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ABSTRACT  

 

The work has been carried out as a product development project for three companies: Veloves 

(producing and selling cargo bikes), AGA (gas company, contributes industrial gases) and 

SafexSystem AB (working with intellectual traffic systems). A cargo bike will be developed 

accordingly to the given information of the components. One of the components, hydrogen is an 

explosive and ignition reactive substance. Safety is one of the most important aspects to consider. 

The aim of the project was to develop a cargo bike with focus on placement of a fuel cell system. 

 

The main issue for the project was to find the most appropriate placement for the components. 

The work has been carried out according to the product development process with adjustments 

to the project. Retrieving information has been collected through interviews and databases 

regarding the problem and the needs of the companies. Based on that information, a number of 

proposals of the concepts were presented. The concepts were evaluated using product 

development tool Pugh's matrix and input by the companies. 

 

The result was a concept of an encapsulation of the components in the cargo bike’s fuel cell 

system. The concept has been analyzed by using a FEM-analysis tool to acknowledge the 

deformation zones and demonstrate the most suitable placement for the components. 

 

How well the objective has been achieved cannot be fully evaluated at this stage when no 

prototype has been developed for testing. 
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SAMMANFATTNING 

 

Arbetet har utförts som ett produktutvecklingsprojekt åt tre företag Veloves (producerar och 

säljer lastcyklar), AGA(gasbolag, bidrar med industrigaser)och SafexSystem AB(arbetar med 

intellektuella trafiksystem). När ett bränslecellssystem ska implementeras finns en förhöjd 

säkerhetsrisk på grund av brandfarlig vätgas. Det gör att hänsyn måste tas till 

komponentplacering. Syftet med projektet var att utveckla en lastcykel med fokus på en säker 

implementering av ett bränslecellssystem. 

 

Huvudfrågeställningen för projektet var hur komponenterna bör placeras samt dimensioneras 

på lämpligast sätt. Arbetet har utförts enligt produktutvecklingsprocessen med anpassningar till 

projektet. Informationshämtning i form av intervjuer samt databaser har använts för 

datainsamling gällande problemet och företagens behov. Utifrån den informationen togs ett 

antal förslag på koncept fram. Koncepten utvärderades med hjälp av 

produktutvecklingsverktyget Pugh’s matris samt med kontaktpersoner från företagen.  

 

Resultatet blev ett koncept med inkapsling av komponenterna. Konceptet har analyserats med 

FEM-analys för att studera deformationsområdena samt den mest lämpade placeringen. 

 

Hur väl syftet har uppnåtts går inte att fullständigt utvärdera i det här stadiet då ingen prototyp 

har tagits fram för testning. 
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1. INLEDNING 

 

1.1. Bakgrund 
Med lastcyklar menas cyklar som är byggda för att transportera tung och stor last.  Lastcykeln 

är en nygammal företeelse i Sverige vars popularitet gick ner efter 1950-talet pga konkurrensen 

med motordrivna fordon. Dock har intresset för lastcyklen ökat igen, detta beror på dess höga 

framkomlighet i större städer (Gorjifar, 2013). 

 

Veloves är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg. De producerar och säljer 

lastcyklar. Dessa cyklar har i nuläget batteripaket för el-assistans med en räckvidd på ca 20-

30km (Velove, 2016).  

 

Ett cykelbuds transportsträcka är betydligt längre. Det betyder att batteriet måste laddas eller 

ersättas av ett fulladdat batteri. Därför medtages idag extra batterier för att förlänga räckvidden.  

AGA Linde är ett företag som bidrar med olika industrigaser. För bränslecellsgeneratorn 

Hymera från Safe X systems AB används hydrogen, dvs. vätgasbehållare som bränsle (AGA, 

2016)(Safex, 2016).   

Genom en implementering av ett bränslecellssystem skulle transportsträckan mellan 

påfyllningar av bränsle ökas markant. Denna ökning av effekt (watt) som bränslecellsystemet 

bidrar med kan utnyttjas av andra delfunktioner såsom nedkylning, förvaring av mat till en 

matvagn etc.. 

Följande rapport är en förstudie till forskningen av implementering av ett bränslecellsystem till 

en lastcykel. 

 

1.2. Problemformulering 
 

När bränslecellssystemet ska implementeras finns en förhöjd säkerhetsrisk pga. av brandfarlig 

vätgas. Det gör att hänsyn måste tas till hur komponenterna placeras så att en explosion inte 

kan inträffa vid krock. Dessutom är det viktigt att gastuberna ska kunna bytas ut på ett 

lätthanterlig säkert sätt för att förhindra läckage av vätgas samt skador på lastcykeln och 

föraren/lastcykelansvarig.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att utveckla en lastcykel utifrån Velove bikes produktfamilj. 

För att göra implementering av bränslecellssystemet så säker som möjligt samt så lätthanterlig 

dvs. ergonomisk som möjligt(både för användare samt monteringsansvarig)bör man beakta 

följande frågeställningar: 

1. Hur ska energilager, bränslecell och vätgaslager dimensioneras?  

2. Hur ska styrningsalgoritmerna utföras? 

3. Vilka säkerhetsaspekter bör man beakta vid placering av komponenter?  

4. Hur ska konstruktionen vara enkelt och snabbt att installera samt kostnadseffektiv?  

 

1.4. Avgränsningar  
 

Fokus kommer att vara på angivna komponenter dvs. energilager, solceller, bränsleceller och 

vätglaslager.  Förändringar kommer ske i enlighet med standarder och lagar angivna i 

kravspecifikationen.  
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2. ANSATS OCH METOD 
Följande kapitel behandlar den metod som utförs under projektet.  

Uppdragsgivaren har gjort en del research inom projektämnet. Informationssamlingen är därav 

delvis definierad därför krävs det inte en ordentlig genomförd marknadsundersökning för 

projektet. En del av teorin gällandet projekt ämnet hämtas ur vetenskapliga artiklar utskickat av 

uppdragsgivaren. Produktutvecklingsverktygen tillämpas efter kurslitteraturen inom 

produktutveckling. Projektets arbetsprocess är baserat på en variant av Stage-Gate modellen 

som återfinns i Ullmans ” The Mechanical Design Process”. 

 
Figur 1 – Produktutvecklingsprocessen 

 

2.1. Produktutvecklingsprocessen 
Följande är en djupare beskrivning av varje steg i produktutvecklingsprocessen och dess 

verktyg. 

2.1.1 Projektplanering 
GANTT-schema  

Enligt Ullman(2010) är ett GANTT-schema det bästa tillvägagångssättet för att strukturera ett 

projekts aktiviteter. Ett Gantt-schema sammanställer projektets moment mot en tidsaxel, 

veckovis eller månadsvis beroende på projektets omfattning. Det är viktigt att undersöka vilken 

ordning är lämpligast samt vilka delar som kan utföras parallellt. Tidsåtgången för varje 

moment estimerats samt tilldelas som arbetsuppgift till en eller flera projektmedlemmar. 

Utfallet av tidsåtgången jämförs med planerade i Gantt-schemat. På sådant sätt ge en översikt 

på hur man ligger till i projektet.  

 

2.1.2 Analysfas 
Informationshämtning 

De två mest förekommande metoder som finns för att identifiera kundbehov är fokusgrupp 

eller enskild intervju. Fokusgrupper ger många svar på kort tid och enskilda intervjuer är 

mindre kostsamma men tar längre tid då upprepade intervjuer måste göras för att identifiera 

kundbehov. Enkätundersökning är inte lämplig då svaren blir styrda. För att identifiera 

outtalade kundbehov observeras produkten under användning (Ullman 2010). 

 

Projektplanering

Definiering av 
problem, syfte och 

frågeställningar

GANTT-schema

Analysfas

Informationshämtning

Kravspecifikation

Funktionsanalys

SWOT-analys

QFD

Konceptutveckling

Idégenerering

Idéutvärdering-för och 
nackdelsanalys

Konceptgenerering

Konceptutvärdering-
Pugh’s matris

Produktionsanpassning

CAD- FEM-analys

DFM

DFA

DFR-FMEA

DFC
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Kravspecifikation 

Kundbehov är ”språket från kunden”. D.v.s. Subjektiva beskrivningar om vad man anser 

behöver förbättras med produkten.  Dessa översätts sedan till produktkrav som listas i en 

kravspecifikation (Ulrich & Eppinger, 2012). Produktkraven innefattar aspekter såsom 

tekniska, miljömässiga och utseendemässiga krav.  

En kravspecifikation svarar inte på hur en produkt ska utföras utan på vad som måste 

uppnås(Ulrich & Eppinger 2012). Funktionsanalysen och QFD:n (se rubriker ”funktionsanalys” 

och ”QFD”)är de verktyg som samverkar med kravspecifikationen under projektets 

gång(Österlin 2010)(Ulrich & Eppinger 2012). 

 

Funktionsanalys 

En funktionsanalys ger en översikt över en produkts funktioner samt vilken hierarki och syfte 

de har. Funktionerna delas in i följande ordning: 

1. Huvudfunktioner- beskriver syftet med produkten 

2. Delfunktioner- funktioner som krävs för att uppfylla huvudfunktionen 

3. Underfunktioner- funktioner som krävs för delfunktionerna 

Sedan finns det även stödfunktioner, dessa funktioner påverkar däremot inte 

huvudfunktionerna.  Vid formulering av funktionerna används ett verb i följd av ett substantiv 

t.ex. ”medge grepp”(Österlin 2010). 

Genom att göra en funktionsanalys i form av ett funktionsträd blir funktionerna mer 

översiktliga samt en tydligare bild av vad som behöver implementeras och hur det 

uppnås(Österlin 2010). 

 

 
Figur 2 – Funktionsanalys 

 

SWOT-analys 

SWOT står för styrkor(strengths), svagheter(weaknesses), möjligheter(oppoertunities) och 

hot(threats). Vid utförandet av en SWOT-analys delas aspekterna in i form av en tabell med 

fyra rutor. Därefter jämförs antal styrkor med svagheter samt möjligheter med hot(Ullman 

2010). 

QFD 

QFD står för “quality function deployment”.  QFD är en metod för att samla information för 

vad som behöver utföras och hur det ska utföras. Detta görs genom att kundbehoven som fåtts 

fram översätts till produktkrav. Därefter implementeras dessa krav i form av ett QFD-hus[se 

figur] där de viktas mot varandra. Marknaden är något som också kan undersökas med hjälp av 

ett QFD-hus. Då jämför man konkurrenternas produkter med sin befintliga produkt(Ullman 

2010). Följande steg förklarar utformningen av en QFD: 
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1. Identifiera kunderna - Vilka är de? 

2. Identifiera kundernas krav - Vad vill kunderna ha? 

3. Vem vs. Vad- Vilka/et är viktigast av kundkraven? För vem är kravet viktigt? 

4. Identifiera konkurrenter: Hur nöjda är kunderna nu? 

5. Hur kommer kundkraven att uppnås? (Lista produktkrav) 

6. Hitta samband mellan kundkrav och produktkrav – Hur mäts vad? 

7. Bestäm vikten av kraven 

8. Hur är olika produktkrav beroende av varandra? 

 
Figur 3 –QFD 

 

2.1.3 Konceptutveckling 
Idégenerering 

Brainstorming 

Brainstorming direktöversatt betyder hjärnstorm. Metoden går ut på att komma på så många 

idéer som möjligt under begränsad tid utan några produktkrav. Det är viktigt att inget kritiseras 

just i denna fas då mängden är det viktiga i detta fall (Österlin 2010). 

 

Idéutvärdering 

För och nackdelsanalys  

För att utvärdera idéerna kan en för och nackdels- analys användas. För och nackdelar listas i 

två kolumner för varje idé. Därefter väljs de mest utförbara idéerna . Detta är beroende på hur 

många fördelar gentemot nackdelar som idén har(Ullman2010). 

Konceptgenerering 

CAD 

CAD eller computer aided design som det heter på engelska är ett verktyg för datorstödd 

konstruktion. Med ett CAD-program tar man fram ritningar och konstruktioner i två eller tre 

dimensioner(Ullman 2010). Vid tvådimensionell ritning byggs ritningen upp av grundelement 

som till exempel cirkelbågar och räta linjer. Ritningarna projiceras på plan i koordinatsystemet, 

vanligtvis i form av xy, yz och xz – plan. Konstruktionen i solidform(tredimensionell) skapas 

med hjälp av virtuella kommandon (Pärletun,1990).  Genom att pröva idéer i ett CAD-program 

kan man tydligare se helheten för konstruktionen och om det skulle kunna fungera i 
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verkligheten utan att behöva bygga upp en fysisk modell för att testa (Ullman 2010). Detta gör 

att idéerna utvecklas till koncept.   

 

Produktsemantik 

En produkt kommunicerar med användaren med hjälp av produktsemantik. Produktsemantiken 

kan delas in i tre aspekter (Österlin 2010):  

 Karaktär- Association med form, färg och yta. T.ex. Rundade hörn ger ett mjukt intryck 

i jämförelse med skarpa kanter.  

 Identitet- Produkten speglar ursprunget, dvs. företagets produktfamilj. Detta kan 

exempelvis göras med företagets logotyp. 

 Funktion- Produkten signalerar om hur den ska användas utan nedskrivna instruktioner.  

Konceptutvärdering 

Pugh’s matris 

Pughs matris( se bild) är ett utvärderingsverktyg som genomförs enligt följande sex steg:  

1. Definiera problemet - t.ex. ”koncept som behöver utvecklas” 

2. Alternativ för jämförelse- Alternativen är koncepten som tagits fram under 

konceptgenereringen.  

3. Välj kriterier för jämförelse- Produktkrav som tagits fram med hjälp av funktionsanalys, 

kravspecifikation och QFD fungerar nu som kriterier för de olika koncepten. 

4. Vikta – Välj vilka kriterier som är störst betydelse, detta med hjälp av QFD:n. 

5. Utvärdera alternativen - jämför koncepten med varandra utifrån produktkraven. Ett 

koncept används som referens. Därefter tilldelas de andra med + - eller 0 beroende på 

om de är bättre, sämre eller detsamma.  

6. Summera- Utvärderingen multipliceras med kriteriernas vikt. Därefter summeras det för 

varje alternativ till en resultatsiffra(Ullman 2010). 

 
Figur 4 – Pughs matris 

 

 

2.1.4 Produktionsanpassning 
CAD 

FEM-analys 

FEM som står för finita elementsmetoden är ett sätt att approximativt beräkna numeriska 

lösningar för tekniska partiella differentialekvationer och integralekvationer. 

Beräkningsområdet delas upp i finita element, oftast i form av trianglar vid två dimensioner 

eller tetraedrar vid tre dimensioner.  FEM-analyser finns implementerade i CAD-program och 
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är ett vanligt förekommande ingenjörsverktyg vid konstruktion. Med FEM är det möjligt att 

lösa numeriskt komplexa problem som t.ex. elasticitets- och plasticitetsproblem vid 

kollison(Johnson 1987)(Samuelson & Wiberg 1988). 

 

DFM 

Design for manufacture går ut på att hitta det bästa sättet att tillverka en komponent. Dvs. 

komponenten ska ha en effektiv design med hög kvalitet. Fästanordningar och formgivning är 

något som ska ta hänsyn till då en komponent ska passa en tillverkningsprocess. Utveckling av 

dessa fixturer och former sker under designprocessens gång(Ullman2010). 

 

DFA 

Design for assembly är ett verktyg för att göra en produkt lätt att montera. Till skillnad från 

DFM som fokuserar på en komponent försig så går DFA ut på hur komponenterna samverkar.  

Detta är för att undvika felmontering samt reducera tiden för montering. Följande målsättningar 

används vid DFA: 

1. Minimum av antalet komponenter 

2. Minimum av antalet fästanordningar 

3. Utgångskomponent med fixturfunktioner 

4. Omplacering av komponenter vid montering är minimal 

5. Effektiv monteringsordning 

6. Enkelt att hantera komponenter 

7. Komponenter är anpassade efter monteringsmetod 

8. Symmetri i olika delar 

9. Symmetri enligt axel 

10. Asymmetriska delar skiljer sig tydligt från symmetriska delar 

11. Rättlinjig montering 

12. Avfasningar och andra liknande funktioner som underlättar inpassning 

13. Maximum komponentstillgänglighet (Ullman 2010) 

DFR 

DFR står för design for reliability. Reliabilitet är mått på hur produktkvalitén håller sig över 

tid. Med kvalitet menas hur tillfredställande prestanda produkten har under vissa förhållanden. 

En otillräcklig prestanda ses som ett fel (”failure” på engelska). För att beräkna reliabiliteten 

för en produkt används ett verktyg som identifierar fel kallat Failure Mode and Effect 

Analysis(FMEA)(Ullman2010). 

 

FMEA 

FMEA:n kan användas under hela produktutvecklingsprocessen och utvecklas i samband med 

att produkten utvecklas.  Följande är 5 steg för skapandet av en FMEA (Ullman 2010): 

1. Identifiera funktioner som påverkas 

2. Identifiera fel 

3. Identifiera feleffekten 

4. Identifiera felorsaken 

5. Ange åtgärd 
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DFC 

DFC står design for cost. För att estimera kostnaden av en komponent ger följande frågor 

vägledning: 

1. Av vilket material ska komponenten tillverkas med? 

2. Vilken typ av maskin ska användas för att tillverka komponenten? 

3. Vad för omfattande dimensioner har komponenten? 

4. Hur många ytbehandlingar är det och hur mycket av materialet kommer att bli 

borttaget? 

5. Hur många komponenter ska tillverkas? 

6. Vad för toleranser och ytbehandlingar krävs? 

7. Vad är arbetskostnaden? (Ullman 2010) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt beskrivs teorin för projektet.  

 

3.1.  IP-klassning 
Vid användning av elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer är det viktigt ha en 

god kapsling för att minska riskerna för elchock, brand och explosion. Detta är för att undvika 

damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten som kan tränga in. Elsäkerhetsverket beskriver vad 

varje siffra består av (Elsäkerhetsverket, 2015): 

 

Första siffran 

0, Inget skydd. 

1, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter. 

2, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter. 

3, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter. 

4, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter. 

5, Dammskyddad. 

6, Dammtät. 

 

Andra siffran 

0, Inget skydd. 

1, Skyddad mot droppande vatten. 

2, Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln. 

3, Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°. 

4, Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. 

5, Skyddad mot spolande vatten från munstycke. 

6, Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.  

7, Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada. 

8, Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning. 

 
  0 1 2 3 4 5 6 

  Oskyddat Isolering 

(Objekt 

<50mm) 

Isolering 

(Objekt 

<12mm) 

Isolering 

(Objekt 

<2,5mm) 

Isolering 

(Objekt 

<1mm) 

Dammskyddad Dammtätt 

0 Oskyddat IP00 IP10 IP20 IP30 IP40   

1 Droppskyddat IP01 IP11 IP21 IP31 IP41   

2 Droppskyddat 

vid lutning 

IP02 IP12 IP22 IP32 IP42   

3 Strilsäkert  IP13 IP23 IP33 IP43   

4 Striltät    IP34 IP44 IP54  

5 Spolsäkert     IP45 IP55 IP65 

6 Spoltätt     IP46 IP56 IP66 

7 Vattentätt       IP67 

8 Tryckvattentätt       IP68 

 
Figur 5 – IP-klasser  
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3.2. Kopplingsschema 
Kopplingsschemat för bränslesystemet består av vätgas, bränslecell och batteri(se figur 6 för 

schematisk layout). Vätgasbehållaren kopplas till bränslecellen, bidrar med gas. Utgående 

ledning från bränslecellen ger strömförsörjning till ett eller flera batterier som laddas och 

försörjer förbrukaren. Ett kylningsystem kan även kopplas in i bränslesystemet då det finns 

tillräcklig med överskott av effekt (AGA, 2016). 

 

 
Figur 6 – Schematisk layout 

 

3.3. Komponenter 

3.3.1 Bränslecell 
Bränslecell är en energiomvandlare som möjliggör till användning av vätgas som bränsle för 

generering av el och biprodukt. En bränslecell består av en anodsida och en katodsida samt en 

membran som separerar sidorna. Katalysator på anodsidan delar upp väteatomen i protoner och 

elektroner. Protoner passerar igenom membranet, elektroner passerar inte. Elektronerna leds till 

en extern krets där de genererar elektricitet och utför elektriskt arbete.  Protonerna och 

elektronerna på katodsidan förenas samt reagerar med syrgas från luften. Den kemiska 

reaktionen blir: 2H2 + 02  H20 (VätgasSverige, 2016).  

Vätgasbehållare 
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Figur 7 – Bränslecell  
 

3.3.2 Vätgas 
Vätgas är ett effektivt drivmedel som kan användas till flera olika applikationer. Vätgas har 

säkerhetsproblem som även historien har visat t.ex. vätgasexplosionen i Norge 1985. Läckage, 

antändning och explosion är de vanligaste olyckorna (Knudsen, 2006). Det finns 5 fördelar och 

nackdelar med vätgas som drivmedel (ConserveEnergyFuture, 2015): 

Fördelar: 

1. Förnybar – Det finns inget ämne som är outtömlig som väte. 

2. Ren bränsle – Efter användning av väte bildas vatten, inga destruktiva sidoeffekter. 

3. Giftfri – Väte är giftfri, bättre alternativ jämfört med fossila bränslen. 

4. Mer kraftfull – Har större verkningsgrad, går åt mindre vid samma arbete. 

5. Bränslesnål – Vätgas drivna fordon kommer gå en längre sträcka vid samma mängd av 

fossila bränslen. 

Nackdelar: 

1. Dyr – Går år mycket arbete för att skapa väte vilket ökar kostnaden.  

2. Transport – Svårt att transportera väte. 

3. Finns inte tillräcklig med vätestationer – Svårt att ändra saker som det är då fossila 

bränslen används vanligen hos konsumenterna. 

4. Förvaring – Vätgas måste förvaras i flytandeform vid lågtemperatur. 
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5. Säkerhetsaspekter – Väte är kraftfull vilket kan leda till stora olyckor. Väte har ingen 

lukt vid läckage. Antändning och explosion kan inleda.  

3.4. Material 

3.4.1 Aluminium 
Aluminium är en av de mest använda metallerna idag. Anledningen till detta är aluminiums 

egenskaper som den låga densiteten samt höga hållfastheten. Densiteten är en tredjedel av stål 

vilket bidrar till stora viktminskningar. Aluminium har lång livstid, beräkningar visar att 75% 

av allt producerade aluminium är fortfarande i bruk. Aluminium kan återvinnas om och om 

igen utan att metallen förlorar sina unika egenskaper (Sapa, 2009). 

3.4.2 Silikon 
Silikoner kommer i form av silikongummi och silikonplast. De är värme och klimattåliga samt 

har en god isoleringsförmåga för elektricitet. De är kraftig vattenavvisande, vilket utnyttjas i 

medicin, där konstgjorda semipermeabla hjärtklaffar skapas av silikon då kroppen inte stöter 

bort materialet (Nationalencyklopdein, 2016). 

 

3.4.3 ABS 
ABS är en termoplast bestående av akrylnitril, butadien och styren. Fördelar med ABS är att 

den har god slagseghet samt låg formkrympning, vilket betyder att den är lätt att forma. Färgen 

på materialet är vit men går att färgas om och ytbehandlas t.ex förkromas. Plasten används 

bland annat i instrumentpaneler (Nationalencyklopdein, 2016). 

 

3.5. Tillverkningsmetoder 

3.5.1 Strängpressning 
Vid strängpressning extruderas materialet genom ett verktyg som har samma profil som den 

färdiga detaljen. Processen går till på så sätt att ett göt värms upp till mellan 400-510 grader, 

pressas genom verktyget, profilen löper ut på ett kylbord där den riktas genom sträckning efter 

svalningen och sedan kapas profilen i lämpliga mängder. Hastigheten på processen är ca 5-50 

meter färdigextruderad profil per minut(Johansson 1990).  

 

Verktyget som används för strängpressning är relativt billigt. Detta innebär att komplicerade 

profiler kan skapas till rimligt pris. Materialet som används mest för strängpressning är 

härdbara aluminiumlegeringar. Olegerat aluminium förekommer när materialet ska ha en hög 

ledningsförmåga med låga hållfastkrav. Toleranser vid strängpressning mäts vid tvärsnittet, 

profilens rakhet och vridning. Det finns ingen svensk standard för strängpressning det som 

används är DIN1748 och DIN17615. Ytjämnheten för strängpressade profiler är god(Johansson 

1990).  

 

3.5.2 Formsprutning  
Processen går till på så sätt att plast i form av granulat fylls på i en roterande matarskruv. 

Granulatet transporteras fram i mataren och värms upp så att det bli trögflytande. Sedan sprutas 

plastmassan in i formen som för hela matarskruven framåt och trycker in plastmassan i 

formverktyget. Därefter dras matarskruven tillbaka, formverktyget går isär och det som är kvar 

är en färdig detalj. Toleranser som normalt ska uppnås då det inte finns toleranssatta mått är 

IT14(Johansson 1990). 
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4. Empiri 

 

4.1. Projektplanering 
I början av projektet hölls ett möte med uppdragsgivaren Anders Lundblad där uppdraget 

presenterades. Problemformuleringar samt begränsningar togs fram. Utifrån den angivna 

produktutvecklingsprocessen som finns angiven under ”Ansats och metod” planerades 

projektet med hjälp av ett GANTT-schema(Se bilaga 1). Detta var för att få en tydligare 

överblick om hur mycket tid som fanns för varje moment i projektet.  

 

4.2. Analysfas 

4.2.1 Informationshämtning 
Därefter samlades information i form av dokument på evenemang , standarder, lagar och regler. 

En mail-konversation med de viktigaste personerna Johan Erlandson (Velove), Niclas 

Andersson (AGA), Lars Söderström (Safex System). Skypemöten hölls under projektets gång 

med inblandade intressenter som fungerade som enskilda intervjuer. Därifrån kunde 

kundbehoven och tekniska krav fastställas som sedan utvecklades eller specificerades mer 

under projektets gång.  

 

4.2.2 Kravspecifikation 
Kraven formades utifrån intressenter(dvs. kontaktpersoner på inblandade företag samt 

uppdragsgivare), funktionsanalysen och QFD. Kravspecifikation tog även hänsyn till olika 

standarder, lagar och regler som finns på den svenska marknaden. Kravspecifikationen har två  

huvudkategorier: marknadskrav och produktkrav. Marknadskraven (de mer definierade 

kundbehoven) omdefinierades till produktkrav för att sedan kunna implementeras i QFD:n. 

Funktionsanalysen fungerade som en ytterligare kontroll för de tekniska krav då den 

definierade den befintliga cykelns viktigaste funktioner. Produktkraven delades sedan in i två 

subkategorier: tekniska krav och utformningskrav.  

 

4.2.3 Funktionsanalys 
Med informationshämtningen gjordes en funktionsanalys. Huvudfunktionen för en lastcykel är 

att transportera last av högre volym eller vikt smidigt från en plats till en annan. 

Huvudfunktionen bröts ner till tre delfunktioner som därefter bröts ner till stödfunktioner.  

 
Figur 8 - Funktionsanalys 
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4.2.4 SWOT-analys 
En SWOT-analys utfördes av den befintliga designen av Velvoves Armadillo. Detta var för att 

identifiera cykelns befintliga designs svagheter och styrkor för att få en uppfattning om vad för 

inverkan bränslecellssystemet skulle kunna ha.  

 

 
Figur 9 - SWOT 

 

4.2.5 QFD 
En QFD utfördes för att undersöka de viktigaste kraven samt för att kunna göra en jämförelse 

av Veloves befintliga design med konkurrenternas design(se figur nedan). Kundbehoven 

hämtades ifrån uppdragsgivare samt andra intressenter. Dessa behov översattes sedan till 

produktkrav som fördes in enligt ”produktegenskaper(hur?)”. Kundbehoven implementerades 

under rubriken ”marknadskrav(vad?)” där de fick en viktning enligt skala 1-5, där 1 var minst 

viktig och 5 mest viktig. Därefter undersöktes sambandet mellan produktkrav och kundbehoven 

med 1,3,5. Där 1 innebär lågt samband mellan kraven och 5 högt samband mellan kraven. 

Sedan viktades sambanden under rubriken egenskapsvikt.   En konkurrentanalys inkluderades i 

QFD:n där andra lastcyklar jämfördes med Veloves befintliga lastcykel ”Armadillo”. Under 

rubriken konkurrentjämförelse testades lastcyklarna mot marknadskraven och under teknisk 

jämförelse testades de mot de listade produktkraven.  
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 Figur 10 - QFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 (60) 

4.3. Konceptutveckling 
 

4.3.1 Idégenerering 
Idégenereringen gjordes i form av metoden ”brainstorming”. Alla idéer skissades och 

antecknades utan några gränser och kritik så att så många förslag som möjligt skulle kunna 

bearbetas.  

 
Figur 9 – Idégenerering 1-4 

4. Två vätgasbehållare 

kopplas in med 

bränslecellen i en kapsling Bränsle- 

cell 

Bränslecell 

Bränslecell 

Vätgas 

Vätgas 

Vätgas 

Vätgas 

Vätgas 

3. En vätgasbehållare 

kopplas in med 

bränslecellen i en kapsling 

2. Vätgasbehållaren kopplas 

in med bränslecellen i en 

avrundad kapsling 

1. Vätgasbehållaren kopplas 

in med bränslecellen i en 

kapsling i en annan form 



22 (60) 

 
 

Figur 10 – Idégenerering 5-10 

 

 

10. Komponenterna är 

upphängda med elastiskt 

material 

9. Vätgasbehållarna kapslas in i en inkapsling 

8. Vätgasbehållarna placeras 

varsin sida av bränslecellen 

7. Vätgasbehållarna 

placeras 

asymmetriskt på 

varsin sida av 

bränslecellen 

6. Vätgasbehållarna placeras 

under bränslecellen 

5. Vätgasbehållarna placeras 

ovanpå bränslecellen 



23 (60) 

 

 
 
Figur 11 – Idégenerering 10-13 

 

 

13. Komponenterna placeras i 

samma inkapsling 

12. Komponenterna placeras i 

samma inkapsling. 

Komponenterna följer med 

locket när det öppnas 

11. Vätgasbehållarna placeras i 

en egen inkapsling i en form 

av en utdragbar låda. 

Bränslecellen placeras 

bakom 



24 (60) 

4.3.2 Idéutvärdering 
Idéerna jämfördes med kravspecifikationen och de som inte uppfyllde de flesta kraven sollades 

bort. Kvar var ca 13 idéer som utvärderades tillsammans med feedback från Johan 

Erlandsson(Velove) samt med en för och nackdels-analys. De idéerna som hade flest fördelar 

togs hänsyn till vid vidareutveckling.  

 
Idé Fördelar Nackdelar Summa 

1 + Säker placering 

+ Säker konstruktion 
+ Enkelt att byta 

vätgas 

+ Isolering för vätgas 
 

- ingen ventialtion för 

bränslecell 
- vikten är ej jämnt fördelad 

- ej balanserad tyngdpunkt 

- ej estetiskt tilltalande 
- kostsam 

4-5=-1 

2 + Säker placering 

+ Säker konstruktion 
+ Enkelt att byta 

vätgas 

+ Isolering för vätgas 
+ Ej kostsam 

 

 

- ingen ventialtion för 

bränslecell 
- vikten är ej jämnt fördelad 

- ej balanserad tyngdpunkt 

- ej estetisk tilltalande 
 

5-4=1 

3 + Enkelt att byta 
vätgas 

+ Isolering för vätgas 

+ Ej kostsam 
+ Estetiskt tilltalande 

 

- ej säker placering 
- ej säker konstruktion 

- vikten är ej jämnt fördelad 

- ej balanserad tyngdpunkt 

4-4=0 

4 + vikten är liten 
+ ej kostsam 

+ estetiskt tilltalande 

 

- ej säker placering 
- ej säker konstruktion 

- inte enkel att byta ut 

vätgasen 
- ingen isolering för 

vätgasen  

- ingen ventilation för 
bränslecellen  

- ej balanserad tyngdpunkt 

3-6=-3 

5 + säker placering 

+ ventilation för 

bränslecell 

+ enkelt att byta 
vätgas 

+ vikten är liten 

+ ej kostsam 
 

- Ej säker konstruktion 

- Ingen isolering för vätgas 

- Ej balanserad tyngpunkt 

5-3=2 

6 + Säker konstruktion 

+ Isolering för vätgas 

+ Ventilation för 
bränslecell 

+ Balanserad 

tyngdpunkt 
+ Estetiskt tilltalande 

- Ej säker placering 

- Ej enkelt att byta ut vätgas 

- Kostsam 
- Ej fördelad vikt 

5-4=1 

7 + Säker konstruktion 

+ Isolering för vätgas 
+ Ventilation för 

bränslecell 

+ Balanserad 

tyngdpunkt 

+ Estetiskt tilltalande 

- Ej säker placering 5-1=4 

8 + Isolering för vätgas 

+ Ventilation för 
bränslecell 

+ Vikten är liten 
+ Ej kostsam 

+ Balanserad 

tyngdpunkt 

- Ej säker placering 

- Ej säker konstruktion 
- Ej enkelt att byta vätgas 

- Ej estetiskt tilltalande 

5-4=1 

9 + Isolering för vätgas 
+ Ventilation för 

bränslecell 

+ Vikten är liten 
+ Ej kostsam 

+ Balanserad 

tyngdpunkt 

- Ej säker placering 
- Ej säker konstruktion 

- Ej estetiskt tilltalande 

6-3=3 
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Figur 12 – För och nackdels-analys 

4.3.3 Konceptgenerering 
Kombination av idéer bidrog till 3 mer genomtänkta koncept. Koncepten formades upp i CAD-

modeller. Detta bidrog till ökad förståelse då dimensionerna för komponenterna visades upp i 

realistisk skala.  

 

Koncept 1: 

Komponenterna är stakade på varandra och ligger bakom förarsäten. 

 Lätt att byta ut vätgasbehållarna 

 Mindre säkert att ha komponenterna direkt bakom föraren vid olycka. 

 
Figur 13 – Koncept 1 

 

 

 

+ Enkelt att byta 

vätgas 

10 + Isolering för vätgas 

+ Ventilation för 

bränslecell 
+ Vikten är liten 

+ Ej kostsam 

+ Balanserad 
tyngdpunkt 

+ Enkelt att byta 

vätgas 

- Ej säker placering 

- Ej säker konstruktion 

- Ej estetiskt tilltalande 

6-3=3 

11 + Isolering för vätgas 
+ Ventilation för 

bränslecell 

+ Vikten är liten 
+ Ej kostsam 

+ Balanserad 

tyngdpunkt 
+ Enkelt att byta 

vätgas 

- Ej säker placering 
- Ej säker konstruktion 

 

6-2=4 

12 + Isolering för vätgas 

+ Ventilation för 

bränslecell 

+ Vikten är liten 
+ Balanserad 

tyngdpunkt 

+ Enkelt att byta 
vätgas 

- Ej säker placering 

- Ej säker konstruktion 

- kostsam 

 

5-3=2 

13 + Isolering för vätgas 

+ Ventilation för 
bränslecell 

+ Vikten är liten 

+ Ej kostsam 
+ Balanserad 

tyngdpunkt 

+ Enkelt att byta 
vätgas 

- Ej säker placering 

- Ej säker konstruktion 
- Ej estetiskt tilltalande 

 

6-3=3 
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Koncept 2: 

Alla komponenter ligger under. 

 Säkrare placering av komponenterna 

 Mer omständligt vid gastubsbyte för användaren  

 

 

 

 
Figur 14 – Koncept 2 

 

 

 

 

 

Koncept 3: 

Kombination av första och andra konceptet.  

 Last cykeln blir baktung 

 
Figur 15 – Koncept 3 
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4.3.4 Konceptutvärdering 
Enligt Velove är det första konceptet mest användarvänligt. Detta bidrog till utvecklingen av 

slutgiltiga konceptet. En Pughs matris gjordes för att hitta fördelar som kan bidra till det 

slutgiltiga konceptet. 

 

 
Figur 16 – Pughs matris 

 

4.4. Produktionsanpassning 
Utformningen av lastcykeln i detta skede använde sig av DFM och DFA- verktygen som 

riktlinjer. Material för inkapslingen valdes genom CES Edupack. DFR utfördes med hjälp av 

FMEA. DFC (se bilaga 9) var det sista verktyget som användes för att estimera kostnaden för 

lastcykeln. 

 

4.4.1 FEM-analys 
En FEM-analys av lastcykelns ram utfördes för att identifiera de riskzoner som fanns med på 

designen. Anledning till detta är för att konstruktionen för hela lastcykeln är för avancerad då 

det ingår många detaljer av olika material och former vilket var för avancerad för programmet 

Solidworks. Därför valdes att fokusera på ramen, bränslecellsystemet och lastlådan. Solidworks 

har använts för att simulera tre olika kollisionsanalyser: frontalkrock, sidokrock och bakkrock. 

I frontalkrock visades hur framramen deformerades. I sidokrock visades hur lastlådan 

deformerades. I bakkrock visades otydliga deformationszoner då bakramen får lastlådan som 

stöd vid kollision. De röda områdena är högspänningsområden och de blåa har låg 

spännigsinverkan.  
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Figur 17 – Frontalkrock 

 

 
Figur 18 – sidokrock 
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Figur 19 – Bakkrock 
 

4.4.2 FMEA 
Utförandet av FMEA började i tidigt skede. En workshop hölls av uppdragsgivaren Anders 

Lundblad där olika fel som kunde uppstå och effekten av dessa fel listades. Detta gav inblick i 

vad fokus låg på vid produktutvecklingen. Genom processen utvecklades FMEA då ett flertal 

analyser utfördes. Följande är de allvarligaste felen som kan uppstå(se figur nedan). 

 

 
Figur 20 - FMEA 

 

 

 



30 (60) 

5. Resultat 

 
Här är produktförslaget för Velove bikes.  

 

 
Figur 21 – Produktförslag 

 

Produktförslaget är en lastcyckel med fokus på säker komponentplacering, utformad efter 

Velove’s produktfamilj. Bränslecellsystemet driver lastcykel genom att omvandla vätgasen till 

elektricitet, överföra till batteriet som sedan driver lastcyckel med en motor. Sekundära 

funktioner som kylning av varor används. Komponenterna är placerad så att de smälter in i 

lastcykeln. Bränslecell är placerad framför vätgasbehållaren och batteriet för att enkelt koppla 

systemet då allt ska kopplas in i bränslecellen. Viktbalanseringen har även tagits hänsyn till.   

 
 
Figur 22 – Sidovy av lastcykeln 
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Figur 23 – Sprängskiss av lastcyckel 

 

 

Vätgasinkapslingen har ett lås för att kunna byta vätgasbehållaren samt för att en okänd person 

inte ska kunna ta.  

 
Figur 24 - Vätgasbyte 

 

Lås 
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Figur 25 – Sprängskiss av vätgasinkaplsning 

 

 

Bränscecellen är inkapslad av silikonet polydimetylsiloxan vilket är ett membran som släpper 

igenom syre för ventilation. Vatten släpps inte igenom. Detta ökar IP-standarden för denna 

komponent. Vätgasbehållaren är inkapslad av två olika inkapslingar. Första är i materialet ABS 

med flamdämpande egenskaper. Den yttre inkapslingen är i 6060-T6 aluminium för ökad 

säkerhet vid kollision. Batteriet behöver ingen inkapsling då den är redan tillräcklig IP-klassad. 
 

 
Figur 26 – Material för vätgasinkapsling 

 

Inre inkapsling – ABS Plast

  

  

 

 

Vätgasbehållare 

 

 

 

Inre inkapsling – ABS Plast

  

 

 

 

 

Yttre inkapsling - Aluminium 
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Data (se bilaga 9 för beräkningar) 

 

Vätgas 

Yttre inkapsling - Aluminium 

Vikt = 14.5kg 

Materialkostnad = 276SEK 
 

Inre inkapsling - ABS 

Vikt  = 5.8kg 

Materialkostnad = 160SEK 

 

Bränslecell 

Inkapsling - Silikon 

Vikt =5.8kg 

Materialkostnad = 205SEK 

 



34 (60) 

6. ANALYS 
 

1. Hur ska energilager, bränslecell och vätgaslager dimensioneras?  

2. Hur ska styrningsalgoritmerna utföras? 

3. Vilka säkerhetsaspekter bör man beakta vid placering av komponenter?  

4. Hur ska konstruktionen vara enkelt och snabbt att installera samt kostnadseffektiv?  

 

Krocksäkerheten är den kritiska säkerhetsaspekten för detta system. Vätgasbehållarna är 

explosionsfarliga vid kollision. Det är viktigt att de placeras i den mest säkraste plats. Efter 

simuleringen kom projektmedlemmarna fram att placera vätgasbehållarna under lådan vid 

lastcyckelns ram. Vätgasbehållarna ligger parallellt med lådans framsida för ökad säkerhet vid 

bakkollision samt förbättrad viktbalansering. Inre inkapsling för vätgasbehållaren är formad 

efter vätgasbehållaren för att minska risk för skada vid bytning av behållare. Detta är för att 

minska risk för vätgasläckage som ger upphov till explosion. Läckage kan uppstå om 

anslutningarna i reduceringsventilen skadas. Vid frontalkrock dämpar bumpern samt ramen 

som är gjord i 6060-T6 aluminium. Vid sidokollision har vätgasbehållarna lådan som skydd. 

Lådan är gjord i av metall vilket ökar säkerheten. Säkerheten för vätgasbehållarna har satts 

högre än människan. Anledning till är att om vätgasbehållarna exploderas är det stor chans för 

ett dödligt fall, men i det här fallet skadas människan bara av kollisionen. Kollisionsskador 

föredrogs jämfört med dödliga fall.   

 

Konstruktionen är enkelt att installera då komponenterna och ramen sätts ihop med skruvar 

som Velove bikes har gjort med sina nuvarande delar på sin lastcyckel. Tekniken är 

kostnadseffektiv. Samma teknik ger högre igenkännlighet som produktfamilj. Aluminiumet 

6060-T6 som valdes är samma som Veloves har på ramen i sin lastcykel. Detta är för att 

använda samma material så att man inte behöver köpa in nytt material vilket kan bli förmånligt 

på ekonomiskt sätt. Komponenterna är placerade så att de kan lätta koppla ihop med varandra. 

Bränslecellssystemet ligger framför de komponenterna som ska kopplas in. Sladdhanteringen 

blir mindre komplicerat i det här fallet. Enligt Velove bikes är viktbalansering viktigt då annars 

blir lastcykeln baktung. Det går att förbättra viktbalanseringen men säkerhetsaspekten blir 

försämrad som konsekvens, vilket projektmedlemmar beslutade att det inte var värt att offra.  
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7. (DISKUSSION,) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

Syftet med projektet har uppnåtts och dess frågeställningar har besvarats. Vilket var att få fram 

en dimensionering och placering av bränslecellssystemet på säkert sätt med hänsyn till kostnad, 

ergonomi och utseende. Det går inte att utvärdera hur väl alla produktkrav har uppfyllts då en 

prototyp inte har framtagits. Det som konstateras är att lastcykeln kommer att kunna gå en 

längre sträcka med hjälp av implementeringen av bränslecellssystemet på ett säkert sätt tack 

vare komponenternas placering och inkapsling. Detta kan ses genom kravspecifikationen, där 

det slutgiltiga konceptet uppfyller alla krav.  

 

Vad som bör ses över i vidare utveckling av lastcykeln är hur sladdar, olika kopplingar och 

annat som samverkar mellan komponenterna bör utformas så att lastcykeln och dess 

komponenter samt föraren inte kommer till skada. Solceller skulle kunna även placeras på 

regnskyddet för att absorbera solenergin för att använda som energikälla. I övrigt kan även 

lastcykelns fästanordningar ses över, om ramen ska byggas så att komponenterna enkelt kan 

monteras ihop utan för många skruvar till exempel.  

 

Silikonet måste testas på dess membranförmåga för att se till att bland annat fläkten får 

tillräckligt med ventilation i bränslecellen. Om silikonet inte skulle fungera rekommenderas en 

ABS-plastinkapsling med en öppning för fläkten.  

 

För att fastställa om IP-klassningen uppfylls eller behöver höjas behövs en fungerande prototyp 

och praktiska tester utföras. Detta gäller även monteringen av komponenterna, dvs. hur pass 

ergonomisk lastcykeln är under själva transporten, när vätgasbehållarna ska bytas ut, när någon 

komponent behöver ersättas hos en servicetekniker och när produkten tillverkas, själva 

monteringen. Detta går endast att se med hjälp av praktiska tester eller med mer avancerade 

simuleringsprogram.  

 

För att simulera och analysera hela lastcykeln behövs mer avancerade simuleringsprogram. 

Detta är för att säkerställa att vätgasbehållarna förbli intakt vid kollision. Olika fler 

krockscenarion ger ett mer säkert svar. Om styrningsalgoritmer ska undersökas för lastcykeln 

behövs ingående simuleringar på hur lastcykeln tar sig förbi olika hinder och sedan praktiska 

tester. Vid vidare simulering kan materialets deformation analyseras mer ingående, dvs. få en 

bättre bild rent visuellt. Utformningen och placering av lastcykelns övriga komponenter kan ses 

över för ett mer estetiskt tilltalande intryck.  
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BILAGOR 

 
Bilaga 1 GANNT-schema 
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Bilaga 2 Velove bikes 

 

Med regnskydd 
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Bilaga 3 Safex - Bränslecell 
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Bilaga 4 Aga Linde - Vätgas 
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Bilaga 5 Kravspecifikation för lastcykel 

1. Marknadsbedömning 

    1.1 Vilka marknader skall produkten levereras till? 

Lastcykeln ska riktas till den svenska lastcykelmarknaden. 

    1.2 Vilka volymer blir aktuella? 

(Fråga veloves) 

    1.3 Vilken marknadslivslängd beräknas produkten få, dvs. hur länge skall försäljning pågå? 

Marknadslivslängden antas vara på 5 år.  

    1.4 Vilken grad av standardisering blir aktuell och vilken kundanpassning? 

Skall ingå i Veloves produktfamilj.  

    1.5 Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter 

 

Marknadskrav: 

 ska vara justerbar efter individ och arbetssituation 

 ha en ergonomisk utformning 

 kunna rulla en sträcka på 600km 

 utseendet ska passa in Veloves produktfamilj 

2. Produktkrav 

    2.1 Marknadskrav omsatta till produktkrav  

Tekniska krav: 

 Bredd: 86 cm 

 Längd: 305 cm 

 Höjd: 160 cm (cargo version) 

 Vikt (med batteri utan moduler): 60 kg 

 Lastkapaciet: 150 kg. 300 kg med lastvagn 

 Fjädringssystem: Individual double wishbone on all wheels, steel spring shocks 

 Svängningscirkel: 5,8 m 

 Bromsar: ”Magura Big Twin hydraulical” bromsar fram och bak 

 Parkeringsbroms: mekanisk skivbroms 

 Ram: Aluminium, 6060 (50S) and 6082 (51S) grad 

 Standardfärg: RAL 9010 Pure White 

 Däck: Schwalbe Big Apple Plus, 20 inch 

 Säte: Ventilerad, justerbar 

 Hjul: Aluminium fem ekerhjul med en bults-frisättning  

 Växel: Rohloff SpeedHub, 14 växlar 

 Utväxlingsintervall: 526 % 

 Avstånd per handvev, min: 1,07 m max: 5,63m 

 Kraftfördelning: dubbelt frihjul 

 Elektrisk assistent: Bafang Max 

 Elektrisk assisterande effekt: 250 watt 

 Elektrisk asissterande vridmoment: +80 Nm 

 Batterikapacitet: 0,55 kWh  

 Energikonsumtion(max): 0,15-0,2 kWh/10 km 

 IP6X-Dammtät och spolsäker 

Designkrav: 

 Estetiskt tilltalande 

 Ergonomisk 

 Användarvänlig, god produktsemantik 

 Anpassas efter Veloves produktfamilj 
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Bilaga 6 Konkurrenter 
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Bilaga 7 Lagar 

Lagstiftningskrav som skall beaktas 

Enligt lag måste en cykel alltid ha(enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:44): 

 ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta) 

 broms 

Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker. Cykel som leds av gående eller vid färd dagtid 

omfattas inte av kraven. 

En cykel ska ha: 

 en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. 

Baklyktan får var av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut. 

 strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under 

mörker kan föras på betryggande sätt, eller 

 en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 

300 meter. 

 röd reflex baktill, 

 vit reflex framtill och, 

 vit eller orangegul åt sidan. 

En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om 

reflex saknas. 

Eldrivna fordon 

Den 1 oktober 2010 ändrades lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner så att begreppet cykel fick en 

vidare definition. Dvs. eldrivna fordon avsedda för en person ska få föras fram på samma sätt i trafiken 

som en cykel. De tekniska kraven för dessa fordon är densamma som Transportstyrelsens föreskrifter 

om cyklar(2010:144). 

2.3 Standarder och normer som skall uppfyllas(Krav på certifiering, typgodkännande, typprovning och 

liknande) 

 SS-ISO_23273_2013 

 EU:s produktsäkerhetsdirektiv 2001/95/EG  

 SS-EN 1090-1 

 SS EN 60529 

 EIGA067A_SE 
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Bilaga 8 Materialdata 

Silicone (VMQ, heat cured, 10-30% fumed silica) 
General information 
Designation 
Silicone elastomer / Polydimethylsiloxane / Vinyl methyl silicone (VMQ / SI) : heat cured 
Tradenames 
Silastic, Elastosil-R, Baysilone, GE LIM, Shincor LIM, Rhodorsil HCR, Tufel, Silopren 
Typical uses 
Automotive: seals, hose, spark-plug boots, gaskets, mounts, cable sheathing. Electrical/electronic: 
computer key pads, insulators, surge arresters. Food contact: Gaskets for Pressure Cookers, Heat 
resistant kitchen mats. Medical: seals, syringe plungers, breast nipple protectors, catheters, sterilization 
mats, O-Rings for dialysers, baby bottle parts.  Sports: swimming goggles and caps. Other: molds. 
   

Composition overview 
Compositional summary 
Polymer of dimethyl silicone, formula -(OSi(CH3)2)-, with some methyl groups substituted by vinyl 
groups as cure sites (crosslinking sites), formula -(OSiCH3CH=CH2)-.  Typically compounded with 10-
30% fumed silica (SiO2) with 100-325 m2/g surface area.  Contains organic peroxide or platinum 
(addition) heat cure system for LIM (liquid injection molding) or HTV (high temperature vulcanization). 
Material family Elastomer (thermoset, rubber) 
Base material SI-VMQ(hc) (Silicone rubber, vinyl 

methyl type, heat cured) 
% filler (by weight)  10 - 30 % 
Filler/reinforcement Mineral 
Filler/reinforcement form Particulate 
Polymer code SI-VMQ-MD20 

Composition detail (polymers and natural materials) 
Polymer  70 - 90 % 
Silica (fumed)  10 - 30 % 

Price 
Price * 35,2 - 59,3 SEK/kg 

Physical properties 
Density  1,02e3 - 1,22e3 kg/m^3 

Mechanical properties 
Young's modulus  0,005 - 0,05 GPa 
Yield strength (elastic limit)  7 - 11,5 MPa 
Tensile strength  7 - 11,5 MPa 
Tensile stress at 100% strain  1,2 - 3,6 MPa 
Elongation  270 - 600 % strain 
Elongation at yield  270 - 600 % strain 
Compressive modulus * 0,005 - 0,05 GPa 
Compressive strength * 8,4 - 13,8 MPa 
Flexural modulus  0,005 - 0,05 GPa 
Flexural strength (modulus of rupture) * 16 - 22,7 MPa 
Shear modulus * 3e-4 - 0,02 GPa 
Bulk modulus * 1,5 - 2 GPa 
Poisson's ratio * 0,47 - 0,49  
Shape factor  1,6  
Hardness - Shore A  30 - 75  
Fatigue strength at 10^7 cycles * 2,8 - 4,6 MPa 
Mechanical loss coefficient (tan delta)  0,06 - 0,15  
Compression set at 23°C  5 - 10 % 
Compression set at 70°C  5 - 10 % 
Compression set at 100°C  5 - 10 % 
Tear strength  10 - 40 N/mm 
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Impact & fracture properties 
Fracture toughness  0,133 - 0,927 MPa.m^0.5 
Impact strength, notched 23 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Impact strength, notched -30 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched 23 °C  590 - 600 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched -30 °C  590 - 600 kJ/m^2 

Thermal properties 
Glass temperature  -70 - -60 °C 
Maximum service temperature  200 - 250 °C 
Minimum service temperature  -60 - -50 °C 
Thermal conductivity  0,2 - 0,3 W/m.°C 
Specific heat capacity  1,05e3 - 1,1e3 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient * 250 - 300 µstrain/°C 

Electrical properties 
Electrical resistivity  3e19 - 5e20 µohm.cm 
Dielectric constant (relative permittivity)  2,3 - 3,1  
Dissipation factor (dielectric loss tangent)  0,003 - 0,024  
Dielectric strength (dielectric breakdown)  16 - 20 MV/m 
Comparative tracking index  400 - 600 V 

Magnetic properties 
Magnetic type Non-magnetic 

Optical properties 
Refractive index  1,4 - 1,44  
Transparency Translucent 

Absorption & permeability 
Water absorption @ 24 hrs  0,1 - 0,15 % 
Water vapor transmission  1,53 - 3,51 g.mm/m².day 
Permeability (O2)  1,29e4 - 3,01e4
 cm³.mm/m².day.atm 

Processing properties 
Polymer injection molding Acceptable 
Polymer extrusion Acceptable 
Polymer thermoforming Unsuitable 
Linear mold shrinkage  2,4 - 4 % 
Mold temperature  180 - 200 °C 

Durability 
Water (fresh) Excellent 
Water (salt) Excellent 
Weak acids Excellent 
Strong acids Excellent 
Weak alkalis Excellent 
Strong alkalis Excellent 
Organic solvents Acceptable 
Oils and fuels Limited use 
Oxidation at 500C Unacceptable 
UV radiation (sunlight) Good 
Flammability Self-extinguishing 

Primary production energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production * 118 - 130 MJ/kg 
CO2 footprint, primary production * 6,19 - 6,83 kg/kg 
Water usage  190 - 571 l/kg 

Processing energy, CO2 footprint & water 
Polymer molding energy * 14,1 - 15,5 MJ/kg 
Polymer molding CO2 * 1,13 - 1,24 kg/kg 
Polymer molding water * 10,7 - 16 l/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 2,31 - 2,55 MJ/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 0,173 - 0,191 kg/kg 

Recycling and end of life 
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Recycle Recycle 
Recycle fraction in current supply  0,1   % 
Downcycle False 
Combust for energy recovery False 
Heat of combustion (net) * 13,1 - 14,2 MJ/kg 
Combustion CO2 * 1,3 - 1,37 kg/kg 
Landfill False 
Biodegrade Biodegrade 

Notes 
Other notes 
Strengths: Outstanding property stability of rubber properties over large temperature range (-50 to 200 
C), including high temperature performance and low temperature flexibility; chemical resistance, 
weatherability, ozone/oxidation, electrical performance, sealing capability 
Limitations: low room temperature strength, low oil resistance 
 

Links 
ProcessUniverse 
Producers 
Reference 
Shape 
Values marked * are estimates. 
No warranty is given for the accuracy of this data 
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ABS (flame retarded, molding and extrusion) 
General information 
Designation 
Acrylonitrile Butadiene Styrene (Flame Retarded, Molding and Extrusion) 
Tradenames 
Abel, Abstron, Astalac, Cevian, Claradex, Colorfast, Cycolac, Encom, Estadiene, Hifill, Hylac, Kralastic, 
Kumho, Kumhosunny, Nexus, Novakral, Permastat, Polyflam, Polylan, Ramshine, Rotec, Royalite, 
Shinko-Lac, Sicoflex, Sindustris, Starex, Stylac, Tairilac, Taitalac, Techno, Toyolac, Veroplas 
Typical uses 
Safety helmets; camper tops; automotive instrument panels and other interior components; pipe fittings; 
home-security devices and housings for small appliances; communications equipment; business 
machines;  plumbing hardware; automobile grilles; wheel covers; mirror housings; refrigerator liners; 
luggage shells; tote trays; mower shrouds; boat hulls; large components for recreational vehicles; 
weather seals; glass beading; refrigerator breaker strips; conduit; pipe for drain-waste-vent (DWV) 
systems. 

Composition overview 
Compositional summary 
Block terpolymer of acrylonitrile (15-35%), butadiene (5-30%), and Styrene (40-60%), with flame 
retardant additive. 
Material family Plastic (thermoplastic, amorphous) 
Base material ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) 
Additive Flame retardant 
Polymer code ABS-FR 

Composition detail (polymers and natural materials) 
Polymer  85 - 95 % 
Flame retardant * 5 - 15 % 

Price 
Price * 27,5 - 32,4 SEK/kg 

Physical properties 
Density  1,16e3 - 1,21e3 kg/m^3 

Mechanical properties 
Young's modulus  1,86 - 2,76 GPa 
Yield strength (elastic limit)  27,6 - 51 MPa 
Tensile strength  27,6 - 55,2 MPa 
Elongation  1,5 - 80 % strain 
Compressive modulus  0,894 - 2,13 GPa 
Compressive strength * 44,8 - 51,7 MPa 
Flexural modulus  2,06 - 4,13 GPa 
Flexural strength (modulus of rupture)  43,9 - 96,5 MPa 
Shear modulus * 0,664 - 0,986 GPa 
Bulk modulus * 3,68 - 3,86 GPa 
Poisson's ratio * 0,392 - 0,408  
Shape factor  5,9  
Hardness - Vickers * 8,3 - 15,3 HV 
Hardness - Rockwell M * 70 - 77  
Hardness - Rockwell R  100 - 120  
Fatigue strength at 10^7 cycles * 11 - 22,1 MPa 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0,0145 - 0,0215  

Impact & fracture properties 
Fracture toughness  1,9 - 2,1 MPa.m^0.5 
Impact strength, notched 23 °C  8,1 - 22,7 kJ/m^2 
Impact strength, notched -30 °C  3,74 - 8,25 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched 23 °C  94 - 113 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched -30 °C  27 - 195 kJ/m^2 

Thermal properties 
Glass temperature  110 - 125 °C 
Heat deflection temperature 0.45MPa  99 - 118 °C 
Heat deflection temperature 1.8MPa  70 - 107 °C 
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Maximum service temperature * 62 - 77 °C 
Minimum service temperature  -45 - -35 °C 
Thermal conductivity * 0,259 - 0,269 W/m.°C 
Specific heat capacity * 1,55e3 - 1,61e3 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  117 - 171 µstrain/°C 

Electrical properties 
Electrical resistivity  3,3e21 - 3e22 µohm.cm 
Dielectric constant (relative permittivity)  2,8 - 3,2  
Dissipation factor (dielectric loss tangent) * 0,003 - 0,006  
Dielectric strength (dielectric breakdown)  13,8 - 19,7 MV/m 
Comparative tracking index  400 - 600 V 

Magnetic properties 
Magnetic type Non-magnetic 

Optical properties 
Transparency Opaque 

Absorption & permeability 
Water absorption @ 24 hrs  0,2 - 0,6 % 
Water vapor transmission  2,04 - 3,2 g.mm/m².day 
Permeability (O2)  47,3 - 78,5
 cm³.mm/m².day.atm 

Processing properties 
Polymer injection molding Excellent 
Polymer extrusion Excellent 
Polymer thermoforming Excellent 
Linear mold shrinkage  0,4 - 0,8 % 
Melt temperature  153 - 260 °C 
Mold temperature  50 - 70 °C 
Molding pressure range  55 - 172 MPa 

Durability 
Water (fresh) Excellent 
Water (salt) Excellent 
Weak acids Excellent 
Strong acids Limited use 
Weak alkalis Acceptable 
Strong alkalis Excellent 
Organic solvents Unacceptable 
Oxidation at 500C Unacceptable 
UV radiation (sunlight) Poor 
Flammability Self-extinguishing 

Primary production energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production * 92,4 - 102 MJ/kg 
CO2 footprint, primary production * 3,89 - 4,29 kg/kg 
Water usage * 167 - 185 l/kg 

Processing energy, CO2 footprint & water 
Polymer extrusion energy * 5,8 - 6,41 MJ/kg 
Polymer extrusion CO2 * 0,435 - 0,481 kg/kg 
Polymer extrusion water * 4,82 - 7,23 l/kg 
Polymer molding energy * 18,1 - 20 MJ/kg 
Polymer molding CO2 * 1,35 - 1,5 kg/kg 
Polymer molding water * 12,3 - 18,5 l/kg 
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 0,861 - 0,952 MJ/kg 
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0,0646 - 0,0714 kg/kg 
Fine machining energy (per unit wt removed) * 4,33 - 4,79 MJ/kg 
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0,325 - 0,359 kg/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 8,19 - 9,06 MJ/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 0,614 - 0,679 kg/kg 

Recycling and end of life 
Recycle False 
Embodied energy, recycling * 31,4 - 34,7 MJ/kg 
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CO2 footprint, recycling * 1,32 - 1,46 kg/kg 
Recycle fraction in current supply  3,8 - 4,2 % 
Downcycle False 
Combust for energy recovery False 
Heat of combustion (net) * 30,8 - 32,7 MJ/kg 
Combustion CO2 * 2,53 - 2,65 kg/kg 
Landfill False 
Biodegrade Biodegrade 

Notes 
Warning 
HDT 1.8 covers unannealed to annealed samples.  HDT 0.45 is for unannealed 

Links 
ProcessUniverse 
Producers 
Reference 
Shape 
Values marked * are estimates. 
No warranty is given for the accuracy of this data 
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Aluminum, 6060, T6 
General information 
Designation 
6060, wrought 
Condition T6 (Solution heat-treated and 

artificially aged) 
UNS number A96060 
EN name EN AW-6060 (EN AW-Al MgSi) 
EN number 3.3206 

Composition overview 
Compositional summary 
Al98-99.2 / Mg0.35-0.6 / Si0.3-0.6 / Fe0.1-0.3 (impurities: Zn<0.15, Cu<0.1, Mn<0.1, Ti<0.1, Cr<0.05, 
Other<0.15) 
Material family Metal (non-ferrous) 
Base material Al (Aluminum) 

Composition detail (metals, ceramics and glasses) 
Al (aluminum) * 97,8 - 99,2 % 
Cr (chromium)  0 - 0,05 % 
Cu (copper)  0 - 0,1 % 
Fe (iron)  0,1 - 0,3 % 
Mg (magnesium)  0,35 - 0,6 % 
Mn (manganese)  0 - 0,1 % 
Si (silicon)  0,3 - 0,6 % 
Ti (titanium)  0 - 0,1 % 
Zn (zinc)  0 - 0,15 % 
Other  0 - 0,15 % 

Price 
Price * 19 - 21,6 SEK/kg 

Physical properties 
Density  2,67e3 - 2,73e3 kg/m^3 

Mechanical properties 
Young's modulus  69,5 - 73 GPa 
Yield strength (elastic limit)  204 - 226 MPa 
Tensile strength  233 - 257 MPa 
Elongation  11,1 - 12,9 % strain 
Compressive strength * 204 - 226 MPa 
Flexural modulus * 69,5 - 73 GPa 
Flexural strength (modulus of rupture)  204 - 226 MPa 
Shear modulus  25 - 27 GPa 
Bulk modulus  65 - 71 GPa 
Poisson's ratio  0,325 - 0,335  
Shape factor  29  
Hardness - Vickers  85,5 - 94,5 HV 
Fatigue strength at 10^7 cycles * 84,4 - 87,2 MPa 
Fatigue strength model (stress range) * 77,8 - 94,6 MPa 
Parameters: Stress Ratio = -1, Number of Cycles = 1e7cycles 
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Mechanical loss coefficient (tan delta) * 1e-4 - 0,002  

Impact & fracture properties 
Fracture toughness * 33 - 35 MPa.m^0.5 

Thermal properties 
Melting point  610 - 655 °C 
Maximum service temperature  130 - 150 °C 
Minimum service temperature  -273   °C 
Thermal conductivity  205 - 213 W/m.°C 
Specific heat capacity  878 - 914 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  22,8 - 24 µstrain/°C 
Latent heat of fusion  384 - 393 kJ/kg 

Electrical properties 
Electrical resistivity  3,1 - 3,3 µohm.cm 
Galvanic potential * -0,79 - -0,71 V 

Magnetic properties 
Magnetic type Non-magnetic 

Optical properties 
Transparency Opaque 

Processing properties 
Metal casting Unsuitable 
Metal cold forming Excellent 
Metal hot forming Acceptable 
Metal press forming Acceptable 
Metal deep drawing Limited use 

Durability 
Water (fresh) Excellent 
Water (salt) Acceptable 
Weak acids Excellent 
Strong acids Excellent 
Weak alkalis Acceptable 
Strong alkalis Unacceptable 
Organic solvents Excellent 
Oxidation at 500C Unacceptable 
UV radiation (sunlight) Excellent 
Galling resistance (adhesive wear) Limited use 

Notes 
Aluminum alloys perform poorly when self-mated but can be processed without galling when mated with 
steels. 

Flammability Non-flammable 
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Primary production energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production * 190 - 209 MJ/kg 
CO2 footprint, primary production * 12,4 - 13,7 kg/kg 
Water usage * 1,14e3 - 1,25e3 l/kg 

Processing energy, CO2 footprint & water 
Rough rolling, forging energy * 5,32 - 5,88 MJ/kg 
Rough rolling, forging CO2 * 0,399 - 0,441 kg/kg 
Rough rolling, forging water * 3,83 - 5,74 l/kg 
Extrusion, foil rolling energy * 10,4 - 11,4 MJ/kg 
Extrusion, foil rolling CO2 * 0,777 - 0,859 kg/kg 
Extrusion, foil rolling water * 5,98 - 8,97 l/kg 
Wire drawing energy * 38,1 - 42,1 MJ/kg 
Wire drawing CO2 * 2,85 - 3,16 kg/kg 
Wire drawing water * 14,3 - 21,5 l/kg 
Metal powder forming energy * 22,8 - 25,3 MJ/kg 
Metal powder forming CO2 * 1,83 - 2,02 kg/kg 
Metal powder forming water * 24,9 - 37,4 l/kg 
Vaporization energy * 1,55e4 - 1,71e4 MJ/kg 
Vaporization CO2 * 1,16e3 - 1,28e3 kg/kg 
Vaporization water * 6,46e3 - 9,69e3 l/kg 
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 1,23 - 1,36 MJ/kg 
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0,0923 - 0,102 kg/kg 
Fine machining energy (per unit wt removed) * 8,03 - 8,88 MJ/kg 
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0,602 - 0,666 kg/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 15,6 - 17,2 MJ/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 1,17 - 1,29 kg/kg 
Non-conventional machining energy (per unit wt removed) * 155 - 171 MJ/kg 
Non-conventional machining CO2 (per unit wt removed) * 11,6 - 12,8 kg/kg 

Recycling and end of life 
Recycle False 
Embodied energy, recycling * 32,3 - 35,7 MJ/kg 
CO2 footprint, recycling * 2,54 - 2,8 kg/kg 
Recycle fraction in current supply  40,5 - 44,7 % 
Downcycle False 
Combust for energy recovery Combust for energy recovery 
Landfill False 
Biodegrade Biodegrade 

Notes 
Other notes 
Prices of Aluminum alloys fluctuate greatly and are dependent on batch size, unit size, forming 
methods, etc. 
Keywords 
KYNAL M39/1, IMI plc (UK); REFLECTAL 74, Alcan Alluminio SpA (ITALY); REFLECTAL-107, 
Alusuisse-Lonza Group (SWITZERLAND); REFLECTAL-107, Aluminium Walzwerke Singen GmbH 
(GERMANY); REFLECTAL 74, Alumix S.P.A. (ITALY); ALCAN GB-51S, British Alcan Aluminium plc 
(UK); EXTRUDAL, Alusuisse-Lonza Group (SWITZERLAND); ALUDUR NO. 533D, Giulini Chemie 
GmbH (GERMANY); D6201, Comalco Ltd. (AUSTRALIA); AVIOL, Russian manufacture (Russia); 
ALMELEC, Pechiney (FRANCE); ALDREY, Aluminium Walzwerke Singen GmbH (GERMANY); ALCAN 
GB-50S, British Alcan Aluminium plc (UK); ALCAN GB-D50S, British Alcan Aluminium plc (UK); 
ANTICORODAL-045, Aluminium Walzwerke Singen GmbH (GERMANY); AS 05, Otto Fuchs 
Metallwerke (GERMANY); 
Standards with similar compositions 
The following information is taken from ASM AlloyFinder 3 - see link to References table for further 
information. 
CSA HA.5 0.606 (ON Canada) 
ISO: Al-MgSi 
UK (BS Pre-1980): n/a 
USA (UNS): A96060 
Germany (W.-Nr): 3.3206 
Germany (DIN): AlMgSi0.5 
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France: A-GS 
Italy (UNI): 9006/1 

Links 
ProcessUniverse 
Producers 
Reference 
Shape 
Values marked * are estimates. 
No warranty is given for the accuracy of this data 
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Bilaga 9 Beräkning av materialkostnad 
 

Materialkostnad 

 

Vätgas 

Yttre inkapsling - Aluminium, 6060-T6 

Volym = 5439565.63mm3 = 0.005439566m³ 

Densitet = 2,67*103kg/m3 

Vikt = 0.005439566*2,67*103 = 14.52364122kg 

Pris = 19sek/kg 

Materialkostnad = 14.52364122 * 19 = 275.94918318sek 
 

Inre inkapsling - ABS 

Volym = 5017128.28mm3 = 0.005017128m³ 

Densitet = 1,16*103kg/m3 

Vikt = 0.005017128*1,16*103  = 5.81986848kg 

Pris = 27,5sek/kg 

Materialkostnad = 5.81986848*27,5= 160.0463832sek 

 

Bränslecell 

Silikon 

Volym = 5712329.13mm3 = 0.005712329m³ 

Densitet = 1,02*103 kg/m 

Vikt == 0.005712329*1,02*103 = 5.82657558kg 

Pris = 35,2 sek/kg 

Materialkostnad = 5.82657558*35,2 = 205.095460416sek 
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Bilaga 10 Ritningar 
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