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ABSTRACT  
 

This report is a bachelor thesis at Mälardalens University in Eskilstuna on the behalf of 

Scandinavian pile Driving AB in Sala. 

 

Scandinavian pile Driving AB is a relatively small company with high competitiveness that 

develops and manufactures drilling rigs and foundation mast in its factory in Sala. 

 

This report has investigated the development possibilities of Scandinavian Pile Driving AB's 

machine MD40, which is a smaller drilling rig which is usually used in smaller and special 

drilling operations. Where the company asks to find out what requirements the market 

demands and design suggestions on how their new machine can be designed. 

 

The work process in this report has strived to follow the six phases of the product 

development process presented in the book "Product Design and Development" by Karl T. 

Ulrich and Steven D. Eppinger up to and including Phase 3. Thereby, the work has completed 

market research in the form of benchmarking of competing companies drilling rigs and 

interviewing users of the MD40 drilling rig. 

 

With this reason, the work could have resulted in 11 concepts where one of the concepts has 

been transferred to a 3D CAD model with associated drawings. The goal of development has 

been to minimize the total volumes of the machine, maximize mobility and space control 

system and make it as stable as possible.  
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SAMMANFATTNING 

 
Den här rapporten är ett examensarbete för högskoleexamen på grundnivå, det vill säga 15 hp 

på 50 procent arbetstakt. Arbetet görs vid Mälardalens högskola i Eskilstuna mot 

Scandinavian pile Driving AB i Sala. 

 

Scandinavian pile Driving AB är relativt litet företag med hög konkurrenskraftighet som 

utvecklar och tillverkar borriggar och borrmaster i sin fabrik i Sala.   

 

Denna rapport har undersök utvecklingsmöjligheter av Scandinavian pile Driving AB´s 

maskin MD40 som är mindre borrigg som vanligen används vid mindre och speciella 

borrningsarbeten. Där företaget efterfrågar att ta reda på vilka krav som marknaden efterfrågar 

och designförslag på hur deras nya maskin kan vara utformad. 

        

Arbetsprocessen hos denna rapport har strävat att följa den produktutvecklingsprocessens sex 

faser som presenteras i boken ”Product Design and Develepmonent” av Karl T. Ulrich och 

Steven D. Eppingers fram till och med fas 3. Där med har arbetet fullföljt en 

marknadsundersökning i form av benchmarking av konkurrerande företags borriggar och 

intervju med användare av MD40 borrigg. 

 

Med den grunden kunde arbetet resulterat i 11 stycket koncept där ett av de koncepten har 

blivit överfört till en 3D CAD-modell med till hörande ritningar.  Där målet av utvecklingen 

har varit att minimera den totala volymen hos maskinen, maximera mobilitet och utrymme 

regleringssystem och göra den så stabil som möjligt.   
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FÖ RÖRD 
 

Det här examensarbetet har varit mycket lärorikt då jag har fått mycket starkare förståelse för 

hur utvecklingsarbetet av nya produkter går till, att det kräver mycket planering och 

förkunskaper innan man kan börja utveckla. Där jag i efterhand märkte att jag föll för 
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1. INLEDNING 
 

1.1. Bakgrund 

 

Företaget Scandinavian Pile Driving AB (SPD AB) grundandes av Magnus Andersson i Sala i 

början av 2000-talent och har formats utifrån en tro på att allt kan göras bättre.  Där allt de gör 

bygger på starka idéer, tydliga värderingar och målet att göra arbetet enklare för de som 

använder deras maskiner. De finns med hela vägen när de utvecklar, tillverkar och monterar 

borriggar och borrmaster efter kundens efterfrågan i sin fabrik i Sala. (Scandinavian Pile 

Driving AB, 2018) 

 

Idag tillverkar SPD en borrigg vid namn Interoc. Interocmaskinerna finns för närvarande i 2 

stycken storlekar, en på ca 14 ton och en på ca 18 ton. Marknaden för grundläggning har ett 

stort behov på ytterligare en storlek. Det frågas ofta efter maskiner som kommer ner i källare 

på befintliga byggnader för att utföra grundförstärkningar. Denna typ av maskiner finns redan 

på marknaden och de tillverkas av Interoc’s konkurrenter, maskinvikt på en sådan maskin 

ligger på ca 2ton.  

 

SPD önskar hjälp med att specificera hur en sådan typ av maskin bör vara utformad, vad är 

det som marknaden söker? Vilka parametrar är viktiga att få med i konstruktionen och vilka 

begränsningar finns för tillexempel storlek på maskinen, ljudnivå mm.   

 
1.2. SPD MD40 

 
Figur 1 Bild på SPD MD40 ihop vikt tillstånd med Powerpack i bakgrunden (Scandinavian Pile Driving AB, 2018). 

Detta arbete kommer utgå mycket från den befintliga maskinen som SPD har ute hos deras 

kunder idag. MD40 är en relativt liten borrigg som i ett ihop vikt tillstånd, det du ser på figur 

1.  Den har höjden 1200 mm, bredd 760 mm och längd 1900 mm, med en vikt på ca 2300 kg.  

Maskinen lämpar sig att till att användas i arbeten där det är begränsat med utrymme som till 

exempel inne i hus eller mindre borrningsarbeten. Man kan använda den speciella arbeten 

som micropålning, stag till jordankare, jet grouting även kallat injektionsborrning, begreppen 

förklaras i teoriavsnittet (avsnitt 3), eller klassiska borrningsarbeten till brunnar, 

hydrogeologiska undersökningar eller torrborrning. 

(Scandinanian Pile Driving AB, 2011) 
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1.3. Problemformulering 
 

Detta examensarbete ämnar vidareutveckla en befintlig maskin som SPD har idag, kallad 

MD40. Den maskin är i dag utdaterad och uppfyller inte de krav och efterfrågan som SPD:s 

kunder söker. SPD också undersökt vilka lagkrav som påverkar utvecklingen av maskinen.  

 

1.4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med de här arbetet är att ta fram ett designkoncept på hur en mindre bärare1 för den 

borrmast som sitter på MD40 med tillhörande Powerpack2. För att uppfylla de behov som 

SPD:s kunder efterfrågar. Frågeställningen till det har arbetet är: 

 

- Frågeställning 1: Vilka egenskaper söker marknaden? 

- Frågeställning 2: Hur kan man utforma en maskin som uppfyller dessa krav som 

marknaden och företaget ställer?  

 

1.5. Direktiv 

Examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och sträcker sig över vårterminen 2019, cirka 20 

veckor på halvfart. Det färdiga arbetet ska redovisas genom en skriftligrapport och en muntlig 

presentation på skolan och på företaget. 

    

1.6. Avgränsningar  

 

Detta projekt avser att genomföra: 

- En mindre omfattande marknadsundersökning, i from av benchmarking och 

intervju.   

- CAD-modeller med tillhörande ritningar. 

- Analysera och presentera lösningar till de funktionskrav som framgår i 

marknadsundersökningen. 

- Undersöka vilka lagkrav som påverkar utformningen av konstruktionen. 

Detta projekt avser inte att genomföra: 

- Utveckling av styrsystem och mekaniska system. 

- Utveckling för produktions upptakt. 

- Fysisk modell, prototyp, testning och utvärdering. 

- Kostnadskalkyler  

Om det finns tidsutrymme, avser projektet att genomföra:  

- Analyser av FEM-beräkningar som kan uppstå  

- Modeller av fler koncept 

- Djupgående intervjuer med företag och användare   

 

 

                                                 
1 Den maskin som borrmasten sitter på 
2 En tillhörande maskin som driver hydrauliken  
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2. ANSATS OCH METOD 
 

2.1. Produktutvecklingsprocessen 

Detta arbete avser att följa den produktutvecklingsprocess som presenteras i boken ”Product 

Design and Develepmonent” av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger 

 

Fas 0: planering 

- Avgränsa arbetet 

- Göra upp en tidsplan 

Fas 1: konceptgenerering 

- Identifiera möjligheter  

- Undersöka föreskrifter kopplade till området 

- Fastställa kundbehov 

- Upprätta kravspecifikation 

- Generera flertalet koncept   

Fas 2: Systemutveckling 

- Utvärdera och analysera koncept  

- Sortera ut de otillräckliga koncepten 

- Vidareutveckla koncepten  

- Börja modellera    

Fas 3: Detaljutveckling  

- Definiera produktens delar 

- Implantera standardkomponenter 

- Ta fram fullständiga specifikationer av geometri, material, tolerans och funktioner     

Fas 4: Testning och Förfining 

- Framtagning av prototyper  

- Testa prototyper 

- Provproduktion 

Fas 5: produktionsupptrakt 

- Börja arbeta för produktion 

- Utvärdera (Karl T. Ulrich, 2012) 

 

Det här arbetet avser att behandla faser till och med fas 3, efter det kommer arbete att skickas 

vidare till företaget.       

 

2.2. Gantt-Schema 

Gantt-Schema är ett grafiskt planeringsverktyg för att beskriva flöden och tiduppskattning. 

Gantt-schemat består av stapeldiagram som är placerade längs en tidslinje. Det vanligaste är 

att arbetsuppgifterna placeras vertikalt och tidslinjen horisontellt, det gör det tydligare att se 

vad de är som ska göras. Man får också en bild på hur lång tid varje arbetsuppgift beräknas ta, 

vem som ska göra vad, hur olika arbetsuppgifter överlappar varandra, samt när varje del av 

projektet förväntas genomföras och vara färdigt. (Projektledning, 2019) 
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2.3. QFD 

Quality Function Deployment (QFD) används för att identifiera kundernas önskemål och 

behov och sedan översatta dem till storheter som går att mäta. Dessa storheter ligger sedan till 

grund för de val man gör med avseende konstruktions- och produktionslösningar så att 

kundens vilja betraktas under hela utvecklingsprocessen.  

Översättningarna kan ses som tolkning och vid alla tolkningar finns de en risk att den som 

tolkar är partisk och lägger in sina egna värderingar. Därför ska alla värderingar tas med en 

nypa salt och kan skilja sig från dess reella innebörd. QFD är ett verktyg som hindrar 

värderingar att tillföras vid tolkningsarbetet. Idag är det vanligare att QFD-metoden används i 

det tidigare faserna av produktutvecklingsprocessen. (Bark, 2009) 

 

2.4. Kravspecifikation  

Kravspecifikation ska ses som ett styrdokument för produktutvecklingsarbetet och ska 

användas över tiden som arbetet fortgår för att säkerställa att slutresultatet blir som är 

efterfrågat. I kravspecifikationen ska det tydlig framgå vad produkten ska kunna utföra och 

vilka produktkrav som avgränsar utvecklingen. Förarbetet för kravspecifikationen har som 

syfte att sätta samman samtliga krav och önskemål som efterfrågas av kund och marknad. Det 

kan göras med marknadsundersökningar, intervjuer eller benchmarking. För att sedan 

överföra kraven och önskemålen till genomförbara produktkrav (Bark, 2009). 

  

2.5. Funktionsanalys  

Funktionsanalys är en metod som används för att bryta ner en produkts funktioner och 

användningsområden till mindre lättförståeliga komponenter. De komponenter man delar upp 

är i huvudfunktion, underfunktion och stödfunktion. 

Huvudfunktion 

- Huvudfunktionen är den funktion som produkten först och främst avser att klara 

av.  

Underfunktion 

-  Underfunktion är de funktioner som produkten uppfyller för att säker ställa att 

huvudfunktionen uppfylls. 

Stödfunktion  

- Stödfunktioner är funktioner som man vill separera från de funktioner från 

produktens huvudsakliga uppgifter men när nödvändiga för att produkten ska 

fungera (Bark, 2009). 
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2.6. Pughs matris 

Det finns många metoder för att välja ut och utvärdera koncept och Pughs matris är en av 

dem. Metoden består av fyra där de fösta stegen utvärderar olika koncepten var för sig sedan 

är de fjärde stegets då man ställer koncepten mot varandra. Om det sedan visar att något av 

koncepten inte uppfyller de karv som ställs gallras de bort. 

Steg 1: Lämplighet 

Här sållar man bort idéer som inte är önskvärda för kunden.  

Steg 2: Teknikinnehåll 

Här sållar man bort idéer som man anser skulle kräva mycket mer arbete att utveckla nya 

teknologier till konceptet än projektet i sig. Eller använder för mycket obeprövade tekniker. 

   

Steg 3: Uppfyller de kravspecifikationen  

Kontrollera att alla koncept följer de krav som ställs upp i kravspecifikationen, såll de som 

inte gör det.  

Steg 4: Pughs utvärderingsmatris  

Metoden bygger på att kvarvarande koncept och jämförelsekriterier placeras i en 

värderingsmatris som går att se i figur X. 

 
Figur 2 Bild på uppställning av en Pughs matris (Bark, 2009). 

 

Till vänster placerar man jämförelsekriterier lämpligast är att man ställer upp kraven från 

kravspecifikationen, en rad för varje krav. Sedan viktar man varje krav med hänseende på hur 

betydelsefull den är för kunden och arbetsgivaren eller hur mycket de påverkar 

utvecklingsarbetet. Sedan bedömer man varje koncept utifrån en tre gradig skaka där koncept 

som uppfyller bättre än ett referenskoncept betygssätt med ett ”+”, lika bra med en ”0” och 
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sämre med ett ”-”. Efter det summerar man bedömningen och multiplicerar summan mot 

vikningen. Det vinnande konceptet är den som har den högsta viktade summan (Bark, 2009). 

 

2.7. Failure Mode of Effect Analysis (FMEA) 

FMEA är ett verktyg som används till att identifiera risker och möjliga fel innan produkten 

börjar produceras. Som går till att man går igenom produktens konstruktion och dess delar på 

ett systematiskt sätt för att identifiera tänkbara fel som kan uppstå, deras orsaker och vilka 

effekter som kan uppstå om sådant fel skulle inträffa.  (Bark, 2009). 

 



3.  TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1. Micropile 

Micropile utverkades i Italien i början av 1950-talet med anledning av en stor efterfrågan för 

nya lösningar på hur man kan förstärka och stötta upp grunden hos historiska byggnader och 

monument. Den teknik av micropile man använder sig av i dag utvecklades av Dr. Fernando 

Lizzi och är en förbättrad variant av den enklare ”cast-in-place”3 (Fong, 2003). 

 
Figur 3  Bild på micropile arbetsprocess: 1. Början av borrningen och installation av gjutform. 2. Borra ner till önskat djup. 3. 

Avlägsnar borren, men lämnar kvar gjutformen. 4. Placera armering och fyll på med fyllnadsmaterial t.ex. cement. 5. För upp 

gjutformen och fyll på med extra fyllnadsmaterial under tryck. 6. Färdig micropile.   (Hayward Baker inc., 2016) 

Den typiska micropile har en liten diameter, vanligen mindre än 300 mm, borrad och fylld med 

ett bindningsmaterial, till exempel betong, och som sedan förstärks med en armering. Micropile 

är mycket motståndskraftiga mot axiala krafter och står måttligt emot krafter i sidled och 

därmed kan ses som ett substitut för konventionell pålningsteknik, borrade schakt eller som 

förstärkning i lös mark. Tekniken som används för att installera micropile utsöndrar minimalt 

med vibrationer och störningar till omgivande byggnader och mark. Därmed passar den 

utmärkt för att användas inne i byggnader där det kan vara lågt i tak. (Paul J. Sabatini, 2005). 

                                                 
3 Cast-in-place är när man borrar eller gräver ett hål som man sedan fyller med betong och stärker upp med 

armering. Den teknik är mer användbar vid känsligare byggarbetsplatser då de inte är nödvändigt med stora 

maskiner (Concrete Construction Staff, 1963)  
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3.2. Jordankare 

 

 
Figur 4 Bild på hur jordankare är fastinspänd i en vägg (Grouting Services NZ Limited, 2019) 

Jordankare används till för att överföra krafter via ett metallstag eller förspända vajrar kopplade 

till ett fundament fastspänd i marken. Vanligen används jordankare för att förhindra 

förflyttning av väggar, tillfälliga stöttor. Jordanskare kan också används för att förhindra 

jordskred, låsa fast grävmaskiner i slutningar med mera. Metoden är en mycket 

kostnadseffektiv lösning för permanenta och tillfälliga försäkringslösningar. (Hayward Baker 

Inc., 2009)     

 

3.3. Jet Grouting (injekteringsborrning) 

 

 
Figur 5 Bild på arbetsprocessen för Jet Grouting. 1. Börja med att borra ner till önskat djupt. 2. Låt högtrycksjetstrålar 

erodera upp ett hålrum. 3. För ut borrverktyget och fyllhålrummet med fyllnadsmaterial. 4. När fyllnadsmaterialet har stelnat 

är fritt fram att fortsätta upprepa processen bredvid.   (RailSystem , 2015)     

Jet Grouting är en mycket mångsidig borrningsteknik och kan används på många typer 

borrnings underlag. Metoden lämpar sig bra till situationer där arbetet försvåras av för mycket 

vatten eller där underlaget är extra känsligt. Jet Grouting är en eroderingsbaserad borrteknik 

som går till så att man borrar normalt ner i marken. Sedan låter man starka vattenjetstrålar 

eroderar upp jorden runt om kring borrhålet som skapar stora hålrum i marken. Därefter fyller 

hålet med utfyllnadsmaterial som betong. (Hayward Baker Inc., 2017) 
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3.4. Arbetsmiljö föreskrifter   

3.5. Buller  

Arbetsmiljöverkets föreskrifter angående exponering av buller: 

 
Tabell 1 

 Undre insattsvärden  Övre insatsvärden 

Daglig bullerexponeringsnivå i decibel i 8 timmar  80 85 

Maximal ljudtrycksnivå i decibel  - 115 

Impulstoppvärde i decibel 135 

 

Om bullerexponering är lika med eller överstiger något av de övre insatsvärdena, som står i 

tabell 1, ska det utredas och åtgärder måste implanteras och hörselskydd måste användas av de 

personer som befinner sig i den arbetsmiljön, om det inte kan förebyggas på annat sätt. 

(Arbetsmiljöverkets Författningssamling, 2005) 

 

3.6. Belastningsergonomi 

Arbetshöjd för normalpersoner ligger på normalt ca 100–110 cm höjd men som man ser i figur 

5 att kan de skilja sig mycket beroende på längd. Kortare personer har en rekommenderad 

arbetshöjd mellan ca 110–80 cm, men under kortare perioder var så låg som ca 40 cm. Jämfört 

med längre personer som ha rekommenderad arbetshöjd mellan ca 100–140 men kan arbeta 

som högst vid ca 155 cm under korta perioder.  

 

 
Figur 6 Bild på ergonomiska arbetshöjdsförhållanden (Arbetsmiljöverket, 2011) 

Arbetsmiljöverket presenterar en modell för arbetet för stående arbete som är uppdelad i tre 

stycken nivåer där rött är en position som inte är att rekommendera och ska bara utsättas för i 

korta perioder. Gult är bättre men inte fullt acceptabelt men det går att utsättas för i lite längre 

perioder. Grönt är det bästa och rekommenderas att användas under hela arbetstiden 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 
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Figur 7 Bild på en tabell som används vid klassificering av arbetsställningar (Arbetsmiljöverket, 2011) 
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4. Metod/genomförande (Empiri) 
 

4.1. Gantt-Schema 

Det första som gjordes i projektet var en planering på vad som förväntades att göras under 

projektets gång och hur lång tid det var tänkt att de skulle ta. Det gjordes i form av ett Gantt-

Schema. Gantt-schemat som vissas nedan, tabell 2, är det första schemat som gjordes och tar 

inte hänsyn till hur arbetsgången förfaller, det fullständiga Gantt-schemat finns i bilaga 9.1.         

 
Tabell 2 För första Gantt-schema 

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Förstudie                                         

Planering                                         

Bench- 
marketing                                         

Intervju                                          

Krav- 
specifikation                                        

Koncept-
generering                                         

QFD                                         

Börja 
modellera                                         

Analysera 
modeller                                         

Klar med 
modeller                                         

Sammanställa 
rapport                                         

Opponera                                         

Slutrapport                                         

          Halvtid           
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4.2. Intervju 

Vid uppstarten av arbetet gjordes ett studiebesök hos BESAB. BESAB AB grundades 1956 av 

Bertil Sandell och har specialiserat sig inom avancerade bergarbeten och betongreperationer av 

samhällsviktiga anläggningar. De har också specialiserats sig inom pålning och grundläggning 

där de bland annat använder av SPD:s MD40 maskin och likande borriggar (BESAB AB, 

2019). För att få en ökad förståelse på hur maskinerna kommer att används, underhållas och få 

en syn på vad brukarna erfarenhet av maskinen. 

 

Av intervjun gavs med till två operatörer och till en reparatör av maskinen. Till intervjun hade 

det förberetts med 6 frågor: 

1. Är det något du skulle vilja ändra på? 

2. Hur ofta underhålls maskinen och vilka delar slits ut mest? 

3. Vilka är de vanligaste arbetssituationer maskinen utsatts för? 

4. Hur ofta måste maskinen transporteras från arbetsplatsen och på vilket sätt 

transporterasden då? 

5. Är det något som saknas? 

6. Hur upplever du att den här maskinen skiljer sig från liknande maskiner?    

 

De personer som intervjuades kunde tyvärr inte svara på alla frågor, men deras synpunkter och 

erfarenheter ligger till grund till framställningen av kravspecifikationen och funktionsanalysen 

som presenteras längre ner. Något gemensamt som kom från de intervjuade var att de var 

mycket nöjda med maskinen men de tyckte den var något ostabil, det var trångt med utrymme i 

maskinhuset och det var många löst hängande slangar som kunde hamna i kläm under körning.     

    

4.3. Funktionsanalys  

Efter besöket på BESAB ställdes en funktionsanalys för en borrigg som utgick från 

observationer av SPD’s MD40 maskin och dess användarmanual (Scandinanian Pile Driving 

AB, 2011). Där målet var att få farm vilka funktioner som var mest betydelsefulla för de arbete 

som maskinen avser att klara av. Funktionsanalysen delades upp i huvudfunktion, delfunktion, 

underfunktion och stödfunktion. Det delades upp för att kunna grafiskt enklare få en förståelse 

på hur de maskinens funktioner hänger ihop och förhåller sig till varandra. Det visualiserad av 

funktionsträdet nedan, går att se i sin helhet i bilaga 9.2. 

 

 

 

 
Figur 8 Bild på funktionsträd. Orange är huvudfunktion, grå är stödfunktion, blå är delfunktion för huvudmaskinen, gul är 

några förklaringar delfunktionerna ska göra och grön är delfunktion för stödaktion. Den vita rutan med svart ram är en 

koppling mellan stödfunktionen och huvud maskinen och vit ruta med grön ram är förklaring till vad syftet med den är.        
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4.4. QFD 

För att säkerställa vilka egenskaper hos den nuvarande så väl som några av de konkurrerande 

tillverkarnas maskiner som är den mest kritiska för det här projektet. Där med gjordes en QFD 

som också ligger till grund till det val som kommer att vilka designkritiska val som kommer att 

prioriteras vid konceptgenerering.  

 

Men för att kunna fult säkerställa vilka krav som kunderna efterfrågar, bör man intervjua ett 

flertal potentiella och nuvarande kunder som i det här fallet inte gjordes. Men den kund som 

intervjuades har lång erfarenhet av sådan maskin.  

 

De egenskaper som valdes till QFD’n ut gick från kundens efterfrågningar och tillverkarens 

krav på funktioner som den nya maskinen ska innefattas av. Men det var komplicerat att välja 

ut vilka egenskaper som var de mest relevanta för det här projektet och få ut de jämförbara 

egenskaper hos konkreternas maskiner med den information som var befintlig.  

 

För att veta vilka egenskaper som är mest kritiska för det här projektera viktades egenskaper 

från Där graderades kraven med från tillverkaren högre än från kund, viktningen av QFD’n 

gick med samförstånd med tillverkaren. Bild på QFD finns i bilaga 9.3. 

 

4.5. Kravspecifikation 

Här under presenteras kravspecifikationer som bygger på intervjun, krav från tillverkare, 

funktionsanalys och QFD. 

 

4.5.1. Marknadsbedömning 

Vilken grad av standardisering blir aktuell och vilken kundanpassning? 

- Maskinen kommer att byggas på Gemmo G2 Rubber Tracks. 

- Kommer vara anpassad för att kunna montera SPD:s MD40 teleskopmast.  

Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter 

Maskinen ska konkurrera med etablerade maskiner på markansden som Comacchio 

MC235, Comacchio MC 3D, Mori M21E och andra likande maskiner.  

4.5.2. Produktkrav 

Krav på förändring från tillverkare: 

- Ska vara anpassad för att kunna montera SPD MD40 teleskopmast 

- Svängkranen på underredet ska bort rationaliseras  

- Behåll underredet från Gemmo 

- Placera ventilerna på ett bättre sätt  

- Vara rymligare i maskinhuset för enklare slangdragning 

- Ska kunna ta sig in i en källarvåning i hus  

- Kunna manuellt styras från maskin  

Önskemål från företagets kund: 

- Enklare slangdragning 

- Starkare konstruktion 

- Ska stå stadigt 

- Flyttbara stödben 

- Enkel transport 

- Ska vara smidig och ta sig in i trånga utrymmen 

- Nödstopp ska vara mer lättillgänglig 
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- Gemensam anslutning av slangar från ”navelsträng4” 

Önskemål från företagets kund, ej krav:  

- Lättare bromsning vid byte av rör vi byte av borrhammare (kommer endast 

undersökas i mån om tid) 

- Fleraxlig rörelse 

 

Lagstiftningskrav som skall beaktas 

- Arbetsmiljöverkets AFS 2012:2 föreskrifter och allmänna råd om 

belastningsergonomi.  

- Arbetsmiljöverkets AFS 2005:16 föreskrifter om buller.   

Standarder och normer som skall uppfyllas 

Standarder som inte kommer att betraktas i detta arbete, men är bra att förhålla sig till 

vid ett senare tillfälle i utvecklingsprocessen är: 

- EN ISO 12100-1 e 12100-2 Maskinsäkerhet  

- EN ISO 12100-2 4.6 e 5.2.6 Stabilitet  

- EN 418 Nödstopps anordningar  

- EN 50081-1 Normer för immunitet standard - Part 1  

- EN 50082-1 Normer för strålning- Part 1  

- EN 60204-1 Maskin elektrisk utrustning Part 1: Generella regler  

- EN 791 Borrigg – säkerhet  

- EN 996 A2 Pålningsutrustning säkerhet  

- EN474-1 Anläggningsmaskiner allmänna säkerhetskrav  

- E4*55R-010063*00 VBG drag  

- E4*94/20*1698*04 VBG drag  

- E11*70/221*2006/20*5001 under-körnings-hinder (Scandinavian Pile Driving AB, 

2011) 

 

  

                                                 
4 En vardaglig benämning på de slangar med mellan maskin och Powerpack som är till för driva borriggen.   
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4.6. Benchmarking  

För att ta fram koncept till den nya maskinen behövdes de undersökas hur konkurrerande 

maskiner förhåller sig till den nuvarande maskinen och där med gjordes de en benchmarking 

där de undersöktes offentliga data på fem konkurrerande maskiner i liknade storlek och 

funktioner. 

 

Mito 40 CS 

 
Figur 9 Bild på Mito 40 CS ihop vikt tillstånd och på hängt Powerpack (Fraste, 2019)  

En mycket komplex borrigg med stort rörelsemönster och stark dieselmotor på 74 kilowatt i ett 

separat Powerpack, en hopfälld höjd på 2170 mm, bredd på 1550 mm med stödbenen fullt 

utfälld annars en bredd på 780 mm och en längd på 4090 mm. Den kan arbeta i en marklutning 

på 50 grader och kan resa masten till 164 grader. Mastern kan vridas och tilltas plus/minus 90 

grader. Masten kan också höjas till 3130 mm över marken och vinklas plus/minus 20 i sidled. 

(Fraste, 2019)  

  

MDT 40 SK 

 
Figur 10 Bild på MDT 40 SK med rest mast och på hängt Powerpack (Mc Drill Technology S.r.L., 2019). 

En maskin med mycket naturligt rörelsemönster kraftig elmotor på 75 kilowatt i ett separat 

Powerpack, hopfälld höjd på 1880 mm, bredd på 2355 mm med stödbenen fullt utfälld annars 

en bredd på 780 mm och en längd på 3750 mm. Kan resa och vrida masten till plus/minus 90 

grader, 360 graders rotation av mast och bärararm. (Mc Drill Technology S.r.L., 2019) 
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Mori M21E 

 
Figur 11 Bild på Mori M21E med rest mast och Powerpack till vänster (MORI Foundation Technology, 2019). 

Lite enklare maskin med 45 kilowatts el driven motor i ett separat Powerpack, ihop fälld höjd 

på 1680 mm, bredd på 1150 mm med stödbenen fullt utfälld annars en bredd på 750 mm och en 

längd på 3670 mm. Kan resa masten till 100 graders lutning och vrida masten till plus/minus 90 

grader och kan zooma masten 240 mm. (MORI Foundation Technology, 2019) 

 

  

Comacchio MC 3D 

 
Figur 12 Bild på Comacchio MC 3D som borrar (Comacchio s.r.l., 2016). 

Denna maskin kan levereras med fyra varianter av motorer en dieselmotor på 55,4 eller 33 

kilowatt eller en elmotor på 55 eller 30 kilowatt i ett separat Powerpack. Dess ihop fällda 

dimensioner är höjd 1750 mm, bredd 750 mm och längd 3430 mm. Den kan arbeta i en 

marklutning på 36 grader och har en rotation av svängkrans på 180 garder och kan vrida och 

resa masten plus/minus 90 grader, mastzoomning på 420mm. (Comacchio s.r.l., 2016)          
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Comacchio MC 235 

 
Figur 13 Bild på Comacchio MC235 som mark förstärker en husgrund (Comacchio s.r.l., 2019) 

Comacchio MC2354 har många likheter med Comachio MC 3D förutom att den är något 

mindre med i hopfällda höjden på 1660 mm, längd 2500 mm och bredd på 750mm. 

Dieselmotor på 31,3 kilowatt. Annars har den samma maströrelsemönster som Comacchio MC 

3D. (Comacchio s.r.l., 2019)  
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4.7. Koncept 

Vid konceptgenerering utgick tankarna från att en vilka delar som måste vara med, det vill säga 

borrmasten från SPD MD40 och underredet från Gemmo, och vilka funktioner från 

funktionsanalysen som var mest väsentliga.   

 

Det skapades elva koncept, som presenteras nedan. Koncepten går att dela upp i tre olika 

kategorier: stel, rörlig eller mycket rörlig.  

 

- Kategori Stel: menas att den lägsta rotationspunkten inte kan förflytta sig sidled 

utan bara rotera i runt sin egen axel och zoomas fram och tillbaka i längsgående 

riktning med maskinen. I den här kategorin finns koncepten: 3, 4 och 7. 

 

- Kategori rörlig: kan den lägsta rotationspunkten kan förflyta sig i sidled. I den här 

kategorin finns koncepten: 1, 2, 10 och 11. 

 

- Kategori mycket rörlig: är när masten kan rotera och förflytta sig i flera led. I den 

här kategorin finns koncepten: 5,6,8 och 9. 

 

4.7.1. Koncept 1 

 
Figur 14 Bild på koncept 1. 

Koncept 1 skapades först och vid den tidpunkten var det inte helt klart på hur arbetsuppgiften 

skulle vara upplagd men det fanns några idéer på hur maskinen skulle se ut. Det har konceptet 

har ett gejder5 utskjut på ihop kopplad med en axel vilket gör att den kan med två hydralika 

kolvar få en rörelse i två led, framåt och bakåt och i sidled. De främre stödbenen är 

sammankopplade med en balk och är bara höj och sänkbara. Tillskillnad mot de bakre 

stödbenen som sitter på en arm precis framför maskinrummet och är utfällbara med hydraulik. 

En enkel resning som höjer och sänker masten med en hydraulik och masten är kopplad så att 

den kan röra sig uppåt och nedåt längs med resningsriktningen. Mastresningen sitter på en 

snäckväxel som gör att masten kan roteras för ökad mobilitet.               

  

                                                 
5 Skena i vilken en rörlig maskindel löper i en rätlinjig bana (Nationalencyklopedin, 2019) 
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4.7.2. Koncept 2 

 
Figur 15 Bild på koncept 2. 

 

Koncept 2 är de främre stödbenen kopplade till en arm och placerade precis framför 

maskinhuset och de bakre stödbenen sitter var och en för sig bakom maskinhuset. Resningen 

sitter som koncept 1 på ett gejder-utskjut och kan röra sig i sidled. Resningen sitter på en 

snäckväxel så mastresningen kan roteras. Maskinhuset har en klyka i sig som masten är tänkt 

att placeras när maskinen är ihop fällt tillstånd för ökad maskinutrymmesvolym.   

 

4.7.3. Koncept 3 

 
Figur 16 Bild på koncept 3. 

Koncept 3 är byggd på en plattform och en kraftig ram för ökad stabilitet kopplad till Gemmo 

underredet. I plattformen är det tänkt att stödbenen ska var integrerade och mycket av den 

hydrauliska slangdragningen ska finnas. De bakre stödbenen sitter på en arm är kopplade till en 

motordriven skruv så att det går att ställa dess placering i maskinens längsgående riktning, de 

sitter också på en gejd för att anpassa hur lång stödbensarm man vill ha. De främre stödben är 

går att skjuta ut i sidled. Koncept 3´s resningsarm har ingen rörlighet i sidled enbart ett gejder 

utskjut och rotation. Maskinhuset har som koncept 2 en klyka och ventilerna är visade att sitta 

på sidan av maskinen i vertikal riktning. Gejder-utskjutet är till hälften täckt av en kåpa för att 

skydda viktiga delar. 
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4.7.4. Koncept 4 

 
Figur 17 Bild på koncept 4. 

Koncept 4 är också byggd på en plattform men skiljer sig mycket från de andra koncepten då 

den är byggd på en snäckväxel mellan underredet och plattformen. Hela plattformen är tänkt att 

var tänkt att vara täckt av en kåpa, förutom vid resningsarmen, där ventiler och hydraulslangar 

ska vinnas.  Resningsfunktionen är kopplad till en arm som är höj och sänkbar och har ett 

utskjut för ökad räckvidd. Längst fram på resningsarmen finns en snäckväxel som gör att de går 

att rotera masten 360 grader. De bakre stödbensarmen är manuellt flyttbar runt en axel.    

 

4.7.5. Koncept 5    

 

 
Figur 18 Bild på koncept 5. 

Koncept 5’s mastresning har ingen rörlighet i sidled men det tar den ingen på annat sätt. Den 

har en två-stegs resning av masten och ett gejder-utskjut som gör att maskinen får en mycket 

längre räckvidd och att den skulle kunna borra under maskinen om det skulle behövas. De 

främre stödbenen sitter på en arm och de bakre sitter under maskinhuset och är hydrauliskt 

utskjutbara. 

 

  



Sida 27 av 55 

 

4.7.6. Koncept 6    

 
Figur 19 Bild på koncept 6. 

Koncept 6 är de koncept med mest rörlighet den har en resningsarm som kan rotera 360 grader 

och kan röra fritt i 3-dimensioner; upp, ned, sidan och framåt och bakåt. Alla fyra stödben sitter 

på armar och är manuellt ställbara hur de ska placeras.    

 

4.7.7. Koncept 7 

 

 
Figur 20 Bild på koncept 7. 

Koncept 7 har ett gejder utskjut för som för att öka räckvidden, kan inte röra sig i sidled. 

Mastresningen kan roteras. De främre stödbenen kan individuellt ställas hur skjutas ut från 

maskinen. De bakre stödbenen sitter på en balk och ett gejder-utskjut. Styrventilerna är 

vertikalt placerade.     
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4.7.8. Koncept 8  

 

 
Figur 21 Bild på koncept 8 

Koncept 8 är också mycket rörlig den är tänkt att var konstruera lite som en grävmaskin. 

Resningsarmen kan höjas och sänkas och röra sig i sidled, den har ingen zoomfunktion. De 

främre stödbenen sitter på armar och är manuellt ställbara. Bakre stödbenet sitter på en balk 

och har ett hydrauliskt driven gejder-utskjut.   

 

4.7.9. Koncept 9 

 
Figur 22 Bild på koncept 9. 

Koncept 9 är mycket likt koncept 5 det som skiljer dem åt är att under massutrensningen finns 

de en snäckväxel som gör att den kan rotera. Maskinhuset har en klyka i sig och styrventilerna 

är utritade i horisontell riktning. 
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4.7.10. Koncept 10 

 
Figur 23 Bild på koncept 10. 

Koncept 10 är lite lik koncept 2 i formen. Det som skillnaden är att de bakre stödbenen är kan 

ställas in individuellt hur långt de ska var utskjutna. Den har också ett gejder utskjut så att 

resningen kan zoomas.  

 

4.7.11. Koncept 11 

 
Figur 24 Bild på koncept 11. 

Koncept 11 och 10 är nästan identiska, det som skiljer de två åt att koncept 11´s bakre stödben 

sitter på ett gejder-utskjut under maskinhuset för klara högre påfrestningar, då den störta 

kraften tas upp av balken den sitter på och inte hydraul kolvarna. Stödbenen fram har flyttats 

bak till maskinhuset för att minimera blockering av mastarmens rörelser.        

 

Utvecklingen koncepten var en organisk process där idéer på lösningar växte fram efter mer 

som läste på om de olika maskinerna och dess funktioner och lösningar. Vid samrådde med 

företaget där de några av de tidigare koncepten presenterades, gavs de en tydligare bild vad 

som efterfrågades av dem och vilka arbetssituationer deras maskin vanligen utsätts för. 
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4.8. Pughs matris 

För att kunna ta ställning och tydligare jämföra de olika koncepten mot varandra gjordes en 

Pughs matris. Där varje koncept viktades utifrån hur pass bättre de än den nuvarande maskinen 

SPD´s MD40 de löste efterfrågade funktionskraven, viktningen gjordes i samråd med företaget. 

I och med att SPD MD40 behandlades som en referens bedömdes den som neutral, det vill säga 

alla värden sattes till 0. Man skulle kunna bedöma den utifrån hur bra den klara de efterfrågade 

kraven. Men de valdes inte göras med anledning av att det kan ses som missvisande att de kan 

var ett utvecklingsalternativ. 

 

 
Figur 25 Bild på Pughs matrisen. 

 

Av Pughs matrisen visade det sig att koncept 11 fick den högsta poängen i värderingen och där 

med kommer det konceptet att gå vidare med till vidareutveckling till en 3D-modell. Då den får 

en stabilare konstruktion av att stödbenen bak sitter på ett gejder-utskjut och en balk som tar 

upp mer krafter än enbart hydraul kolvar. 

 

Koncept 5 och 10 var fick också tydlig högre poäng än de resterande koncepten, koncept 5 

fallerade på att den hade en hög kom komplexitet och den hade ett enklare rörelsemönster med 

rotationshuvud på gejder utskjut. Koncept 10 fallerade på dess individuella bakre stödben som 

skulle leda till den blir mindre stabil. 

 

4.9. Danfoss PVG32 

Kravet från arbetsbeskrivningen var att installera ventiler på maskinen för att kunna operera 

maskinen manuellt. De ventiler som företaget rekommenderade till maskinen var Danfoss PVG 

32. De ventilerna kan drivas manuellt och elektroniskt, de är modulära vilket betyder att de kan 

utökas enkelt till de antal ventiler man behöver. I den slutliga modellen kommer de enbart att 

visualiseras av en enklare modell för att få ett förhållande på storlek och var de ska sitta. (Sauer 

Danfoss, 2001)  
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Figur 26 Bild på Danfoss PVG 32 modulära ventilsystem (Danfoss, 2019) 

4.10. Gemmo G2 

Gemmo G2 larvfötter är en produkt som har designats för att vara en plattform att byggas 

vidare på för mer komplexa maskiner. De är byggda för att klara av mycket och har hydraulisk 

ställbar bredd, från 760-1160mm, för ökad stabilitet. Höjden på maskinen är 354,5 mm, längd 

1423 mm, axelavstånd 1080 mm, larvfotsbredd 230 mm och byggbar plattform på längden 835 

mm och bredden 350 mm. (Gemmo Groupe S.r.l, 2010) 

 

 
Figur 27 Bild på Gemmo G2 rubber tracks (Gemmo Groupe S.r.l, 2010). 
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5. Resultat 
5.1. Konceptmodell 

Det koncept som valdes att arbetas vidare till en färdig modell var koncept 11 då den fick högst 

värderingspoäng i Pughs matrisen. Där målet var minska den fysiska volymen samtidigt som 

man maximerar förflyttningsmöjlighet och rörelsemönstermönster, öka maskinhusets volym 

och förbättrar maskinens stabilitet. Det resulterade i en till den har modellen som har 

dimensionerna. 

- Bredd: minsta bredd är 760 mm då är allt infällt som man kan säga är ett grund 

ställning för maskinen. Den maximala bredden är 2750 mm, med de främre 

stödbenen fullt utfällda från maskinen.  

- Längd: minsta längden ihop vikt tillstånd är 1870 mm utan mast och 2375 mm med 

mast. Den ha en maximal längd 2165 utan mast och 2670 med mast. Det betyder att 

de bakre stödbenen kan förs ut ca 300 mm från maskinen. 

- Höjd: Maskinens höjd med borrhuvud är 1355 mm, utan borrhuvudet är höjden ca 

1000 mm.   

 
Figur 28 Bild på färdig modell ihop vikt tillstånd 
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5.2. Stödben 

 
Figur 29 Bild på färdig modell med främre stödarmarna utvikta och stödben nere. 

De främre stödbenensarmarna är det tänkt att manövreras manuellt för att för minimera vikt 

och minska komplexitet. Stödbenensarmarna kan rotera fritt runt en axel och man kan ställa in 

vinkeln på med hjälp av för bestämda vinklar och man låser fast vinkeln med en låssprint. 

Själva stödbenen fram är tänkt att kunna roteras 360 grader runt en axel dels för att kunna 

förbättra transportmöjligheter. Då man får en högre främre markfrigång (från 280 mm till 550 

mm) om maskinen skulle behöva ta sig upp för något brant eller om man skulle behöva ta stöd 

ifrån något som inte är horisontellt med marken som maskinen står på, som till exempel i en 

trapp eller en brant sluttning.  

 

De bakre stödbenen är placerade på ett gejder-utskjut och sitter statiskt på en balk, på grund av 

stabiliteten åt sidorna tas upp av de främre stödbenen. Bakre stödbenens gejder-utskjutet och 

stödbenen drivs hydrauliskt för lättare manövrering.   

 
Figur 30 Bild på färdig modell bakifrån med mast rest och stödarmar utvikt där ena stödbenet är nere. 
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5.3. Ventiler  

 

Ventilerna är placerade i ett eget utrymme i maskinhuset för att inte styrpinnarna ska vara den 

bredaste punkten på maskinen och vara skyddade från omgivningen, på den färdiga maskinen 

kan man tänka sig att de är skyddade innanför en lucka. Ventilerna som går att se på bilden 

(figur 30) är bara en visualisering, men har bredden och djupet av Danfoss ventiler och där med 

bara att de ska visa var de ska vara placerade. Antalet ventilmoduler kan kommas att ändras till 

den färdiga maskinen då man vet bättre hur många som krävs.  

 
Figur 31 Bild på ventiler i dess utrymme och utrymmet för andra styr enheter. 
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5.4. Resning 

 
Figur 32 Bild på färdig modell där mastarmen är vriden och masten rest och roterad. Främre stödarmarna är utvikta med 

stödbenen nere. Bakre stödarmen fullt utskjuten och stödben nere.    

Mastresningen är placerad ovan på en snäckväxel för att kunna rotera 180 grader (± 90 grader 

vardarna sida), snäckväxeln är också kopplad till en arm som gör att kan vinklas i sidled med 

hjälp två hydraul kolvar som också driver mastarmens gejder-utskjut. Ett av målen var att 

minimera maskinens fysiska volym då var en lösning att få ner den höjden på maskinen. Det 

gjordes genom få masten att ligga horisontellt med maskinen vid ett ihop vikt tillstånd. För att 

uppnå maximal längden på resningskolven men ändå få ner masten till ett horisontellt läge är 

det ett spårkopplingen till mastens snäckväxel, det gör att masten kan resas till ca 115 grader. 
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5.5. Maskinhus 

 
Figur 33 Bild på färdig modell med maskinhuset transparanterat.  

Både företaget och de personer som intervjuades ville att utrymmet i maskinhuset skulle öka. 

Vad det som observerades av SPD´s MD40 maskin (se figur 1) var att den har ett plant 

maskinhus och mycket utrymme på sidorna. Tanken med det här konceptets maskinhus är att 

fylla ut dess utrymmen genom att höja upp sidorna när masten är nedfälld ligger den jäms med 

maskinhuset högsta punkt. Hålet till höger om ventilerna är det tänkt att placera viktiga 

instrument som nödstopp, tryckmätare och liknade. Vilket resulterade i en 16 procents ökning i 

maskinhusets volym. 
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6. ANALYS 
 

Problemformulering:  

Detta examensarbete ämnar att vidare utveckla en befintlig maskin som SPD har idag, kallad 

MD40. Den maskin är i dag utdaterad och uppfyller inte de krav och efterfrågan som SPD:s 

kunder söker och att undersöka vilka lagkrav som påverkar utvecklingen av. 

 

Det genomförda arbetet hade som avsikt att undersöka vad marknaden och vilka lagkrav som 

påverkar utvecklingsarbetet. Sedan ta fram ett koncept på lösning som uppfyller dessa krav 

som de efterfrågas. 

Enligt problemformuleringen var uppgiften att ta fram ett designkoncept på en mindre 

mastbärare till masten som sitter på SPD MD40 och ta reda på vilka behov som marknaden 

efterfrågar 

 

Frågeställning 1: Vilka egenskaper söker marknaden? 

De behov som marknaden efterfrågar fick redas på genom benchmarkingen andra företags 

lösningar på samma problem och intervjun med en av SPD´s kunder gav det tillräckligt med 

information för att sätta upp en kravspecifikation där det behov marknaden och kunder 

efterfrågar.  Det var bland annat det vill ha enklare dragning av hyralikslagar och elektronik 

kablar, de vill ha stabil konstruktion som enkelt går att transportera och står stadigt. Kunderna 

vill också att maskinen ska vara smidig för att ta sig in i små och krävande utrymmen och att 

den är säker med tydliga varningssignaler 

 

Frågeställning 2: Hur kan man utforma en maskin som uppfyller krav som marknaden och 

företag ställer?  

Alla kraven som presenterades i kravspecifikationen förde sedan vidare till de 11 olika koncept 

som går att finna i avsnitt 8 som slutligen blev det koncept som kommer att presenteras nedan. 

  

6.1. FMEA 

För att få en djupare förståelse för vilka fel som kan uppstå med maskinen som man sedan ta 

hänsyn till dem vid vidare utveckling av maskinen gjordes en FMEA-analys, som går att finna i 

bilaga 13.5, utifrån SPD MD40 användarmanual för felsökning (Scandinanian Pile Driving AB, 

2011), då det inte är fastställt hur den slutgiltiga maskinen ska vara utformad och vilka 

komponenter som ska implementeras. Där med ska FEMA-analysen enbart ses som en 

hänvisning och inte ett fast förslag på fel som kan uppkomma. 
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7. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

7.1. Planering  

Vid början av arbetet var det planerat att det skulle utföras en ny design av SPD MD40 med 

tillhörande Powerpack och skapa flera koncept. Tyvärr ser arbetssituationen annorlunda ut och 

här arbetet lyckades bara att leverera ett modellförslag och 11 stycken koncept som löser 

samma problem. Med eftertanke så kan ambitionsnivån varit lite för hög i början av projektet 

där det var svårt att uppskatta hur mycket arbete det skulle kräva att göra efterforskning inom 

ämnet, för att sedan utforma dessa modeller, en så kallad ”Dunning-Kruger effekt”6. 

 

Det slutgiltiga arbetet slutade inte något annorlunda än vad det var planerat där vissa moment 

började tidigare än planerat och vissa började senare. Det var bara modelleringen som gick lite 

över den planerade tiden, men den uppskattade tiden för modelleringen var tänkt att vara 

flyttade process för och skulle går in i varandra. 

 

 
Figur 34 Bild på färdigt Gantt-schema kan ses i sin helhet i bilaga 13.1.  

7.2. Rekommendationer   

Rekommendationer för de personer som ska ta efter detta arbete är att börja modellera en 

passande Powerpack, alternativt använda de Powerpack som används till SPD MD40 med viss 

modifikation för den nya maskinen.  

 

Kontrollera att alla rörliga delar inte kolliderar med varandra, den nuvarande modell så 

kolliderar masten med banden när man rotera den när mastresningsarmen står längsmed 

maskinen, vilket gör att man måste vrida armen för att undvika det, se figur 32. Skulle också 

vara bra utöka vinkeln när man ska vinkla armen för att få en större rörelseomfång.  

   

Implantera standardkomponenter som skruvförband, motor och elektriska komponenter, 

styrsystem och hydraulik.  Man kan eventuellt också undersöka alternativ till Gemmo G2 och 

Danfoss ventiler.  

 

Designa för produktions upptakt och ta fram en fysisk modell som går att göra tester på.  

 

Göra hållfasthetsberäkningar. Inga delar på maskinen har blivit kontrollerade att de kommer att 

klara av de krafter som kan komma att utsättas för, bara intuitiv hållfasthetsbedömning.  

                                                 
6 Dunning-Kruger effekten är uppkallad efter de två forskarna som upptäckte fenomenet, som visade att ovetande 

personer tenderar att överskatta sina kunskaper och vetande tenderar att underskatta sina kunskaper inom ämnet.  

(Dunning, 1999) 
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Man skulle också intervjua fler användare av MD40 borrigg och andra liknande borriggar för 

att få en bredare synpunkt på vad de är bra med just den maskinen och vad de tycker ska 

förändras.  

 

7.3. Slutsats 

I denna rapport har det presenterats hur ett utvecklingsarbete av en mindre borrigg skulle kunna 

utformas, arbetet har utgått mycket från den nuvarande maskinen som finns idag kallad SPD 

MD40. Utvecklingsarbetet har strävat efter att följa produktutvecklingsprocessens tre faser som 

beskrivs av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger i boken ”Product Design and 

Develepmonent”. Av den process har det genomförts en mindre omfattande 

marknadsundersökning i form av benchmarking på fem stycken företag som tillverkar liknade 

borriggar som företaget som det här arbetet görs mot och en intervju hos en av värdföretagets 

kunder som använder sig av SPD MD40 i sin verksamhet. Från benchmarking kom de fram 

intressanta lösningar på hur man kan utforma en borrigg och att de som arbetar var mycket 

nöjda med maskinen, men de tyckte bland annat att den var lite för ostabil och den var svår att 

underhålla de var väldigt trångt i maskinhuset. Från de skapades 11 stycken koncept med 

varierande lösningar, var av en som senare blev de konceptförslag som sedan blev en CAD -

modell. Målet med den CAD-modellen var att minimera maskinens totala volym och maximera 

maskinens mobilitet, rörelsemönster, stabilitet och maskinhusets volym. 

 

Projektarbetet visade att det inte alltid går som man har planerat och man inte alltid kan förutse 

hur ett arbete kommer att se ut i slutändan. Det kräver mycket mer förarbete vid utveckling en 

borrigg och det skulle egentligen behövas mycket mer än vad som gjorts i denna rapport.  

fler personer skulle behöva samarbeta för att uppnå förväntat resultat.  
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9. BILAGOR 
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9.2. Funktionsanalys 
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9.4. Pughs matris 
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9.5. FMEA 
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9.6. Ritningar 

 

9.6.1. Modellen 
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9.6.2. Mastarm 

 
  



Sida 52 av 55 

 

9.6.3. Mastresning 
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9.6.4. Stödben fram 
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9.6.5. Stödben bak 

 
 


