Metoden bidrog även till förståelse för SSJ:s
kärnvärden och visionen med produkterna de skapar. Detta tillförde
nytta genom hela projektet då belysningsfästet ständigt utvärderades
gentemot SSJ varumärkesimage. Branschanalysen användes för att förstå
marknadens styrkor och svagheter.

4.3.2

Förstudie och produktspecificering
I detta avsnitt diskuteras metoderna som användes i förstudien och
produktspecificeringen. Förstudien bidrog till utvecklingen av ett
belysningsfäste som passade in med SSJ:s värdegrund och uppfyllde
marknadens krav.
Intressenter
SSJ bidrog med kunskap om intressenterna och delade kontaktuppgifter
till nyckelpersoner. Metoden ledde till ett effektivare arbete, då rätt
person enkelt kunde kontaktas.
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Datainsamlingsmetoder
Datainsamlingsmetoderna la grunden för det nya belysningsfästets och
belysningens kravspecifikationer. Genom metoden upptäcktes ett
tomrum i handböckerna då de mest beskrev krav för fasta installationer.
Ofta hänvisades tillfällig belysning att hanteras som stationär. Detta
skapade problem, då tillfällig och stationär belysning kan monteras olika,
vara mer eller mindre utsatta för påkörning och ha olika stort behov av
korrosionsbeständigt material.
Dessutom hanterades den stationära belysningen olika i varje kommun,
vilket blev arbetets största utmaning. Detta ledde till att alla krav var
tvungna att jämföras med varandra. Det högsta kravet från någon av
kommunerna plockades ut och modifierades till detta projekt.
Ökad förståelse för monteringen uppkom genom testmontering av
enklare
prototyp
samt
observation
av
montering
av
arbetsplatsinhägnaden SPZS. Egna monteringsupplevelser var
ovärderliga i utvecklandet av en monteringsvänlig produkt. Det kan vara
svårt att förställa sig hur det är att lyfta ett 17 kg:s belysningsfäste med
monterad belysning till servicekanalen på 0,7 m ovan marken, utan att ha
testat det själv.
Kravspecifikation
För att skapa ordning över alla specifikationer, kategoriserades dem som
krav eller önskemål. Metoden bidrog till bättre struktur över det som
måste uppfyllas (krav) och vad som gärna får uppfyllas (önskemål).
Viktningen av önskemålen bidrog till ett tydligare beslutsunderlag. Även
kategorisering av funktion och begränsning underlättade i det
lösningsdrivande arbetet.
Specifikationerna kategoriserades i färger för att enklare hålla reda på
vilka kriterier som rörde de viktigaste kraven i detta projekt, önskemål,
framtida arbete och kriterier som är utanför arbetet, men som ändå tas
med för att underlätta för framtiden.
Förslag på belysningsarmatur
Kravspecifikationen för belysningen möjliggjorde att ett förslag för
belysning kunde tas fram. Förslaget bidrog till att arbetet med
belysningsfästet kunde göras effektivare. Bland annat framkom det att
belysningsfästet inte behövde någon stolparm, då standardarmaturer för
GC-belysning är så pass långa att de sticker ut tillräckligt över panelen.
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Konceptgenerering
Metoderna i denna utvecklingsfas användes för att skapa så många
tänkbara dellösningar till varje delfunktion.
Funktionsanalys
Tillsammans med SSJ utfördes brainstorming för att hitta dellösningar till
delfunktionerna. Metoden och personalens långa erfarenhet var till stor
hjälp i bollandet av idéer. De systematiska metoderna bidrog till
inspiration både inom och utanför branschområdet då många typer av
monteringar undersöktes. Svårigheten med metoden var att avgöra vilka
specifikationer som var en funktion eller begränsning. Ibland kunde en
specifikation upplevas som både en funktion och begränsning.
Konceptgenerering av dellösningar
Att presentera 3D-skisser för SSJ bidrog till att de kunde förstå tanken
bakom koncepten enklare än med handritade skisser. Belysningsfästet
gick att visa i flera vinklar, vilket gjorde att detaljer kunde presenteras
tydligare. Det bästa vore om skisserna hade skrivits ut genom en 3Dprinter, så att alla lösningar ”gick att ta på”. Detta hanns inte med i
projektet, då koncepten var många och mycket tid lades på att få klart alla
3D-modeller.

4.3.4

Val av koncept
I detta avsnitt diskuteras metoderna som användes i projektfasen val av
koncept.
Val av metoder
Genom metoden kunde konceptens egenskaper systematiskt och
metodiskt utvärderas och analyseras, speglat till kravspecifikationen i
Bilaga 2. Fördelen med eliminerings- och beslutsmatriserna var att
besluten baserades på de krav och önskemål intressenter och marknaden
ställt på belysningsfästet. Dessutom gav matriserna en bra överblick om
vad som skulle uppnås, om något kunde förbättras eller rent av saknades
hos konceptet. Komplexa situationer lättades upp genom viktade
önskemål.
Säkra kravspecifikationen
För att få bästa konceptet högst värderat, var det viktigt att säkra
kravspecifikationens innehåll och önskemål ytterligare. Metoden innebar
att kravspecifikationen blev tydligare och mer mätbar än innan.
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Eliminering av koncept
Metoden bidrog till att koncepten kunde analyseras om de uppfyllde
ställda kriterier, gick att realisera och om de löste det nya
belysningsfästets huvudproblem. Elimineringen bidrog även till att alla
dåliga koncept sållades bort och kvar blev de som uppfyllde kraven eller
behövde tilläggsinformation. Metoden bidrog till tidseffektivisering av
arbetet, då dåliga koncept inte längre behövde ingå i arbetet.
Belysningsfästet ställdes endast mot de krav som ingick i detta projekt, se
Bilaga 2.
Pughs relativa beslutsmatris
Det nettovärde som beräknades gav ett ungefärligt mått på konceptens
rangordning. Däremot sågs denna siffra med försiktighet, då även
bedömningen av antalet +, - och 0: or togs hänsyn till. Till exempel kunde
ett koncept med endast nollor ses som sämre än en lösning som har lika
många + och -, men samma nettovärde. Även hur fördelningen av dessa
tecken var utplacerade togs hänsyn till.
Svårigheten var att avgöra hur flera önskemål hänger ihop med varandra.
Tillexempel kan ett önskemål i kombination med ett annat vara mer
värdefullt än ett självt. För att kunna jämföra koncepten mellan varandra
valdes koncept 5 till referens. Anledningen var för att koncept 5 närmast
liknar SSJ:s befintliga ställningsfäste som det är konstruerat idag, fast
med tre gängor för skruvar. På så sätt gick det att avgöra om de andra
koncepten var bättre eller sämre än det befintliga ställningsfästet med
endast få förbättringar.
Prototypbyggnad
Trots att koncepten inte var fullständiga, var de tillräckligt bra för en
första analys över dess funktioner. Genom metoden gick det att urskilja
vilket koncept som kunde monteras snabbast och med bäst ergonomi.
4.3.5

Detaljkonstruktion
I detta avsnitt diskuteras metoder som användes i projektfasen
detaljkonstruktion.
Hållbarhetsanalysen
Hållbarhetsanalysen belyste vikten av att belysningsfästet bör
produceras på ett hållbart sätt och inte bidra till ökade
klimatförändringar.
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FMEA
FMEA bidrog till att slutkonceptet systemsäkrades och förfinades. Haveri
och felaktigheter kunde upptäckas innan belysningsfästet kommit ut på
marknaden. Detta kan bidra både till sparade pengar, men också behållen
trovärdhet för företaget, då felen hinner upptäckas i projektet och inte när
belysningsfästet redan är ute hos kunden.
Utvärdering och förfinande i två iterationssteg
Iterationsstegen bidrog till att små justeringar i belysningsfästet kunde
utföras med goda grunder.
Primärkonstruktion
Kategoriseringen av komponenterna bidrog till en tydligare struktur och
underlättar framtida arbete.
Slutsäkra mot kravspecifikationen
Kravspecifikationen blev genom denna projektfas fullständig. I projektets
början sågs kravspecifikationen som en målspecifikation som beskrev
målet med belysningsfästet. Under arbetets gång har specifikationer
förändrats, tagit bort och lagts till för att slutligen bli en kravspecifikation.
Konstruktionsdetaljer
Detaljerna sattes på plats genom måttsättning och materialval. 3Dmodeller och ritningar bidrar till att kunden förstår belysningsfästet
bättre och marknadsförare lättare kan beskriva och sälja in
belysningsfästet.

4.4

Resultatdiskussion
I detta avsnitt diskuteras resultaten för varje projektfas.

4.4.1

Produktplanering
Planering
Projektfasen har fullföljts enligt tidsplaneringen och tilltänkt arbete blev
utfört med givande resultat. För närmare diskussion om tidsplaneringen,
se eget avsnitt 4.2.
Branschanalys
Branschanalysen blev omfattande då GC-, arbetsplats-, och
reklambelysning undersöktes. Spektrumet för projektet blev för brett och
därför utfördes en avgränsning till att fortsättningsvis endast undersöka
GC-belysning och monteringslösningar för dessa.
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Genom projektet upptäcktes ett hålrum, då inga utvecklade
belysningsfästen för GC-belysning monterat på arbetsplatsinhägnader
hittades i konkurrerande företags hemsidor eller produktkataloger.
Belysning är en egen bransch, vilket kan vara orsaken till att många av
konkurrenterna köper eller hyr belysningssystem av specialistföretag,
istället för att skapa produkten själva.
Varumärket SSJ
Kunskap om varumärket SSJ har varit en styrka genom detta projekt, men
också en utmaning i utvecklingsprocessen. Koncepten som skapades
skulle falla in som en naturlig pusselbit i SSJ:s värdegrund. Svårigheten
har varit att skapa en ”wow-känsla” av en produkt som i grunden är
relativt enkel och funktionell.
4.4.2

Förstudie och produktspecificering
Intressentanalys
För att kunna utforska förväntningarna som ställdes på belysningsfästet
var intressentanalysen en viktig bidragande faktor. Genom att kartlägga
vilka intressenterna var och hur de hörde ihop med varandra, kunde
deras förväntningar på framtida produkt undersökas närmare.
Krav och önskemål
Kravinsamlingen blev omfattande, men var viktig att utföra. Detta bidrog
till att alla intressenters behov togs med i kravspecifikationen. Resultatet
hade stor betydelse för hur belysningsfästet skulle utformas.
Kravspecifikationerna byggdes främst på Trafikverkets handböcker, då
de kommunerna ofta hänvisade tillfällig belysning till dessa. Ur ett
försäljningsperspektiv är det bra att kunderna vet om att belysningsfästet
är utvecklad efter välkända handböcker och standarder.
Kravspecifikation
Resultatet av de två kravspecifikationerna blev en beskrivande grund för
hur belysningsfästet skulle utformas och vilka egenskaper den skulle ha.
Vissa delar av kravspecifikationen gick däremot inte att behandla på
belysningsfästet i detta projekt, då det saknades tid för att exempelvis
utföra vindberäkningar och tester enligt standarden EN1317-2.
Belysningens kravspecifikation bidrog med kunskap om ljuskvaliteter
och möjliggjorde val av passande belysning. Då det fanns
standardbelysningar som uppfyllde kravspecifikationen kunde
slutsatsen dras att belysningsfästet kräver en belysningsstolpe med 48–60
mm i diameter. Kravspecifikationen för belysningen bidrog även till att
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SSJ kunde köpa in några olika typer av belysningar som kunde användas
vid prototypbyggnad.
Förslag på belysningsarmatur
Att belysningens kravspecifikation byggde på Trafikverkets VGU [6]
gjorde valet av armatur enklare. Många belysningsföretag följer
Trafikverkets VGU och beskriver belysningens med hjälp av specifika
egenskaper. Nackdelen med föreslagen belysning är att den är tung och
dyr. Eftersom val av belysning var utanför arbetet fanns inte tiden till att
utvärdera ytterligare belysningar.
4.4.3

Konceptgenerering
Belysningsfästets delfunktioner var lösningsdrivande i projektet och
medförde nya lösningar som diskuteras i detta avsnitt.
Val av behovsområden
Syftet med belysningsfästet var att öka säkerheten för oskyddade
trafikanter och därför sågs deras behov som viktigast att tillgodose.
Byggarbetarna skulle hantera belysningsfästet effektivt, säkert och
ergonomiskt, vilket bidrog till att deras behov också blir viktiga i
utvecklingen av belysningsfästet. Att ta hänsyn till användarna ger
många fördelar även för företag som hyr belysningsfästet, då en
monteringsvänlig och tidseffektiv produkt ger ekonomiska fördelar.
Genom att rikta in sig på två intressenter, blev andra mindre prioriterade.
Konsekvensen kan ha blivit en lite dyrare, men säkrare produkt.
Uthyrningsverksamheten gör däremot tillverkningskostnaden mindre
känslig genom de återkommande uthyrningsinkomsterna.
Funktionsanalys
Breddningen av delfunktionerna gjorde att lösningsrymden ökade, vilket
bidrog till fler tänkbara lösningskombinationer.
Tillbehör
Stabiliseringsklossen utan tak valdes för vidare utveckling då det gav
belysningsstolpen och panelen bättre stabilitet. Taket tillförde ingen
ytterligare stabilitet, då det kan bli svårt att få den att passa in med
panelens höjd.
3D-modellerna av belysningen möjliggjorde att belysningens storlek i
förhållande till belysningsstolpen gick att realisera, vilket förbättrade
helhetsintrycket. Kabelupphängningen måste utvecklas ytterligare i ett
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annat projekt, men fick ändå ta plats i detta projekt för att visa ett
alternativ på upphängning av kablar.
Konceptgenereringen
Konceptgenereringen bidrog till många lösningar med varierade
funktioner och detaljer. Alla koncept analyserades tillsammans med
personalen från SSJ för att sammanfatta konceptens potentiella
funktioner och egenskaper. Till en början var koncept med panelfäste de
mest intressanta, då lösningarna medförde lägre vikt, lättare
transportering och frigjorde yta på panelen, jämfört med stolpar som
fästes i servicekanalen. Men efter vidare diskussioner konstaterades att
den höga monteringshöjden skulle innebära tunga lyft över axlarna och
att panelens hållfastegenskaper ännu är ovisst. Därför blev inte koncept
6 blev godkänd för vidare arbete, vilket även visades i nästkommande
projektfas i elimineringsmatrisen som återfinns i Bilaga 4.
4.4.4

Val av koncept
Koncepten var delvis ofullständiga innan de genomgick metoderna för
denna projektfas. Detta försvårade arbetet då det fanns många potentiella
egenskaper som ännu inte var fastsatta. Även olika intressenters
värderingar gjorde det svårt att välja ett koncept som var bäst för alla.
Många av de koncept som sållades bort kan ha haft goda kvalitéer och
fungerat bra som verklig produkt. Men eftersom detta arbete är under
kort tid, fanns inte tiden att gå vidare med fler än ett koncept för
ytterligare prövningar och förfiningar.
Säkring av kravspecifikationen
Önskemålen ”trevlig montering” och ”få monteringssteg” lades till i
kravspecifikationen genom denna projektfas, se Bilaga 2. De två
önskemålen blev avgörande för värdering av koncepten i detta
utvecklingssteg. Även viktning av önskemålen fick betydelse för att
urskilja vilket koncept som var bäst. Till exempel upplevdes ”trevlig
montering” som betydligt viktigare än ”enkel att tvätta”, vilket ledde till
att den förstnämnda fick viktningen 5 och den sista 1. Med andra ord
valdes egenskaper som bidrar till ett mer ergonomiskt montage högre
viktning och egenskaper som ses som bonus till en lägre.
Eliminering av koncept
Vissa underkända koncept hade kunnat förfinats så de uppfyllde kraven
och på så sätt bidragit till fler tänkbara lösningar. På grund av tidsbrist
var projektet tvungen att gå vidare i processen.
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Pughs relativa beslutsmatris
Vid ett längre projekt skulle det vara bra om de starkaste koncepten
förfinades för att få bort minustecken i matrisen. Detta hade kunnat leda
till att koncept som låg på andra och tredjeplats kanske hade kunnat gå
om det starkaste konceptet. I detta projekt fick prototypbyggnaden
ersätta detta, då det ansågs viktigare att känna på de befintliga
konceptens montering.
För att avgöra rimligheten hos resultatet av Pughs relativa beslutsmatris,
kombinerades metoden med prototypbyggnad av de fyra starkaste
koncepten. Hade någon av metoderna uteblivit hade valet blivit svårare
då det krävdes flera perspektiv för att fatta ett bra beslut.
Prototypbyggnad
Prototypen av koncept 2 blev inte som tänkt, då monteringen upplevdes
svår och vinglig på grund av glapp i prototypen. Konceptet hade god
potential, men undersöktes inte vidare på grund av tidsbristen. Koncept
3 erbjöd ett trevligt montage med god ergonomi. Enda nackdelen var att
belysningens tyngdpunkt förde lampan åt fel håll, men vreds tillbaka
hyffsat enkelt. Koncept 5 blev inte heller helt fullständig, då SSJ:s
ställningsfäste saknar gängor för skruvförband. Nackdelen med
konceptet är att belysningsstolpen inte blir riktad vid montering, vilket
leder till att varje belysningsstolpe måste riktas manuellt. Koncept 7
testades för att få en uppfattning hur monteringen upplevs när
ställningsfästet sitter fastsvetsad på belysningsstolpen. Nackdelen var det
icke ergonomiska lyftet på 17 kg till servicekanalen 0,7m ovanför marken.
Genom prototypbygget stärktes valet av vidare utvecklig av Koncept 3,
vilket även stärkte resultatet från Pughs Relativa beslutsmatris.
Anledningen till varför endast runda stolpar användes, var för att
uppfylla kravet för standardbelysningars fäste som passar med stolpar
på 48–60 mm i diametern. Att använda något annat än en rund
belysningsstolpe, exempelvis ett kvadratiskt rör, skulle kanske ses som
mindre vackert och inte passa standardbelysningar.
Val av koncept
Genom att eliminera, värdera och bygga prototyper kunde tillslut
koncept 3 väljas. Konceptet utmärktes genom den effektiva, säkra och
ergonomiska monteringen. Förslag på material och mått bestämdes för
att ha något att utgå från i nästa projektfas. Kabeldragning genom hål mitt
på belysningsstolpen kunde bidra till att belysningsstolpens mekaniska
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egenskaper försämrades. Därför ansågs det fördelaktigt att kabeln kunde
löpa ut genom belysningsstolpens nedre del.
4.4.5

Detaljkonstruktion
Hållbarhetsanalysen
Resultatet av hållbarhetsanalysen pekade på att återvunnet material var
det bästa för miljön. Fördelen med analysen är att belysningsfästet tas
fram med ett hållbarhetstänk från produktion till återvinning.
Miljövänliga produkter kan även bli konkurrenskraftigare på marknaden
då dagens konsumenter blivit mer miljömedvetna [2].
FMEA
Med FMEA identifierades belysningsfästet eventuella felaktigheter och
systemdefekter. Vissa av felaktigheterna kunde åtgärdas direkt medans
andra kräver utveckling vid vidare arbete med belysningsfästet.
Exempelvis bör klossens material testas genom en prototyp, vilket inte
hanns med i detta projekt. Även tejpens hållfasthetsegenskaper bör testas
tillsammans med systemet för att kunna utvärdera valet.
Utvärdering och förfinande i två iterationssteg
Med hjälp av FMEA, möten med SSJ och hållbarhetsanalysen utfördes två
iterationssteg med utvärdering och förfining av belysningsfästet. Detaljer
kunde i dessa iterationsrundor måttsättas, material väljas och
felaktigheter åtgärdas.
Primärkonstruktion
Kategoriseringen av komponenter gjorde det enklare att se vilka delar
som bör nykonstrueras.
Slutsäkra mot kravspecifikationen
Den större diametern på belysningsstolpen bidrog till ökad hållfasthet
och lättare montering av kabeln, som nu kan komma ut obehindrat ur
belysningsstolpen. Kabeln kan sedan placeras på kabelupphängningen
och behöver inte längre läggas i servicekanalen och riskera att fasta av
snö och is.
Trots den ökade diametern passar belysningsstolpen fortfarande med
standardbelysningar. Monteringen sker fortfarande med samma verktyg
som arbetsplatsinhägnaden SPZS. Nackdelen med större diameter är att
vikten ökar. Trots detta har ökad diameter fler och mer betydande
positiva effekter, där av valet.
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Enkelheten att reparera och byta ut trasiga delar ökade efter förfiningen,
då tappen går att byta ut om den går sönder, jämfört om tappen var
fastsvetsad.
Konstruktionsdetaljer
3D-modeller, ritnings- och monteringsunderlag bidrog till att
betraktarens förståelse för belysningsfästet ökade. En animerad film hade
ökat förståelsen ytterligare, men hann inte utföras på grund av tidsbrist.
4.4.6

Det nya belysningsfästet
I detta avsnitt diskuteras slutprodukten, det nya belysningsfästet.
Det nya belysningsfästet
Avståndet mellan marken och belysningens undre del valdes till 3,5 m för
att undvika känsla av ödslighet och minska risken att bilister misstar sig
för att köra på GC-banan. Belysningsfästet möjliggör belysning på både
in och utsidan beroende på val av belysning, vilket gör belysningsfästet
användbar även för byggarbetsplatsen.
Monteringen sker i få steg vilket gör belysningsfästet monteringseffektiv.
Problemet som uppstod var att belysningen kan sättas åt två olika håll i
spåret. En lösning hade kunnat vara att sätta ett handtag, men detta
utfördes aldrig då det inte skulle se bra ut vid användning av
belysningsfästet utan panelen. Fördelen med att ha en ställningsfäste,
jämfört med att panelfästen, är att kan lampan placeras mer flexibelt
genom servicekanalen.
Material
Materialvalen ses som förslag då dem inte är hållfasthetstestade i detta
arbete. Vid ett fortsatt arbete skulle detta kunna undersökas närmare.
Ekonomi
Ekonomiska beräkningar avgränsades i detta projekt, men utformningen
av belysningsfästet har präglats av ekonomiska val. Bland annat valdes
varmförzinkat stål istället för rostfritt för att minska kostnaden. Även de
få tillverkningsstegen gör att kostnaden hålls nere. Snabb och enkel
montering gör att arbetstiden för monteringen hålls lägre.
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Slutsats
Ett hålrum upptäcktes på marknaden då det idag inte finns några
utvecklade belysningsfästen för tillfällig montering av GC-belysning på
arbetsplatsinhägnader. Med hjälp av de fem projektfaserna från
Johannesson et al. [2], kunde hålrummet fyllas och ett belysningsfäste
utvecklas för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Resultatet blev
ett ergonomiskt och hållbart belysningsfäste som följer marknadens och
uppdragsgivarens krav.
Målet har varit att leverera 3D-modeller och produktbeskrivning, vilket
har uppfyllts. Arbetet har givit studenten ökad kunskap om
produktutveckling och 3D-modellering.
Belysningsfästet och kravspecifikationerna som utvecklats genom detta
arbete, ger SSJ en god grund för vidare arbete med produkten. Produkten
bidrar till att SSJ och Ramirent i framtiden kan erbjuda säkerhet genom
belysning och samtidigt öka sin egen lönsamhet, istället för att
byggarbetsplatsen själva monterar upp belysning som inte följer
marknadens krav.
Arbetsplatsinhägnaden SPZS är snart inte bara en produkt som skyddar
omkringliggande miljö från buller, inbrott och störande moment. Snart
erbjuder arbetsplatsinhägnaden SPZS även ökad säkerhet för oskyddade
trafikanter genom montering av tillfällig GC-belysning.
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Framtida arbete
Då projektet skedde under en relativt kort period, finns risken att dolda
fel inte upptäckts. Detta innebär att fler tester och utvärdering av
belysningsfästet bör genomföras innan produktion. Bland annat bör
transporterings- och hanteringstester utföras med belysningsfästet i sin
verkliga miljö i olika väder. Kanske kan vissa nya viktiga egenskaper
upptäckas och förbättras.
För användning vid statligt ägda vägar krävs att hela systemet testas
enligt standarden EN1317-2 samt uppfyller ställda kapacitets- och
skaderiskklasser. En ny standard för tillfällig belysning som används i
kombination med skyddsanordningar bör ses över. Vidare behövs
vindberäkningar utföras för belysningsfästet tillsammans med
arbetsplatsinhägnaden SPZS. För att kunna använda belysningsfästet i
Norge och Finland måste krav och riktlinjer från respektive land
undersökas.
Även ekonomiska beräkningar på belysningsfästet måste utföras för att
säkerställa lönsamheten. Elsäkerheten och val av belysning är något som
bör utföras vid vidare arbete.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

80

SafePassTM Zone Belysning
Produktutveckling av belysningsfäste

Mittuniversitetet
19-06-13

Referenser
[1]

C. Fors, ”Vägbelysningshandboken,” Trafikverket, 2015. [Online].
Tillgänglig:
https://www.trafikverket.se/contentassets/799732cdb35e439fbb132
9106fecfac8/handbok_vagbelysning_ver_14_140625.pdf. [Använd
29 mars 2019].

[2]

H. Johannesson, J.-G. Persson och D. Pettersson,
Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och
design, Stockholm: Liber, 2013.

[3]

”Nordic Road Safety AB,” [Online]. Tillgänglig:
http://www.nordicroadsafety.com/regelverk/en-1317-2/. [Använd
14 maj 2019].

[4]

”Belysningsplanering.se,” Belysningsplanering, 2019. [Online].
Tillgänglig: http://www.belysningsplanering.se/ljusskola.
[Använd 9 april 2019].

[5]

”Lampornu.se,” LamporNu, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.lampornu.se/. [Använd 8 april 2019].

[6]

”Krav VGU,” Trafikverket, 2015:086. [Online]. Tillgänglig:
https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/12046/RelatedFiles/2015_086_krav_for_vagars_och_gators_utfo
rmning.pdf. [Använd 9 april 2019].

[7]

”Wikipedia,” 10 februari 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cykelv%C3%A4gar_i_Sverige.
[Använd 26 maj 2019].

[8]

”Sp.se,” SP, Rise, 2017. [Online]. Tillgänglig:
https://www.sp.se/sv/index/services/ip/Sidor/default.aspx.
[Använd 9 april 2019].

[9]

”Annell.se,” Annell ljus + form AB, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.annell.se/ord/ik-klassning/. [Använd 8 april 2019].

[10] ”Fagerhult.com,” Fagerhult, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.fagerhult.com/sv/kunskapscenter/LED/. [Använd 7
april 2019].
[11] ”Fagerhult.com,” Fagerhult, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.fagerhult.com/sv/Supportcenter/Belysningsplanering
/VGU--vagars-och-gators-utformning/belysningsklasser/.
[Använd 8 april 2019].

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

81

SafePassTM Zone Belysning
Produktutveckling av belysningsfäste

Mittuniversitetet
19-06-13

[12] ”Sandahls,” 14 februari 2018. [Online]. Tillgänglig:
http://www.sandahls.se/2018/02/14/agilt-arbetssatt-agiltledarskap/. [Använd 7 juni 2019].
[13] Stena Metall AB, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.stenametall.se/stena-metallkoncernen/. [Använd 29
mars 2019].
[14] Safety Solutions Jonsered, 2019. [Online]. Tillgänglig:
http://www.jonsereds.com/. [Använd 29 mars 2019].
[15] ”Övergripande Krav Väg- och gatuutformning (VGU),”
Trafikverket, 2012:181. [Online]. Tillgänglig:
https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/12048/RelatedFiles/2012_181_overgripande_krav_for_vagar_oc
h_gators_utformning.pdf. [Använd 8 april 2019].
[16] ”Råd Väg- och gatuutformning (VGU),” Trafikverket, 2015:087.
[Online]. Tillgänglig: https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/12072/RelatedFiles/2015_087_VGU_rad_for_vagars_och_gators
_utformning.pdf. [Använd 5 april 2019].
[17] ”Handbok Arbete på väg,” Sveriges Kommuner och landsting,
januari 2014. [Online]. Tillgänglig:
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-0344.pdf?issuusl=ignore. [Använd 5 april 2019].
[18] A. Albrechtsson, ”Teknisk Handbok Del 4: Belysning,”
Stockholms Stad, 22 april 2015. [Online]. Tillgänglig:
https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag/tillstand-ochregler/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/tekniskhandbok-for-byggande-drift-och-underhall-pa-offentligmark/teknisk-handbok-del-4-2015-04-22.pdf. [Använd 9 april
2019].
[19] ”Teknisk Handbok,” Göteborgs stad, 15 oktober 2018. [Online].
Tillgänglig: http://th.tkgbg.se. [Använd 10 april 2019].
[20] ”Teknisk Handbok Malmö Stad,” Malmö Stad, 20 december 2018.
[Online]. Tillgänglig: http://www.projektering.nu/. [Använd 10
april 2019].
[21] ”Ljusplan för Malmös Befintliga Belysning,” Malmö Stad, april
2008. [Online]. Tillgänglig:
http://www.projektering.nu/files/Ljusplan_befintlig_belysning.pd
f. [Använd 10 april 2019].

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

82

SafePassTM Zone Belysning
Produktutveckling av belysningsfäste

Mittuniversitetet
19-06-13

[22] H.-O. Blom, ”Ramudden,” Ramudden AB, 2019. [Online].
Tillgänglig: http://www.ramudden.se/om-oss. [Använd 27 mars
2019].
[23] ProVia, 2013. [Online]. Tillgänglig: https://www.provia.se/omoss/. [Använd 27 mars 2019].
[24] Aqvis Miljö AB, 2019. [Online]. Tillgänglig: http://aqvis.com/omaqvis-miljo. [Använd 27 mars 2019].
[25] ATA Hill & Smith AB, [Online]. Tillgänglig:
https://www.ata.se/om-oss/. [Använd 27 mars 2019].
[26] Totalprojekt i Skåne AB, [Online]. Tillgänglig:
https://www.stallningsshop.se/om-foretaget.html. [Använd 27
mars 2019].
[27] SafetyRespect AB, [Online]. Tillgänglig:
https://www.safetyrespect.se/om-oss/. [Använd 27 mars 2019].
[28] JCNY Industries, [Online]. Tillgänglig:
http://jcnyindustries.com/about-ez-slip/. [Använd 27 mars 2019].
[29] Saferoad Sverige AB, [Online]. Tillgänglig:
https://www.saferoadvagbelysning.se/. [Använd 27 mars 2019].
[30] ”Gatubelysning-LED,” Tjörn Handel AB, [Online]. Tillgänglig:
http://www.gatubelysning.biz/. [Använd 27 mars 2019].
[31] ”S2000 - Stativ Universal 0,9-2m,” El-Björn AB, 2019. [Online].
Tillgänglig: https://www.elbjorn.com/svse/ljus/byggbelysning/e7589299_tillbeh%C3%B6r_till_belysning/.
[Använd 27 mars 2019].
[32] ”Elbjorn.com,” El-Björn AB, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.elbjorn.com/sv-se/. [Använd 27 mars 2019].
[33] ”Solidapollo.com,” Solid Apollo LED, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.solidapollo.com/Metal-Bracket-for-Driverless-LEDStrip-Light.html. [Använd 27 mars 2019].
[34] ”Ledsupply.com,” LEDsupply, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.ledsupply.com/accessories/mounting-clips-12v-ledstrip. [Använd 27 mars 2019].
[35] Wishbone Site Furnishings, [Online]. Tillgänglig:
https://wishboneltd.com/site-furnishings/park-benches/item/nopost-jersey-concrete-barrier-bench. [Använd 27 mars 2019].
[36] ”Dahl.no,” BD Samferdsel, [Online]. Tillgänglig:
https://www.dahl.no/bransje/bd-samferdsel/. [Använd 27 mars
2019].

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

83

SafePassTM Zone Belysning
Produktutveckling av belysningsfäste

Mittuniversitetet
19-06-13

[37] ”displayfabriken.com,” Displayfabriken AB, 2016. [Online].
Tillgänglig: https://www.displayfabriken.com/led-paneler/.
[Använd 27 mars 2019].
[38] Fagerhult, 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://www.fagerhult.com/sv/. [Använd 29 mars 2019].
[39] L. Lindmark, ”Systemkrav Infrasystem Väg – Material och
utförandekrav,” Trafikverket, 26 mars 2013. [Online]. Tillgänglig:
https://www.trafikverket.se/contentassets/94e529420cf14e16b4d6d
6c6602236e4/siv_material_och_utforande.pdf. [Använd 9 april
2019].
[40] G. Vikström, TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete
på väg, TDOK2012:86, Trafikverket, 2014.
[41] ”Fagerhult,” [Online]. Tillgänglig:
https://www.fagerhult.com/sv/Produkter/evolume/evolume-1730-clo/. [Använd 21 maj 2019].
[42] ”Alutrade AB,” [Online]. Tillgänglig:
https://www.alutrade.se/produktomraden/ytbehandling/anodiseri
ng/. [Använd 8 maj 2019].
[43] ”Gärdin o Persson,” 2011. [Online]. Tillgänglig:
https://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/3267/slangklam
ma_rostfri. [Använd 8 maj 2019].
[44] ”Råvarumarknaden,” 7 juli 2011. [Online]. Tillgänglig:
http://ravarumarknaden.se/aluminium-varldens-vanligastemetall/. [Använd 30 april 2019].
[45] ”Wikipedia,” 28 april 2019. [Online]. Tillgänglig:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aluminium. [Använd 30 april 2019].
[46] ”Miljöportalen,” 24 maj 2010. [Online]. Tillgänglig:
http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffektoch-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen. [Använd 30 april
2019].
[47] ”Naturskyddsföreningen,” 20 oktober 2017. [Online]. Tillgänglig:
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/gruvindustrinsgruvligaste-effekter. [Använd 30 april 2019].
[48] J.-E. Dahlin, Hållbar utveckling: en introduktion för ingenjörer,
Lund: Studentlitteratur AB, 2014.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

84

SafePassTM Zone Belysning
Produktutveckling av belysningsfäste

Mittuniversitetet
19-06-13

Bilagor
Bilaga 1 – Tidsplanering och SMART
Bilaga 2 – Kravspecifikation Belysningsfäste
Bilaga 3 – Kravspecifikation Belysning
Bilaga 4 – Elimineringsmatris
Bilaga 5 – Puhs Relativa beslutsmatris
Bilaga 6 – FMEA
Bilaga 7 – Ritningsunderlag
Bilaga 8 – Monteringsunderlag

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and

85

Bilaga 1 – Tidsplanering och SMART
SMART
Syfte
Syftet med projektet är att utveckla ett belysningsfäste som gör det
möjligt att montera tillfällig GC-belysning på SafePass™ Zone System
som är en arbetsplatsinhägnad för väg- och byggarbetsplatser.
Mål
Målet är att med hjälp av fem olika milstolpar komma fram till ett koncept
som uppfyller de krav och önskemål som förväntas av marknaden och
uppdragsgivaren SSJ. Konceptet ska sedan presenteras med
produktbeskrivning och prototyper av 3D-modeller.
Avgränsningar
Huvuduppgiften är att konstruera ett belysningsfäste för GC-belysning.
Detaljerad beskrivning av hela armaturen är inte ett krav, men förslag på
passande lampor får gärna ingå i arbetet. Ett önskemål från SSJ är att
projektet tar hänsyn till elsäkerheten i mån av tid.
Resurser
SSJ kommer hålla i en grundlig genomgång av SafePass™ Zone System
och även bistå med handledning. För att utvärdera koncept och eventuellt
ta fram en eller två prototyper finns möjlighet till att använda SSJ:s
verkstad. SSJ delar även med sig av 3D-modeller från det befintliga
systemet. Viss möjlighet finns att använda SSJ:s kontor, dock är den
begränsad. På Mittuniversitetet finns det tillgång till verkstad,
handledning, arbetsyta och CAD-programmet SolidWorks. Handledare
SSJ: Helena Fagerlund och Joakim Svedberg. Handledare MIUN: Per
Skoglund.
Tid
Tiden kommer att fördelas genom 5 olika milstolpar innehållande delmål
för projektet. Varje milstolpe har en egen deadline för att strukturera upp
arbetsgången. Tidsplaneringen beskrivs närmare nedan och i Figur 35.
Arbetet omfattar 15 HP heltidsarbete i 10 veckor med start 25e mars 2019
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och avslutas 10e juni 2019 i form av en presentation (4-5e juni) samt
inlämning av rapporten.
Tidsplanering
Examensarbete MT033G: SafePass™ Zone Belysning
Planering av: Frida Lindfors, Mittuniversitetet Östersund
Senast redigerad: 21 mars 2019

Figur 35: Tidsplanering för arbetet med utsatta milstolpar och datum.
#0 Produktplanering
Den första projektfasen handlar om att skapa kunskap om branschen och utföra en
branschanalys. Kartläggning sker av befintliga tekniska lösningar och konkurrenter.
Steget ska bidra med förståelse och underlätta vid arbetet med kravspecifikationen i
kommande projektfaser.
#1 Förstudie och produktspecificering
I detta steg utförs en intressentanalys för att ta reda på vad kunderna och marknaden
efterfrågar. Här tas en kravspecifikation fram för att fånga in de krav och önskemål som
ställs på belysningsfästet. Kraven blir något som måste uppfyllas och önskemålen något
som projektet strävar efter. Kravspecifikationen kommer uppdateras under tidens gång
för att sedan mynna ut i en slutspecifikation som beskriver det slutgiltiga
belysningsfästet. Det viktiga i denna fas är att inte låsa kravspecifikationen i ett tidigt
stadie, då risken finns att missa intressenters behov eller möjliga problem.
#2 Konceptgenerering
Fortsatt arbete och uppdatering av kravspecifikationen sker även i denna milstolpe, då
bland annat önskemålen kommer viktas på en skala 1–5 där 5 är viktigast. I projektfasen
ska även ett antal dellösningar skapas som uppfyller kravspecifikationen. Uppgiften blir
att kombinera de olika lösningarna för att komma fram till flera koncept. Tanken är att
koncepten ska beskriva grundtanken med belysningsfästet utan att för den delen vara
helt fullständiga. Tillvägagångssättet gör att många olika tänkbara lösningar hittas och
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risken att missa någon bra lösning minskar. Koncepten kommer presenteras för SSJ där
de får chansen att framföra feedback. Ett antal lösningar kommer därefter att elimineras
som inte uppfyller kraven.
#3 Val
I detta steg ska kravspecifikationen säkras och bli belysningsfästet slutspecifikation. Här
ska det bästa konceptet växa fram genom att utvärdera koncepten från milstolpe #2 och
fortsätta eliminera de lösningar som inte håller kraven. Koncepten som nu ”överlevt”
kommer agera byggstenar för det starkaste konceptet som nu tas fram. Det slutgiltiga
konceptet går sedan vidare för realisering och fortsatt detaljarbete.
#4 Detaljkonstruktion
Belysningsfästet ska nu uppfylla de tänkta funktionerna och verifieras mot
kravspecifikationen en sista gång. I det slutgiltiga steget av projektfasen är målet att ta
fram ett underlag för ett belysningsfäste som möjliggör framtagning av enstaka
prototyper eller exemplar.
Slutpresentation
Tiden mellan milstolpe 4 och slutpresentationen kommer ägnas åt rapportskrivning,
förberedelse inför presentation samt opponering av någon annan elevs rapport.
Arbetsgången och resultatet kommer sedan presenteras tillsammans med en 3D-modell
på belysningsfästet som tagits fram. Rapporten lämnas in för opponering 28e Maj och
10 juni lämnas den fullständigt färdiga rapporten in för bedömning.
Kommentarer
SMART:en är ett levande dokument och kan ändras under vägens gång.
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Bilaga 2 – Kravspecifikation Belysningsfästet
Viktigaste Kraven
Övriga krav
Önskemål
Utanför projektet
Framtida arbete/delvis utanför projektet:
materialval, tillverkning och testning.

#

Specifikation

K/Ö

F/B

Referens

Övriga
kommentarer

1

Stöld/vandaliseringssäkrad,
montering från insidan

K

B

Ramirent,
[1, s. 63-70], [21]

2

Ergonomisk

K

F

Byggarbetare

3

Snabbfäste vid montering

K

F

Byggarbetare

4

Passa med GC-belysning

K

B

Bilaga 3.

5

Sträva efter låg stolphöjd, mellan 36m. (Riktlinje 3.5 m.)

K

B

SSJ, [21],
[16, s. 171],
[1, s. 63-70]

Beslut om 3,5 m,
möte med SSJ.

6

Inga utstickande vassa delar

K

B

Trafikverket

Kapell från lastbilar
kan fastna.
Skaderisk.

7

Ska hanteras med handskar
Montering med verktygen som
krävs för SPZS

K

B

Byggarbetare

K

B

SSJ

8

9

M12x18mm eller M6x10mm
sexkantskruv

K

B

SSJ

10

Estetiskt tilltalande

K

B

[16, s. 58, 169],
[18, s. 15]

11

Lätt att förstå

K

B

[2]

12

Ta hänsyn till "fri höjd".

K

B

[15, s. 4-7], [20]

13

Ta hänsyn till lastbil/traktorer som
kör utanför och innanför
arbetsplatsinhängningen

K

B

SSJ

Fungera med stagning
Fungera med alla fordonsbarriärer
som panelen passar med

K

B

SSJ

K

B

SSJ

16

Säkert montage

K

B

Ramirent

17

Ej klättringsbar

K

B

Gäller hela
SPZS

14
15

Inga tunga lyft
ovan axlarna.
Inpassning för
lättare montering.
48–60 mm i
diametern

Effektivare för
användaren
För att kunna
uppnå #8. 30 mm
centrum-skruv till
föremål.
Framträd så lite
som möjligt.
För användare,
marknadsföring.
Minst 2,5 m GCbanor, Väg 4.7m.
Armatur ej längre
utstick än
fordonsbarriären.

Minskad klämrisk
och skador.
Ej klättringsbar från
utsidan.
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18
19
20
21
22
23

Montering med max 2 personer.
Användas tillsammans med
monterad reklam
Belysning ska kunna användas
med och utan tillbehöret galler
Belysning både in och utsida
Trevlig montering
Få monteringssteg

K

B

SSJ

K

B

SSJ

K

B

SSJ

Ö2
Ö5
Ö4

B
F
B

Ramirent
SSJ
Byggarbetare

24

Kvoten mellan belysningsstolpens
arm och vertikala del, max 0.25

Ö1

B

[16, s. 169]

25

Montera/demontera tillbehöret
galler efter montering av belysning

Ö3

B

SSJ

26

Enkel att tvätta

Ö1

B

[16, s. 166-167]

27

Enkel att reparera och byta ut
trasiga delar

Ö3

B

Ramirent

28

Så få delar som möjligt

Ö3

B

Ramirent

29
30
31
32
33

Stabil relativt panelen
Låg vikt
Upphängning av kablar
Användning av kabelstege/ränna
Seriekopplade lampor
Använd Ramirents befintliga
strömförsörjningskällor

Ö5
Ö4
Ö4
Ö3
Ö5

B
B
F
F
B

SSJ
SSJ
SSJ
Byggarbetare
SSJ

Ö4

B

Ramirent

34

Säkerhet och
ergonomi.

För att se skalenligt
ut. Lutning på arm:
2-5 grader.

Smuts bör kunna
torkas bort.

Lättare montage,
reparationer,
marknadsföring.
Under 15 kg
Slippa frysning.

35

Följa kraven ur VGU kapitel 1.3.11
[6, s. 69-70].

K

B

36
37

Låg vinduppfång
Ej bidra till vattenansamlingar

K
Ö2

B
B

Stockholms
stad,
Trafikverket, [6,
s. 69-70],
[17, s. 19-20]
SSJ
Byggarbetare

38

Teknisk livslängdsklass 20 år,
TKL20.

Ö2

B

[39, s. 4]

Återvinningsbar
Ej bidra till koncentrationsökning
av ämnen från berggrunden

Ö2

B

[2]

Ö2

B

[2]

Lågt ljud vid vind

Ö2

B

[18, s. 15-22]

Ö4

B

SSJ

Ekonomiskt

Ö4

B

[2]

Ekonomiskt

Ö2

B

[39, s. 5]

Tillsammans med
#38.

Ö4

B

[2]

Ekonomiskt

Ö4

B

[1, s. 63-66]

Ca 25m
stolpavstånd.

39
40
41
42
43
44
45
46

Monteras till färdig produkt vid
tillverkningen
Få tillverkningssteg
Korrosionsskydd som håller längre
än TLK20.
Använda tillgängliga verktyg vid
tillverkning
Aldrig längre stolpavstånd än att
man kan se nästa ljuskälla.

För användning på
statligt ägda vägar.
Tänk på vindlast
Exklusive ljuskälla.
Gäller fast
installation
Återvunnet
material
Inte störa
omgivningen.
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Bilaga 3 – Kravspecifikation Belysning
#

B.1
B.2

B.3

B.4

Specifikation
Följa VGU krav uppsättning av
belysning
LED-teknik
Ra >70

Färgtemperatur
3-4000K

K/Ö

F/B

Kategori

K

B

K

F

K

B

Ra >70

K

B

3000K
riktlinje

B.5

Hög G-klass
(avskärmning)

K

B

G6

B.6

P-klass enligt
riktlinjer

K

B

P3-P4

Ö5

B

IP>66

Ö5

B

IK>08

Ö2

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13

Minst IP-klass 66
Minst IK-klass 08
Nattsänkning
Möjlighet att byta
ut skadad
armatur
Korrosionsbeständig
Belysa 3-6m
utanför GCbanan
Låg vikt

Referens

Övriga
kommentarer
Inte blända,
[1]
färgåtergivning,
skapa trygghet.
Stockholms stad
Lång livslängd, bra
och [20]
kvalité på ljuset.
Stockholms stad,
Ra >60 [1]
[1], [21], [20].
Ra >65 [21]
Ra >70 Stockholms
stad.
Stockholms stad
Varmvitt ljus ca
och [1], [19].
3000K önskas från
[1], [19].
Stockholms stad
För att inte ge
och [16, s. 58], [21],
synnedsättande
[20], [17],
bländning.
[1, s. 63-65]
Stockholms stad
Jämnhet av ljus.
Gärna IP67-68 [20].

F

Stockholms stad
och [20].
Stockholms stad
och [19].
[16]

Ö4

F

[1], [21], [20]

Ekonomiskt

Ö3

B

[20]

Längre livslängd.

Ö3

F

[1, s. 63-65]

Ökad
trygghetskänsla

B

Upptäckt från
prototyper

Ö5

Gärna IK>10 [19].
Energibesparande

Vikt < 5kg
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Bilaga 4 – Elimineringsmatris
Krav från Bilaga 2 presenteras i kolumn 1 och koncepten i rad 1. Tabellen
ger värdena godkänd (G), underkänd (U) eller frågetecken (?).
Frågetecknet innebär att det kräva mer specifikationer för att kunna
avgöra värderingen.
Krav#:

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

1

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

2

G

G

G

G

G

U

G

G

G

G

G

3

U

?

G

G

G

G

G

U

G

G

G

4

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

5

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

6

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

7

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

8

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

9

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

10

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

11

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

12

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

13

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

14

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

15

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

16

U

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

17

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

18

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

19

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

20

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Totalt

U

?

G

G

G

U

G

U

G

G

G

G
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Bilaga 5 – Pughs relativa beslutsmatris
(+) Bättre än referens
(0) lika bra som referens
(-) Sämre än referens
Pughs Relativa Beslutsmatris #1
Kriterium

Vikt

Koncept
K5

K2

K3

K4

K7

K9

K10

K11

Belysning in och utsida

2

R

0

0

0

0

0

0

0

Trevlig montering

5

E

+

+

+

-

-

-

+

Få monteringssteg

5

F

+

+

+

+

+

+

0

Montera galler efter
montering av belysning

3

E

0

0

0

0

-

-

-

Enkel att tvätta

1

R

0

-

-

+

-

-

-

Enkel att reparera och
byta ut trasiga delar

3

E

-

-

-

-

-

-

-

Så få delar som möjligt

3

N

0

0

0

+

-

+

0

Stabil relativt panelen

5

S

0

+

+

0

-

-

-

Låg vikt

4

!

0

0

0

-

+

+

+

Summa +

2

3

3

3

2

3

2

Summa 0

6

4

4

3

1

1

3

Summa -

1

2

2

3

6

5

4

Nettovärde

7

12

12

-3

-11

-5

-3

Rangordning

2

1

1

3

5

4

3

Vidareutveckling

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Pughs Relativa Beslutsmatris #2
Kriterium

Vikt

Koncept
K3

K2

K4

K5

Belysning in och utsida

2

R

0

0

0

Trevlig montering

5

E

-

-

-

Få monteringssteg

5

F

-

+

-

Montera galler efter
montering av belysning

3

E

0

0

0

Enkel att tvätta

1

R

0

-

+

Enkel att reparera och
byta ut trasiga delar

3

E

0

-

+

Så få delar som möjligt

3

N

-

+

0

Stabil relativt panelen

5

S

0

0

-

Låg vikt

4

!

0

-

0

Summa +

0

2

2

Summa 0

6

3

4

Summa -

3

4

3

-13

-5

-11

3

1

2

Nej

Nej

Nej

Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Bilaga 6 – FMEA

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Bilaga 7 – Ritningsunderlag

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Bilaga 8 – Monteringsunderlag

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

