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ABSTRACT 
 
This paper is part of a thesis within the area of Productinnovation – Industiral design. The 
thesis comprises of 15 HP and has been performed by signed student at Mälardalens 
Högskola for Autokaross Rescue Systems. The supervisors for this paper has been Jörgen 
Andersson at ARS and Jan Frohm at Mälardalen University Eskilstuna. The mission was to 
further develop a storage locker for firetruckcabins by designing and constructing the storage 
locker so that the security and ergonomics within the cabin increased. 
 
The product development process was started by understanding the problem through an 
analysis of the contractors demands and the existing product in use. The collected 
information and several product development tools was then used for a concept generation 
that in the end resulted in three different concepts. With functions and demands in 
consideration, one concept was in the end chosen for further development. 
 
The final concept was a storage locker that through the aid of closed storage and custom 
made areas for equipment made the cabin a safer and more ergonomic working place. The 
frame is still built in a similar way as before which keeps the production costs at a low level. 
 
The storage locker is custom made after the specific measures of the equipment and 
everything has a specific place within the locker. All equipment that is being stored is 
covered by shutters, hatches and loading nets for increased safety. The equipment is placed so 
that the things that are being used the most is stored at the top of the locker which yields a 
better ergonomic working posture  



SAMMANFATTNING 
 
Den här rapporten ingår i ett examensarbete på grundnivå inom ämnet produktutveckling- 
Industriell design. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts av 
undertecknad student på Mälardalens högskola (Mdh) åt företaget Autokaross Rescue 
Systems (fortsättningsvis benämnt ARS). Handledare har varit Jörgen Andersson vid ARS 
och Jan Frohm vid Mdh i Eskilstuna. Uppdraget var att vidareutveckla ett förvaringsskåp för 
brandbilshytter genom att konstruera och formge förvaringsskåpet så att säkerheten och 
ergonomin ökade i hytten. 
 
Produktutvecklingsprocessen inleddes med att förstå problemet genom analys av 
uppdragsgivarens krav samt den befintliga produkten. Med den insamlade informationen och 
olika produktutvecklings verktyg startades sedan en konceptgenerering som resulterade i tre 
fullständiga konceptförslag. Med hänsyn till funktioner och krav valdes sedan ett koncept ut 
för vidareutveckling. 
 
Slutkonceptet innebar ett Förvaringsskåp som med hjälp av stängd förvaring och anpassade 
utrymmen för utrustningen gjorde hytten säker och mer ergonomisk. Stommen byggs på 
liknande sätt som tidigare vilket håller tillverkningskostnaderna nere. 
 
Förvaringsskåpet är skräddarsytt efter utrustningens mått och allt har en specifik plats i 
skåpet. All förvaring är täckt med jalusier, luckor och lastnät för ökad säkerhet. Utrustningen 
är placerad så att det som används oftast förvars högst upp i förvaringsskåpet. Detta ger en 
mer ergonomisk arbetsställning.  
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1. INLEDNING 
 

1.1.  Bakgrund 
Uppdragsgivaren för detta examensarbete är Autokaross Rescue Systems (ARS). ARS arbetar 
med tillverkning och försäljning av kundanpassade brand- och räddningsfordon.1 De är idag 
marknadsledande leverantör av brand- och räddningsfordon i Norden.2 
 
Brandkåren har sedan väldig långt tillbaka i tiden kommit till undsättning när det börjat brinna. 
Med sitt hjältemod och fantastiska verktyg räddar de både liv och materiella ting från död och 
förstörelse. Ett av de verktygen som brandmännen använder mest idag är brandbilen. Med 
brandbilen tar sig brandmännen snabbt fram till olycksplatsen, oavsett om det rör sig om en 
trafikolycka eller en villabrand. I bilen förvaras alla de verktyg som brandmännen kan tänkas 
behöva för att släcka olika typer av bränder, hjälpa nödställda vid trafikolyckor och rädda liv. 
 
När brandmännen åker på larm hoppar dem snabbt in i bilen och gör sig i ordning under 
framkörning. Det vill säga dem klär på sig skyddsutrustning och tar fram den utrustningen som 
behövs för det specifika larmet under resan fram till olycksplatsen eller branden. Det är 
framförallt brandmännen som sitter i baksätet, även kallade rökdykare, som gör sig i ordning 
under färden. Utrustningen som rökdykarna alltid tar med sig är en kommunikationsradio, en 
hjälm och en lampa, utöver det varierar utrustningen utifrån vilket typ av larm det är. Vid en 
trafikolycka tas reflexvästar, latexhandskar och skyddsglasögon med, medan vid en brand 
krävs ett luftpaket som används vid rökdykning, en IR-kamera och en explosimeter utöver 
radion, hjälmen och lampan. För att rökdyarna ska kunna göra sig i ordning så snabbt och 
smidigt som möjligt förvaras dessa saker i hytten.  
 
I dagens brandbilar förvaras utrustningen i ett förvaringsskåp som är placerat framför de tre 
rökdykarna som sitter bak i hytten. Skåpet består av två grunda hyllor placerade i mitten och 
två djupare fack med en hylla i varje. De djupare facken är placerade på varsin sida om de 
grunda hyllorna. På baksidan av skåpet finns även ett pärmfack. Facket är vänt framåt så att 
styrkeledaren i framsätet lätt ska kunna ta fram och använda pärmarna. Förvaringsskåpet har 
också en platt avlastningsyta ovanpå konstruktionen.  
 
Utrusningen placeras ut i förvaringsskåpet i ditskruvade hållare. Hållarna är till för att säkra 
utrustningen vid eventuell krock men gör det även enklare att hitta den specifika utrusningen då 
den alltid sitter på samma ställe.  
Tyvärr är det bara en del av utrustningen som sitter fast med hållare idag, så som lampor, 
kommunikationsradio, explosimeter och i vissa fall IR-kameror. Övrig utrustning ligger löst i 
förvaringsskåpet. Hjälmar och hörselskydd ligger löst på avlastningsytan med andra föremål 
som till exempel en taxikarta.  
 
Förvaringsskåpet har minimal stängd förvaring vilket gör att lösa saker far runt i hytten vid en 
krock. Även pärmarna som är vända mot framsätet står utan någon form av låsning och kan 
komma farande vid en krock. I skåpet förvaras också vattenflaskor, defibrillator, handsprit, 
ögon skölj, latexhandskar, öronproppar, extra batterier och diverse små saker.  
På varje sida om förvaringsskåpet sitter ett extra luftpaket som kan tas fram och användas om 
luften i ordinarie paket tar slut. Förvaringsskåpet är konstruerat så att utrustning kan förvaras 

                                                
1 http://www.autokarossrescue.se/sv/kategori/3/om-oss.html 2015-05-06 
2 http://www.autokarossrescue.se/sv/kategori/17/koncerninfo.html 2015-05-06 
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nästan hela vägen ner till golvet. Att plocka fram saker, ur ett förvaringsskåp, nere vid sina 
egna fötter dagligen är inte optimalt. Det är trångt samt svårt att böja sig så långt ner med bältet 
fastspänt. Det är även en arbetsställning som i längden och vid en krock kan ge skador på 
kroppen. 
 
 

1.2.  Problemformulering 
ARS har i detta projekt behov av att vidareutveckla det befintliga förvaringsskåpet för 
brandbilshytter som finns i sortimentet idag. Produkten är idag otymplig och saknar de 
säkerhetsåtgärder som behövs för att brandmännen ska åka säkert i brandbilen vid en eventuell 
krock. Den saknar även ergonomiska förvaringslösningar till den utrustning som används mest. 
 
 

1.3.  Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att konstruera och formge ett förslag på ett förvaringsskåp 
som är ergonomiskt utformat och uppfyller de krav som ställs på säkerheten i en brandbil. 
Produkten ska även uppfylla de krav som sätts av uppdragsgivaren. Detta ska utföras med den 
kunskap som erhållits under utbildningen på Mdh. 
 
Följande frågeställningar ska besvaras under projektet. 
 

• Hur ska förvaringsskåpet förvara den utrustning brandmännen behöver för att utföra sitt 
arbete? 

• Hur ska förvaringsskåpet öka brandmännens säkerhet under färd och eventuell krock? 
• Hur ska förvaringsskåpet vara utformat för att brandmännens arbete i brandbilshytten 

ska bli mer ergonomiskt? 
• Hur ska förvaringsskåpet få ett enhetligt utseende med övrig inredning i hytten? 
• Hur ska förvaringsskåpet konstrueras så att tillverkningen blir kostnadseffektiv? 

 
 

1.4.  Mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på ett nytt förvaringsskåp och att resultatet 
ska redovisas i denna rapport med hjälp av renderade CAD-bilder och ritningar. Förslaget ska 
kunna användas av ARS till prototyptillverkning och vidareutveckling. 
 

1.5.  Projektdirektiv 
 
Högskolan: 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckor med 40 timmars arbete 
per vecka. Arbetet ska utföras under andra halvan av vårterminen 2015, 2015-04-01 – 2015-06-
11. Arbetet ska presenteras i denna rapport samt muntligt med hjälp av renderade CAD-bilder 
och ritningar. 
 
Företaget: 
Projektet är avgränsat till att en ny helhetslösning på det befintliga förvaringsskåpet ska tas 
fram. Denna lösning ska utgå från de krav ARS ställer på produkten samt vad som önskas från 
slutkund. Resultatet ska kunna användas till prototyptillverkning och vidareutveckling. 
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Det nya förvaringsskåpet ska ha samma fästanordning som det befintliga förvaringsskåpet. 
Skåpet ska tillverkas med samma verktyg och tekniker som tidigare samt vara i samma 
material. 
Kommunikationen mellan uppdragsgivare och examensarbetare sker via mail och telefon. 
 

1.6.  Avgränsningar  
För att projektet inte skulle bli för stort begränsades arbetet till att ta fram ett nytt koncept på 
förvaringsskåpet i hytten. Förvaringsskåpet var den detalj som användes mest frekvent av 
inredningen som fanns i hytten. Det hade även störst utvecklingspotential och bidrog mest till 
den säkerhet och ergonomi som existerar i brandbilar idag. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

2.1.  Projektplanering 
Det första som görs i ett projekt är att planera vad som ska göras under den givna tiden. Syfte, 
mål och avgränsningar fastställs och en problemformulering skrivs. Därefter planeras och 
schemaläggs alla aktiviteter i ett Gantt-schema(se avsnitt 2.1.1.). 

2.1.1. Gantt-schema 
Ett Gantt-schema är en planeringstabell där aktiviteter och viktiga deadlines i arbetet 
dokumenteras. Gantt-schemat delar upp projektet i mindre delar vilket gör det mer överskådligt 
för projektets medlemmar. Det är enklare att se vad som ska göras i nästa steg och vilka 
deadlines det är som gäller. 
Den horisontella axeln visar projektets tidsperiod och den vertikala vilka uppgifter och 
deadlines som ska genomföras.(Se figur 1)3 
 

 
Figur 1: Exempel på Gantt-schema 

 
2.2.  Problemförståelse   

Problemförståelse handlar om att samla in och analysera den information som behövs för att 
kunna möta det kommande problemet. Nedan redovisas det metoder och analyser som använts 
för att förstå problemet. 

2.2.1. Faktainsamling 
En faktainsamling görs för att samla in information som inte ingår i tidigare kunskaper, men är 
relevant för att kunna bemöta problemet. Insamlingen kan exempelvis ske genom samtal med 
sakkunniga, litteraturstudier eller studier av lagar och standarder. 
  

                                                
3 http://www.projektmallar.se/gantt-schema (Hämtad 2015-05-18) 
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2.2.2. Marknadsanalys 
Marknadsanalysen görs för att få mer information om kundens behov. Genom att prata med 
kunderna får utvecklaren en bättre bild av marknaden och vad som efterfrågas. Med en stor 
kunskap om marknaden kan utvecklaren sedan utveckla den mest lämpade produkten.  
Informationsinsamlingen kan göras på olika sätt, exempelvis via intervjuer enkäter och 
formulär. 
En marknadsanalys består av fem steg.4 
 

1. Informationsinsamling 
2. Tolka informationen utifrån kundens behov 
3. Rangordna behoven  
4. Bestäm vikten av behoven 
5. Reflektera över resultatet och processen 

2.2.4. Funktionsanalys  
En funktionsanalys beskriver vilka funktioner en produkt har. Funktionerna delas upp i 
huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. Huvudfunktionen är den funktionen produkten är 
skapad för att uppfylla. Delfunktioner är funktioner som hjälper till att skapa huvudfunktioner 
och stödfunktioner är funktioner som stödjer en överordnad funktion, men inte är nödvändiga. 
En funktionsanalys görs för att identifiera vilka funktioner som behövs i produkten. Utifrån de 
olika funktionerna går det sedan att utveckla en ny produkt på ett kreativt sätt.5  

2.2.3. Kravspecifikation  
En kravspecifikation är ett dokument som styr hur produkten utformas. De krav som ställs av 
brukare, köpare och producenter sammanställs tillsammans med mätbar data till en 
kravspecifikation. Denna används sedan som checklista när olika koncept tas fram.6 
 

2.3. Ergonomi  
Ergonomi handlar om människan i arbete. Det är viktigt att tidigt i projektet fundera på hur 
människor rör sig och vilka mått som egentligen behövs på produkten. Är produkten 
ergonomisk går den att använda utan att den ger skador eller värk i kroppen. Det handlar om att 
anpassa designen efter människokroppen. En produkt som är ergonomisk sätter användaren i 
fokus oavsett funktionerna7  
 

2.4.  Konceptgenerering 
När det är dags för konceptgenerering finns det en mängd olika kreativitetsverktyg och metoder 
att använda för att få igång idéarbetet. Nedan beskrivs de verktyg och metoder som använts i 
detta arbete. 
  

                                                
4 Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2012). Product design and development. 5. ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin 
5 Österlin, Kenneth (2010). Design i fokus för produktutveckling: varför ser saker ut som de gör?. 3. utökade uppl. Malmö: Liber 
6 Österlin, Kenneth (2010). Design i fokus för produktutveckling: varför ser saker ut som de gör?. 3. utökade uppl. Malmö: Liber 
7 Österlin, Kenneth (2010). Design i fokus för produktutveckling: varför ser saker ut som de gör?. 3. utökade uppl. Malmö: Liber  
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2.4.1. Brainstorming 
Brainstorming är en effektiv metod för att skapa idéer till lösningar. Metoden går att genomföra 
i grupp eller individuellt. Det som gör brainstorming till en bra metod är att varje individ kan 
komma med idéer som utgår från problemet ur deras synvinkel. Det finns fyra regler när 
metoden brainstorming används.8 

1. Skriv ner alla idéer som genereras.  
2. Generera så många idéer som möjligt.  
3. Alla idéer är välkomna oavsett om dem är orealistiska eller galna. Dessa idéer 

kan mycket väl vara en början till en mycket bra idé. 
4. Utveckla inte idéerna under brainstormingen och bedöm eller kommentera 

inte huruvida idén är bra eller dålig. 
 
När metoden brainstorming används är kvantitet viktigare än kvalitet. Det vill säga hellre 
många idéer av låg kvalitet än få idéer av hög kvalitet. 

2.4.2. Mindmap 
En mindmap är ett diagram som används för att visuellt organisera upp de idéer som kom upp 
vid en brainstorming. För att skapa en mindmap skrivs eller ritas huvudämnet i mitten på ett 
blankt papper. Utifrån huvudämnet skapas sedan underkategorier som ingår i huvudämnet. Om 
huvudämnet är förvaring kan en underkategori vara låda. En mindmap byggs upp inifrån och 
ut. Från huvudämnet ritas olika grenar, underkategorierna, ut. Från underkategorierna grenar 
sig sedan idéerna.(Se figur 2) 
 

 
Figur 2: Exempel på mindmap 

  

                                                
8 Ullman, David G. (2010). The Mechanical design process. 4. ed. Boston: McGraw-Hill 
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2.5.  Konceptutvärdering 
Konceptgenereringen resulterar i ett antal olika förslag på lösningar. För att urskilja det 
förslaget som är lämpligast behöver en konceptutvärdering göras. Nedan beskrivs de verktyg 
som använts i detta projekt. 

2.5.1. Pughs matris 
Pughs matris är en metod för att utvärdera vilket koncept som är mest lämpat för den blivande 
produkten. De olika koncepten listas i en tabell och rankas mot ett referenskoncept. Som 
referenskoncept används den befintliga produkten, en konkurrerande produkt eller ett av 
koncepten. De övriga koncepten jämförs sedan med referenskonceptet och bedöms bättre (1), 
sämre(-1) eller likvärdigt (0). För att få en ännu tydligare bild över vilket koncept som är bäst 
vägs produktkraven mot en siffra mellan noll och fem där siffran säger hur viktigt det är att 
kravet blir uppfyllt. En femma betyder att det är väldigt viktigt att kravet blir uppfyllt och en 
nolla att det är oviktigt. Det koncept som får högst totalpoäng är det koncept som bäst 
överensstämmer med kraven för slutprodukten.9 
 

2.6.  Datorstöd 
Nedan beskrivs hur datorn fungerar som hjälpmedel vid en produktutvecklingsprocess. 

2.6.1. Computer aided design 
Computer Aided Design (CAD) är ett verktyg som används inom produktutveckling. Med ett 
CAD-program går det att modulera, konstruera och visualisera objektet i tre dimensioner. Det 
går även att göra hållfasthetsberäkningar samt konstruera tillverkningsritningar. När en modell 
ritats upp i programmet kan även produktens proportioner åskådliggöras.  
 

                                                
9 Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2012). Product design and development. 5. ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin 
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3. Tillämpad lösningsmetodik  
 

3.1.  Planering 
I detta avsnitt redovisas de metoder och verktyg som användes under planeringen av projektet. 

3.3.1. Bokning av studiebesök 
Under planeringsfasen bokades studiebesök på ARS och olika brandstationer in. Totalt 
kontaktades tio olika brandstationer varav åtta sedan besöktes. De två övriga stationerna 
besöktes inte då den ena inte använde förvaringsskåpet och den andra aldrig hörde av sig 
angående datum. De bokade tiderna fördes in i ett gantt-schema. 
Besöket på ARS bokades in tidigt för att ge en inblick i företaget och den befintliga produkten. 
Detta underlättade arbetet vid de andra studiebesöken. 

3.3.2. Gantt schema 
Vid arbetets start konstruerades ett gantt-schema som stöd för projektet. Gantt-schemat 
innehåller alla aktiviteter, deadlines och möten som ingår i projektet. Det schemalägger när de 
olika aktiviteterna ska utföras samt vara klara. (Se bilaga 1)  
Schemat innehåller dessa delmål: 
 

• Planering 
• Informationsinsamling 
• Sammanställning/kravspecifikation 
• konceptgenerering 
• CAD-modulering 
• Färdigställande av rapport 
• Planering av redovisning 
• Opponering 
• Redovisning 

  
Utöver delmålen innehåller det även möten med handledare och inbokade studiebesök. 

 
Tabell 1: Förenklat Gantt-schema 

  



 9 

3.2. Problemförståelse 
Här presenteras de verktyg och metoder som använts för att få en tydlig beskrivning av 
problemet. 

3.2.1. Faktainsamling 
 
Beskrivning av den befintliga produkten 
Den befintliga produkten är ett skåp med fasta hyllor. Skåpet sitter i hytten på en brandbil och 
är specialbyggt efter hyttens mått. Det är placerat mellan fram-och baksäte i hytten och har 
hyllor på båda sidor. Skåpet har inga dörrar eller luckor utan är helt öppet vid hyllorna. Skåpets 
syfte är att förvara den utrustning brandmännen behöver använda och plocka på sig under 
framkörning. På skåpets baksida, den sida som är vänd mot framsätet, finns ett fack som är 
specialbyggt för pärmar i A4 format (se figur 3). Facket är lätt vinklat mot styrkeledaren som 
sitter i framsätet till höger. Hyllorna på framsidan av skåpet är till för att rökdykarna ska kunna 
förvara sin utrustning. (Se figur 4) I mitten av förvaringsskåpet finns två grunda hyllor där 
ficklampor, explosimeter samt kommunikationsradio förvaras. Anledningen till att hyllorna är 
grunda är att skåpet är placerat på en motorkåpa som tar upp mycket plats inuti skåpet. På 
sidorna finns två djupare fack där större grejer så som IR-kamera, vattenflaskor och 
defibrillator förvaras.  
 

 
Figur 3: Förvaringsskåpets framsida 
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Figur 4: Förvaringsskåpets baksida, pärmfack för A4 pärmar 

 
Produktens problem 
Problemet med utformningen på dagens produkt är brandmännens säkerhet vid krock. Eftersom 
skåpet inte har några luckor och mycket av den utrusningen som används ligger löst på 
hyllorna utgör det en stor fara för alla som sitter i bilen. Om bilen krockar kommer allt som inte 
sitter fast flyga runt i bilen med stor kraft. Får en person utrustningen på sig vid en krock kan 
det orsaka väldigt stor skada och till och med dödsfall. 
 
Tillverkning 
Produkten tillverkas i ett snickeri hos ARS. Detta skapar vissa begränsningar i utformningen av 
skåpet. Det är till största del byggt av plywood och de plastdelar som finns är beställda från en 
underleverantör. För att hålla kostnaderna nere är det viktigt att största delen av skåpet går att 
tillverka i snickeriet hos ARS. Främst för att antalet producerade skåp per år är litet. 
 
Standarder och rekommendationer 
De standarder och rekommendationer som finns handlar mest om hur sittplatserna i bilen bör 
utformas för att passa människan. Sitsen bör sitta minst 450 mm från golvet och vara 450 mm 
djup från framkant till ryggstöd. Det bör även vara minst 300 mm från sitsens framkant fram 
till vägg/skåp som placeras framför sitsen.10 Dessa mått påverkar då även utformningen på 
förvaringsskåpet.  
Djupet på skåpet styrs bland annat av standardmåtten på sittplatserna i baksätet. Det måste 
finnas tillräckligt med benutrymme för att kunna sitta och kliva i och ut bilen. Även höjden på 
förvaringsskåpet styrs av sittplatserna då det inte får bli så högt att rökdykarna inte ser 
någonting framåt. 
  

                                                
10 Svensk Standard SS-EN 1846-2:2009, dokument som erhållits från Autokaross Rescue Systems 



 11 

3.2.2. Marknadsanalys 
En marknadsanalys gjordes med hjälp av studiebesök på flera olika brandstationer samt ARS.  
 
Under studiebesök på ARS studerades bland annat tillverkning och montering. Det befintliga 
förvaringsskåpet diskuterades och bilder, ritningar och tidigare kravspecifikation erhölls. 
Under besöket visade det sig att det fanns två storlekar på förvaringsskåpet, ett djupt och ett 
grunt. Detta var för att brandbilen byggs med två olika storlekar på hytter. Det djupare skåpet 
är tillverkat för den större hytten och det grundare för den mindre. Skillnaden på de två 
hytterna är att den större är ca 300 mm längre än den mindre. Detta gör att ett större 
förvaringsskåp får plats i den större hytten utan att måtten mellan baksäte och förvaringsskåp 
blir för litet. Många brandstationer väljer dock att ha det grundare förvaringsskåpet i den stora 
hytten för att få mer benutrymme 
 

 
Figur 5: Det djupare förvaringsskåpet 

 
Figur 6: Det grundare förvaringsskåpet 
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Vid besöket gjordes även en rundtur i verkstäderna där förvaringsskåpet tillverkas och 
monteras i hytten. Tillverkningen av förvaringsskåpet sker i ARS egna snickeri. Skåpet är 
tillverkat till största delen i trä och de detaljer som är gjorda i plast beställs från en 
underleverantör. Eftersom ARS endast tillverkar 20 skåp per år är det viktigt att 
tillverkningskostnaderna ligger på en nivå som gör tillverkningen lönsam. Detta betyder att 
inga större förändringar i material och tillverkningsmetoder kommer kunna göras då kostnaden 
blir för stor. 
 
Totalt gjordes åtta studiebesök på åtta olika brandstationer. Stationerna som besöktes var fyra 
olika stationer i Södertörns brandförsvarsförbund, tre olika stationer i Storstockholms 
brandförsvar samt brandstationen i Eskilstuna. Under varje besök diskuterades förvaringsskåpet 
med 2-5 brandmän. Diskussionen var centrerad kring hur dem använder förvaringsskåpet, vad 
dem förvarar i det och om det är något dem skulle vilja förbättra med skåpet. Under 
diskussionerna antecknades allt som sades. 
 
Vid samtalen listades den utrustning som behöver förvaras i skåpet. Den nödvändiga 
utrustningen nämndes på alla stationerna. Utöver det fanns det fler önskemål på annan 
utrustning som ska förvaras i skåpet. Utrustningen är listad nedan. 
 
Nödvändig utrustning  

• Explossimeter 
• Ficklampor 
• Handskar  
• Handsprit 
• Hjälmar 
• IR-kamera  
• Kommunikationsradio 
• Pärmar 
• Reservpaket 
• Taxikarta 
• Varselvästar 
• Vatten 

 
Önskemål utrustning 

• Batterier 
• Defibrillator 
• Filtermasker 
• Hörselskydd 
• Masker för nödställda  
• Nyckelväska 
• Pannlampa 
• Skyddsglasögon 
• Verktygsbälte 
• Öronproppar 
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Under samtalen diskuterades även renhållnings- och förvaringsmöjligheterna i förvaringsskåpet 
samt hur skåpet användes.  
Många av brandmännen saknade förvaringsmöjligheter för sina hjälmar i det befintliga 
förvaringsskåpet. Hjälmarna hängde ofta fastknäppta i förvaringsskåpets handtag eller låg löst 
ovanpå skåpet. De befintliga förvaringslösningarna gjorde det svårt att hitta utrustningen 
eftersom den blev instoppad där det fanns plats för tillfället. De djupa facken var väldigt mörka 
och det var svårt att se vad som förvarades i dem. Insidan av förvaringsskåpet har samma 
mörkgråa färg som resten av skåpet vilket bidrar till detta problem.  
 

 
Figur 7: Förvaringslösningarna i Förvaringsskåpet 

 
Brandmännen tyckte förvaringsskåpet kändes överfullt och oorganiserat. De påpekade också 
säkerhetsrisken med att större delen av utrustningen låg löst i förvaringsskåpet. Förslag om att 
göra någon form av stängd förvaring diskuterades. Det kom även förslag om att all utrusning 
som förvarades i förvaringsskåpet skulle spänns fast. De tyckte också att avlastningsytan 
ovanpå förvaringsskåpet var onödigt och kunde ses som en säkerhetsrisk då den bjöd in till lös 
förvaring. 
 
Brandmännen tyckte också att det befintliga förvaringsskåpet var väldigt svårt att städa och 
hålla rent. Hyllorna hade lister i framkant som gjorde att brandmännen var tvungna att 
dammsuga ur hyllorna istället för att torka av dem. Även ytmaterialet på förvaringsskåpet var 
svårt att få rent eftersom det inte var helt slätt. De tyckte även att materialet på handtaget var 
svårt att få rent. 
 
När det kommer till användningen av förvaringsskåpet var det mycket som kunde förbättras.  
De två saker som alla de involverade brandmännen nämnde var att det var dåligt benutrymme 
när de satt i baksätet och att det var svårt att nå utrustningen när de satt bältade. Den befintliga 
lösningen till problemet att de inte nådde, en fällbar hylla, satt för lågt och slog i knäna med 
hög fart vid användning. Pärmarna som förvaras på baksidan av skåpet, som finns tillgängliga 
för styrkeledaren som sitter i framsätet, användes nästan aldrig. Brandmännen tyckte att de tog 
upp förvaringsyta och ville ha den informationen lagrad digitalt. Exempelvis på en USB-sticka 
eller en surfplatta. De som ville ha kvar pärmarna ville ha någon form av låsning så att 
pärmarna inte skulle flyga runt vid en krock. 
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Under samtalen kom det upp väldigt mycket förslag på förbättringar av resten av hytten. 
Brandmännen ville bland annat ha bättre isolering i hytten för att kunna kontrollera 
temperaturen bättre. De ville även att hytten skulle ljudisoleras eftersom det var svårt att 
kommunicera med styrkeledaren och varandra när sirenerna var påslagna. Det kom också 
väldigt mycket förslag på övrig förvaring i hytten samt hur hela hytten skulle utformas. 
Eftersom detta ligger utanför avgränsningarna på det här examensarbetet tas det inte i 
beaktning under det fortsatta arbetet. 
 
Under besöket på Eskilstuna brandstation gavs det en möjlighet att titta på ett konkurrerande 
företags förvaringsskåp. Förvaringsskåpet var byggt av Sala brand som är ARS största 
konkurrent. Sala brands förvaringsskåp skilde sig markant från ARS. Det fanns betydligt fler 
hyllor och fack vilka var mindre än på ARS konstruktion. Det fanns inte heller någon 
sparksockel på Sala Brands förvaringsskåp, vilket kan vara både positivt och negativt. Om 
ingen sparksockel sätts dit blir det ett glapp mellan nedersta hyllan och golvet. Detta kan ge lite 
mer utrymme för fötterna men försvårar även städningen av bilen då smuts och grus hamnar 
under förvaringsskåpet. 

 
Figur 8: Förvaringsskåp från Sala brand 

Efter studiebesöken gjordes en sammanställning av informationen som erhållits. Den viktigaste 
utrustningen valdes ut baserat på vad som förvarades i skåpet och önskemålen från 
brandmännen. Även önskemål om konstruktionen på förvaringsskåpet sammanställdes och 
punktades upp tillsammans med de befintliga kraven från ARS. 
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Sammanställning 
 

Saker som ska förvaras: 
Handskar (S, M, L) 
3 st Ficklampor +laddare 
3 st kommunikationsradior +laddare 
1 st Explosimeter +laddare 
2 st IR-kameror + laddare 
3 stHjälmar  
3 st Hörselskydd  
3 par Skyddsglasögon 
3 st varselvästar 
1 st Taxikarta  
2 st Reservpaket 
2 flaskor Handsprit  
1 st Nyckelväska 
Vattenflaskor 
Pärmar 
 
Önskemål från brandmännen: 

• Enkel att göra rent, material och konstruktion. 
• Förvaring för hjälmar. 
• Allt ska sitta fastspänt/stängd förvaring. 
• Mer benutrymme. 
• Nå alla saker när personen är bältad. 
• Modulsystem, kan bygga skåpet själv. 
• Separat del till varje rökdykare. 
• Vinkla pärmfack mot styrkeledaren, bättre ergonomi. Låsa fast pärmarna. Ha 

informationen digitalt. 
• Kylt dricksvatten med placering nära dörren. 
• Belysning, som går att stänga av, i mörka utrymmen.  
• Handtag på förvaringsskåpet för att kunna hålla i sig under färd. 
• Placera saker som används ofta lättåtkomligt, högt upp i förvaringsskåpet. 
• Rejäl konstruktion som inte går sönder. 
• Skärm med framkörningsinformation. 
• Bygga bort avlastningsytan ovanpå förvaringsskåpet för att öka säkerheten. 
• Vill kunna se framåt och prata med styrkeledare och förare i framsätet. 
• Framdragen el så det bara är att koppla in laddare. 
• Enkelt att hitta. Brandmännen ska hitta utrustningen i bilen trots att de aldrig suttit i 

bilen. 
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Krav från ARS 
  
Tillverkning: 
Tillverkas i trä  
Utformning efter vad ett snickeri klarar att tillverka 
Plast detaljer beställs från underleverantör 
Säljer bara 20 per år 
Måttstyrda krav: 
Frigången mellan framkant på stolen i baksätet och förvaringsskåpet ska vara MINST 300 mm. 
Storlek reservpaket ca HxBxD 900x260x330 mm 
Storlek hytt cp28 HxBxD 1510x2125x2725 mm 
Storlek befintligt förvaringsskåp HxBxD 938x1608x459 mm 

3.2.3. Konkurrenter 
I Sverige finns det idag bara en konkurrent till ARS och det är Sala brand. 
Utanför Sverige finns det dock en uppsjö av olika tillverkare och potentiella konkurrenter. 
Bland annat Ziegler i Tyskland och Wawrzaszek ISS i Polen som är två av de ledande 
tillverkarna i Europa. Utöver det finns även Braco AS i Norge samt Sammutin Oy i Finland. 
ARS har sedan 2004 ett teknik- och marknadssamarbete med Wawrzaszek ISS i Polen och är 
idag nordens ledande leverantör av påbyggnader för brand- och räddningsfordon.11 Det är dock 
ingen garanti för hur konkurrenssituationen ser ut i framtiden. Nedan visas bilder på 
förvaringsskåp från Sala brand och Braco12. 
 

 
Figur 9: Förvaringsskåp från Sala brand 

                                                
11 http://www.autokarossrescue.se/sv/kategori/3/om-oss.html hämtat (2015-05-22) 
12 http://www.braco.no/referanseliste/cms/105 (Hämtad 2015-05-30) 
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Figur 10: Pärmfack från Sala brand 

 

 
Figur 11: Förvaringsskåp från Braco 
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Figur 12: Pärmfack på förvaringsskåp från Braco 
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3.2.4. Funktionsanalys  
Alla funktioner som förvaringsskåpet kunde erbjuda listades upp. Efter det rangordnades dem 
efter huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. Funktionerna illustrerades sedan i ett 
funktionsträd för att ge en överblick över vilka funktioner som kan användas i 
konceptgenereringen.(Se figur 9) 
 

 
Figur 13: Funktionsträd 

 
 
 
  

Huvudfunktion 

Delfunktion 

Stödfunktion 
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3.2.5. Kravspecifikation 
Kravspecifikationen utformades efter de krav som fanns på den befintliga produkten samt på 
önskemål som kom fram under studiebesöken. (Se avsnitt 3.2.2.) 
 
Krav från tillverkning 
 

• Förvaringsskåpet ska kunna tillverkas till största delen i ett snickeri. 
• Förvaringsskåpets utformning ska anpassas så tillverkningen kan ske med 

samma verktyg och tillgångar som företaget använder idag. 
• Förvaringsskåpet ska vara utformat för produktion i liten skala.  
• Förvaringsskåpet ska vara utformat så att kostnaderna vid produktion hålls nere. 

 
Krav på förvaring 
  

• Förvaringsskåpet ska förvara den utrustning brandmännen använder och 
behöver plocka på sig i bilen under framkörning. 

• Förvaringsskåpet ska förvara utrustningen på ett sätt som minskar risken för att 
lösa föremål flyger runt i hytten vid en krock. 

 
Krav från användning 
 

• Utrustningen ska förvaras på ett sätt som gör arbetsmiljön mer ergonomisk för 
brandmännen. 

• Förvaringsskåpet ska vara enkelt att göra rent. 
• Förvaringsskåpet ska ha belysning i djupare förvaringsdelar för att utrustningen 

ska bli enklare att hitta. 
• Förvaringsskåpet ska förvara utrustningen på ett sätt som gör den enkel att 

plocka fram och sätta tillbaka. 
 

Måttstyrda krav 
 

• Förvaringsskåpet ska få plats i en lastbilshytt med måtten (HxBxD) 
1510x2125x2725 mm.(Se figur 10 och 11) 

• På varje sida om förvaringsskåpet ska ett reservpaket få plats. 
• Höjden på förvaringsskåpet får inte överskrida 1000 mm. 
• Under förvaringsskåpet ska en motorkåpa få plats. 
• Frigången mellan framkant på stolen i baksätet och förvaringsskåpet ska vara 

MINST 300 mm. 
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Figur 14: Ritning lastbilshytt CP28, sidovy 

 
Figur 15: Ritning brandbilshytt CP28, topvy 
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3.3. Ergonomi   
Redan tidigt i projektet låg det fokus på att göra förvaringsskåpet mer ergonomiskt. Den 
ergonomi som finns i anslutning till det befintliga förvaringsskåpet är i- och urstigning ur 
hytten, användningen av förvaringsskåpet och hur mycket plats det finns för rökdykarnas fötter 
och knän. Vid studiebesöken diskuterades ergonomiaspekten i förhållande till det befintliga 
förvaringsskåpet och många av brandmännen tyckte att ergonomin kunde förbättras. Det är 
svårt att nå utrustningen och det finns inte tillräckligt med utrymme för benen. Under 
konceptgenereringen genererades flera idéer om hur förvaringsskåpet kan utformas för att 
förbättra ergonomin, vilka sedan redovisa i mindmapen. Det har dock varit svårt att förverkliga 
den grad av ergonomi som önskats då förvaringsskåpet har begränsade mått och volym. Trots 
detta är större delen av den utrustning, som används ofta, placerad högt upp i skåpet för att 
undvika onaturliga rörelser på daglig basis.  
 

3.4. Konceptgenerering 
Här redovisas de verktyg och metoder som använts under konceptgenereringen. 

3.4.1. Brainstorming 
Under brainstormingen skrevs alla idéer ned på ett papper, oavsett kvalitet. Många av idéerna 
involverade inte hela förvaringsskåpet utan var förslag på detaljnivå. Några av idéerna som 
genererades under brainstormingen togs inte med i mindmapen. De redovisas nedan.  
 

• Förvara reservpaketen under förvaringsskåpet- Idén togs bort eftersom utrymmet inte 
räckte till. Motorkåpan som kommer upp ur golvet i hytten tar så stor plats under skåpet 
att utrymmet är väldigt litet.  

• Förlänga förvaringsskåpet i sidled- För att kunna förlänga förvaringsskåpet i sidled 
behövde reservpaketen förvaras någon annan stans i skåpet. Då detta inte var möjligt 
ströks idén. 

• Förvaringsskåpet lyfts mot rökdykarna- Idén togs bort eftersom förslaget krävde mer 
utrymme än vad som existerar i hytten. 

• Lastnät mellan fram och baksäte- Eftersom sikt och kommunikation var viktigt för alla 
brandmän som deltog under studiebesöken ströks denna idé. 

• Ta bort pärmfacket- Trots att många brandmän tyckte att pärmarna var onödiga ströks 
idén om att ta bort pärmfacket. Detta på grund av att informationen om hur vida 
pärmarna var ett krav eller inte var otillräcklig. 

• Löstagbara hyllor- Denna idé ströks eftersom lösa hyllplan, med eller utan låsning, kan 
ses som en säkerhetsrisk i ett mobilt fordon. Speciellt vid en krock. Ett system med 
löstagbara hyllor är även en väldigt komplicerad lösning. 

• Krok för hjälmar- Denna idé ströks eftersom den ansågs vara en säkerhetsrisk vid en 
krock. Att hänga hjälmen på en krok är väldigt snarlikt det sätt hjälmarna förvaras idag. 
Vid en krock är det stor risk att hjälmen lossnar och far runt i hytten. Det är även svårt 
att hitta ett utrymme där hjälmen kan hänga på en krok då utrymmet i hytten är väldigt 
begränsat. 

• Uppläsning av framkörningsinformation- Under framkörning är det mycket olika ljud 
i hytten. Styrkeledaren försöker kommunicera med rökdykarna om vilket typ av larm 
det är och hur insatsen ska se ut samtidigt som sirenerna kan vara påslagna. Att i detta 
fall addera ytterligare ett ljud i form av uppläsning av framkörningsinformation känns 
både rörigt och störande. Speciellt då det redan innan kan vara svårt att höra vad någon 
säger i hytten. Därför ströks idén om uppläsning av framkörningsinformation.  
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• Glidskydd ovanpå förvaringsskåpet- Att komplettera avlastningsytan ovanpå 
förvaringsskåpet med ett halkskydd ströks av säkerhetsskäl. Att lägga ett halkskydd på 
en avlastningsyta inbjuder till lös förvaring. Vid en krock kommer lös utrustning flyga 
runt i hytten och utsätta brandmännen för fara. För att öka säkerheten i hytten får därför 
ingen utrustning ligga löst och förvaringsskåpet bör inte inbjuda till lös förvaring. 

3.4.2 Mindmap 
När brainstormingen var klar gjordes en mindmap där de mest relevanta idéerna valdes ut. 
Idéerna sorterades upp efter kategorier och färgkodades. (Se figur 12)  
 

 
Figur 16: Mindmap 

3.4.3. Koncept  
Utifrån de idéer som listades i mindmapen skapades tre koncept. Konceptens stommar 
skissades upp och funktionerna listades och beskrevs med text. 
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Koncept 1 
 

 
Figur 17: Exempel på förvaringsskåp baserat på standardiserade delar. 

Det första konceptet var ett förvaringsskåp som byggs med hjälp av ett modulsystem. De olika 
brandstationerna kan då själv välja hur skåpet ska utformas utifrån ett antal standardiserade 
delar. Varje förvaringsskåp blir unikt och kan uppfylla brandmännens behov och önskemål.  
Modulsystemet gör det möjligt att dela upp rökdykarnas utrustning i tre separata delar, en för 
varje rökdykare. Modulsystemet möjliggör också lättåtkomlig förvaring av den utrustning som 
används oftast genom placering högt upp i skåpet. 
Förvaringsskåpet har öppen förvaring där all utrustning spänns fast. Detta görs med hjälp av 
remmar, klicklås och mjuka lastnät. På avlastningsytan ovanpå skåpet förvaras de tre hjälmarna 
under varsitt elastiskt lastnät. Hyllorna i skåpet förses med kanter. Kanterna är utformade så att 
ett litet mellanrum mellan hylla och kant kan släppa igenom smuts vid städning av hyllan. 
Detta tar bort behovet av att behöva dammsuga ur hyllan vid städning.  
Hyllorna är även försedda med halkskydd som går att plocka bort och göra rent samt en 
universal hållare för handsprit. Förvaringsskåpets ytmaterial består av släta material som 
underlättar renhållning.  
Pärmfacksmodulen har inte plats för lika många pärmar som tidigare för att möjliggöra 
förvaring av annan viktigt utrustning. Alla moduler är utrustade med belysning för att 
brandmännen enkelt ska kunna hitta sin utrustning. Utlösningsknappen till luftpaketen är 
placerad på skåpets sockel. 
Den utfällbara hyllan från det befintliga förvaringsskåpet finns kvar men är anpassad till en 
modul. För att minska risken att hyllan slår i rökdykarnas knän vid användning rekommenderas 
en hög placering av denna modul. Det kan dock hända att hyllan blir placerad på olika ställen i 
förvaringsskåpet då stationerna själv väljer hur skåpet ska se ut.  
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Figur 18: Två standardiserade delar i modulsystemet 

 
Figur 19: Standardiserad  del i modulsystemet 

 
Figur 20: Standardiserat pärmfack i modulsystemet 
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Koncept 2 
 

 
Figur 21: Förvaringsskåp med lådor 

Koncept nummer två har en fast stomme som är skräddarsydd efter utrustningen som ska 
förvaras i skåpet. Förvaringsskåpet är indelat i tre delar där varje rökdykare har en egen del 
med sin utrustning. Alla utrymmen i förvaringsskåpet går att stänga med luckor, dörrar, jalusier 
eller mjuka lastnät och några av utrymmena ska vara låsbara. En av de största säkerhetsriskerna 
som finns i hytten utgörs av den avlastningsyta som finns ovanpå förvaringsskåpet. 
Avlastningsytan inbjuder till lös förvaring vilket vid en krock skulle leda till att lösa föremål 
flyger omkring i hytten. För att öka säkerheten i hytten byggs därför avlastningsytan ovanpå 
skåpet bort med hjälp av tre rundade luckor med förvaring under. Tre hål ska finnas i en av 
luckorna för säker och lättåtkomlig förvaring av handskar. Det fanns ett förslag om att luckorna 
skulle vara pyramidformade men det valdes bort av praktiska och estetiska skäl. 
Pyramidformen begränsade förvaringen under luckan och den var inte enhetlig med resten av 
inredningen i hytten. Pärmfacket har inte plats för lika många pärmar för att möjliggöra 
förvaring av annan viktig utrustning. Alla hyllor i förvaringsskåpet ska ha ett halkskydd som 
går att plocka ut vid rengöring. Skåpet ska även ha släta ytmaterial för att underlätta rengöring. 
För att rökdykarna ska nå utrustningen ordentligt har den fällbara hyllan bytts ut mot en låda 
som är placerad högt upp i skåpet. Lådan skjuts långsamt ut mot rökdykarna för att de ska nå 
lättare. Förvaringsskåpet är konstruerat så att utrustning som används ofta förvaras högt upp i 
disken. Skåpet är även försett med ett kylt utrymme för vattenflaskor samt ett låsbart utrymme 
för en nyckelväska. All djupare förvaring är försedd med belysning för att brandmännen enkelt 
ska kunna hitta sin utrustning. Utlösningsknappen för luftpaketet är placerad högt upp på 
skåpet.  
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Figur 22: Pärmfack med ytterligare förvaring 

 
 

 
Figur 23: Skiss på koncept 2 ovanifrån 
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Figur 24: Pyramidformad lucka 
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Koncept 3 
Koncept nummer tre har en fast stomme och har enbart stängd förvaring i form av dörrar, 
luckor och mjuka lastnät. Några av utrymmena ska vara låsbara. Hållare för IR-kameror 
placeras ovanpå förvaringsskåpet i speciella hållare. Ovanpå förvaringsskåpet sitter även en 
skärm som visar framkörningsinformationen för larmet. Skärmen kan speglas med 
styrkeledarens skärm i framsätet eller visa informationen separat. Varselvästar förvaras på 
framsidan av förvaringsskåpets dörrar i mjuka lastnät. Förvaringsskåpet har släta ytmaterial för 
att underlätta rengöring. Möjlighet till att förvara den utrustning som används mest högst upp i 
disken finns. Även ett kylt fack för vattenflaskor är integrerat i skåpet. Utlösningsknapparna till 
luftpaketet är placerade högt upp på skåpet och all djup förvaring är försedd med belysning för 
att brandmännen enkelt ska hitta sin utrustning. Pärmfacket förvarar enbart pärmar som det 
befintliga förvaringsskåpet. 
 

 
Figur 25: Förvaringsskåp med skärm 

 

Figur 26: Pärmfack 
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Figur 27: Skiss på koncept 3 ovanifrån 

3.5. Konceptutvärdering 
En konceptutvärdering gjordes för att bestämma vilket koncept som var den lämpligaste 
lösningen till problemet. Nedan redovisas de verktyg och metoder som använts. 

3.5.1. Pughs matris 
För att få fram det bästa konceptet användes Pughs matris. De tre koncepten listades i en tabell 
och betygsattes i förhållande till det befintliga förvaringsskåpet. Betyget 0 betyder att konceptet 
är likvärdigt med referensen. Betyget 1 betyder att konceptet är bättre än referensen och 
betyget -1 betyder att konceptet är sämre än referensen. Kraven i tabellen vägdes med en siffra 
från noll till fem beroende på hur viktiga dem var. Fem betyder väldigt viktigt och noll betyder 
oviktigt. Konceptet med högst slutpoäng är det koncept som är bäst lämpat för ändamålet. 
 
De krav som betygsattes var 

• Förvaring 
- Hur bra är förvaringsmöjligheterna? 

• Tillverkning 
- Är förvaringsskåpet ekonomiskt att tillverka? 

• Ergonomi 
- Är förvaringsskåpet ergonomiskt utformat så att kraven kunna kliva i och ur 

hytten, nå saker i förvaringsskåpet och ha tillräckligt med plats för knäna är 
uppfyllda? 

• Säkerhet 
- Bidrar Förvaringsskåpet till säkerhet i hytten? 

• Användning 
- Är förvaringsskåpet lätt att använda? 

• Rengöring 
- Är Förvaringsskåpet lätt att göra rent? 

• Montering 
- Är Förvaringsskåpet lätt att montera? 
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Tabell 2: Pughs matris 
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3.5.2. Konceptval 
Efter konceptutvärderingen fastställdes att koncept 2 var bästa då det fick högst poäng i Pughs 
matris. I det viktade resultatet var koncept 2 bäst med 20 poäng, följt av koncept 1 med 10 
poäng och koncept 3 med 7 poäng. Även det oviktade resultatet visade att koncept 2 var bäst 
med sina 5 poäng jämfört med koncept 1 och 3 med 2 poäng vardera. 
 

 
Figur 28: Förvaringsskåp med lådor 

 
Figur 29: Pärmfack med ytterligare förvaring 
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3.6.  Konstruktion  
Vid konstruktionen av förvaringsskåpet bestämdes de exakta måtten. Då vissa mått, som 
påverkar konstruktionen, har varit svåra att hitta kommer det nya förvaringsskåpet hålla sig 
inom de mått det befintliga förvaringsskåpet har. Eftersom det grundare av de två skåpen var 
mer populärt och rökdykarna önskade mer benutrymme följer det nya förvaringsskåpet de 
mindre måtten. 
Förvaringslösningarna inuti skåpet är delvis anpassad efter utrustningen. Speciella fack för 
hjälmar, IR-kameror, en nyckelväska, vattenflaskor och handskar kommer att finnas på 
förvaringsskåpets framsida som är riktad mot rökdykarna. På baksidan av förvaringsskåpet 
finns det plats för sex pärmar samt en taxikarta och en explosimeter. Utöver det finns det ett 
antal fack är brandmännen kan välja vilken utrusning som ska förvaras. 
Måtten på den utrustning som skåpet ska skräddarsys efter visas nedan. 
 

• Hjälm (HxBxD) 200x240x28013 
• Pärmar (HxBxD) 315x255x6014 
• Handskar (HxBxD) 60x120x240 måtten avser förpackningen handskarna ligger i. 
• IR-kamera (HxBxD) 113x124x28215 
• Nyckelväska (HxBxD) 305x340x6516 

3.6.1. Komponenter  
Nedan visas renderade CAD-bilder på Förvaringsskåpets olika komponenter. 
 

 
Figur 30: Stomme vänster 

 

                                                
13 Bilder som erhållits från Autokaross Rescue Systems. Se bilaga 4  
14 http://www.clasohlson.com/se/Pärm-A4/Pr341311001 (Hämtad 2015-05-26) 
15 http://www.flir.se/fire/display/?id=60239 (Hämtad 2015-05-26) 
16 http://www.idsakerhet.se/product.html/nyckelvaska-for-40-nyckelknippor?category_id=10 (Hämtad 2015-05-27) 
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Figur 31: Stomme mitten 

 
Figur 32: Stomme höger 
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Figur 33: Pärmfack 

 
Figur 34: Låda vänster 

 
Figur 35: Låda mitten 
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Figur 36: Låda höger 

 
Figur 37: Lucka vänster 

 
Figur 38: Lucka mitten 
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Figur 39: Lucka höger 

 
Figur 40: Sockel 

 

Figur 41: Jalusi 1 
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Figur 42: Jalusi 2 

 

Figur 43: Jalusi 3 

 

Figur 44: Jalusi 4 
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Figur 45: Jalusi 5 

 

Figur 46: Nät 1 
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Figur 47: Nät 2 

 

Figur 48: Krok 
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4. RESULTAT 
 

 
Figur 49: Framsida förvaringsskåp, vänd mot rökdykare 

 
Figur 50: Baksida förvaringsskåp, pärmfack vänt mot framsätet 
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Arbetet har resulterat i ett designkoncept framtaget i CAD-programvaran SolidWorks. 
Måttsättningen utgick från måtten på det befintliga förvaringsskåpet samt mått på utrusningen. 
För att få verklighetstrogna bilder renderades den färdiga CAD-modellen.  
Det slutgiltiga konceptet blev ett förvaringsskåp som uppfyller brandmännens behov av 
förvaring. Förvaringsskåpet förvarar brandmännens utrustning på ett organiserat och säkert sätt. 
Förvaringsskåpet är konstruerat så att större delen av utrustningen har en specifik plats. 
Utrustningen är ergonomiskt utplacerad och säkrad genom stängd förvaring. 
 
Förvaringsskåpet består av 4 stommar som är skruvade i varandra. Alla hyllplan är fasta och 
monteras när stommarna byggs. De tre lådorna går på skenor och kommer automatiskt ut när 
den gula knappen på sockeln trycks in i minst tre sekunder. I lådorna förvaras rökdykarnas 
ficklampa, kommunikationsradio och varselväst. Fyra av de fack som finns på framsidan av 
förvaringsskåpet säkras med hjälp av lastnät. Näten har ett antal fästen i aluminium som glider 
fritt längs två stänger som är placerade på varsin sida om facket. När facken är stängda hakas 
nätet fast i krokar som är fästa i fackets tak. Dessa fack är främst till för att förvara hjälmar men 
kan även förvara annan större utrustning.  
Övriga fack stängs med hjälp av genomskinliga plastjalusier som dras från en sida till en annan. 
Några av jalusierna täcker flera fack med olika utrustning. De grunda facken förvarar IR-
kameror och kylda vattenflaskor medan de djupa förvarar en nyckelväska samt annan valfri 
utrustning. 

 
Figur 51: Förvaringsskåpets framsida 
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De tre luckorna på förvaringsskåpets ovansida är gjorda av genomskinlig plast och stänger 
förvaringsytan ovanpå skåpet. Det mellersta av dessa tre fack är gjort för att förvara handskar. 
De tre handsklådorna ställs på förvaringsytan under luckan. När luckan sedan är stängd syns tre 
hål där handskar av olika storlekar enkelt kan plockas upp. Luckorna fästs med gångjärn i 
bakkant. 

 
Figur 52: Två av luckorna på förvaringsskåpets ovansida samt två knappar till luftpaket 

Mellan de genomskinliga luckorna och lådorna sitter tre gula knappar. Dessa används för att 
koppla loss luftpaketen när rökdykarna ska kliva ur bilen. 
På förvaringsskåpets baksida sitter ett pärmfack med plats för sex pärmar. Det finns även två 
grundare fack där explosimeter, taxikarta och annan valfri utrustning förvaras. Pärmfacket och 
de två grundare facken stängs med hjälp av genomskinliga plastjalusier.  
 

 
Figur 53: Pärmfack på förvaringsskåpets baksida 

Alla fack är utrustade med ett löstagbart glidskydd i form av en gummimatta och belysning för 
att kunna se vad som förvaras i facken. 
 
Nedan visas en lista med utrustning samt två bilder som förklarar var i skåpet utrustningen 
förvaras. 
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Utrustning 
A: Hjälm 
B: Nyckelväska 
C: IR-kamera 
D: Handskar 
E: Ficklampa, Kommunikationsradio och varselväst  
F: Hörselskydd och skyddsglasögon 
G: Handsprit och småförvaring 
H: Valfri utrustning 
I: kylt vatten 
J: Explosimeter och taxikarta 
K: Pärmar 
 

 
Figur 54: Karta över förvaring av utrustning, framsida 
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Figur 55: Karta över förvaring av utrustning, baksida 
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5.  Analys 
 
Hur ska förvaringsskåpet förvara den utrustning brandmännen behöver för 
att utföra sitt arbete? 
Förvaringsskåpet förvarar den utrusning brandmännen behöver med hjälp av fack och lådor 
som går att stänga och i vissa fall låsa. All utrustning förvaras på en specifik plats vilket ger en 
strukturerad förvaring där det är enkelt att hitta den utrustning som ska användas. 
Den utrustning som används mest förvaras högt upp i skåpet för att undvika rörelser som i 
längden kan vara påfrestande för kroppen. 
Jämförs denna förvaringslösning med lösningen i det befintliga skåpet kan en markant skillnad 
urskiljas. Ficklampa och Kommunikationsradio som används frekvent förvaras nu i en låda 
högt upp i skåpet istället för på en hylla i mitten. Strukturen på förvaringen är förbättrad och 
förvaringen är utformad efter utrustningen och användningen av den.  
 
Hur ska förvaringsskåpet öka brandmännens säkerhet under färd och 
eventuell krock? 
All utrustning som förvaras i skåpet är säkrat med hjälp av luckor och nät. Utrustningen har 
inte längre möjlighet att flyga runt i hytten vid en krock då den förvaras i stängda och låsta fack 
och lådor. Avlastningsytan ovanpå skåpet har byggts bort med hjälp av en rundad lucka med 
förvaring under. Luckan förhindrar att lösa föremål placeras ovanpå förvaringsskåpet vilket 
tidigare var en av de största säkerhetsriskerna vid krock. 
Eftersom förvaringsutrymmena går att stänga och låsa är säkerheten i hytten högre i jämförelse 
med tidigare lösning. Avlastningsytorna som bjöd in till lös förvaring kan inte längre utgöra 
någon risk för brandmännens hälsa då de byggts bort. 
 
Hur ska förvaringsskåpet vara utformat för att brandmännens arbete i 
brandbilshytten ska bli mer ergonomiskt? 
Förvaringsskåpet är utformat så att all utrustning ligger på en specifik plats. Utrustning som 
används ofta är placerad högt upp i skåpet för att undvika att rökdykarna böjer sig mot golvet 
ofta. För att rökdykarna ska nå den viktigaste utrustningen har tre lådor som innehåller en 
komradio, en ficklampa samt en varselväst konstruerats. Varje rökdykare har en egen låda där 
denna utrustning förvaras. Lådan skjuts närmare rökdykaren med hjälp av lufttryck när 
rökdykaren trycker på en knapp som är placerad på förvaringsskåpets sockel. Knappen är 
placerad på sockeln för att rökdykaren ska kunna trycka på den med foten. Alla fack och lådor 
inreds med en ljusare nyans av grått för att utrustningen ska synas bättre. De djupa facken är 
även utrustade med belysning för att brandmännen lätt ska se vilken utrustning det är som 
förvaras i facket. 
Då utrustningen tidigare förvarades där den fick plats hände det ofta att brandmännen var 
tvungna att plocka fram utrustningen i oergonomiska arbetsställningar. Utrustning som 
användes ofta kunde förvaras i mitten eller långt ner i skåpet då det var där den fick plats. 
Utrustningen som används frekvent förvaras nu högt upp i skåpet på specifika platser för att ge 
brandmännen en mer ergonomisk arbetsställning. Den utfällbara hyllan som sitter på det 
befintliga förvaringsskåpet har bytts ut mot en låda. Lådan är placerad högt upp i skåpet för att 
brandmännen ska se och nå ordentligt.  
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Hur ska förvaringsskåpet få ett enhetligt utseende med övrig inredning i 
hytten? 
Förvaringsskåpet får en slät yta i en mörkgrå nyans som är enhetlig med hyttens övriga 
förvaringslösningar. Utformningen på förvaringsskåpet liknar det befintliga och håller sig inom 
samma mått. Den stora skillnaden är att hyllorna är utbytta mot fack och lådor.  
Det befintliga skåpet har en mönstrad yta som gör det svårt att få bort all smuts då den fastnar i 
mönstret. Den nya lösningen med en slät yta gör förvaringsskåpet lättstädat och minskar risken 
för att smuts fastnar.  
 
Hur ska förvaringsskåpet konstrueras så att tillverkningen blir 
kostnadseffektiv? 
Förvaringsskåpet konstruerades så att största delen av tillverkningen kan ske i ARS snickeri. 
Plastdetaljer används i begränsad mängd då dessa beställs och tillverkas hos underleverantör. 
Förvaringsskåpet är konstruerat på liknande sätt som det befintliga skåpet för att underlätta 
tillverkningen. Stommarna är utformade så att tillverkningen kan ske i ARS snickeri där 
befintligt skåp tillverkas. 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

6.1. Slutsats 
Syftet med detta projekt var att konstruera och formge ett förvaringsskåp för en brandbilshytt åt 
Autokaross Rescue Systems. Förvaringsskåpet uppfyller de önskade kraven från både 
användare, företag och författaren. Arbetet har under hela projektet syftat till att överträffa både 
konkurrenternas och Autokaross Rescue systems egen produkt när det gäller smart förvaring, 
säkerhet och ergonomi. I analysen påvisas hur produkten löser de olika problemområdena. 
 

6.2. Rekommendationer  
Under marknadsanalysen fanns det många önskemål och idéer om hur brandbilshytten kan 
förbättras i sin helhet. Då all inredningen i hytten har stort inflytande på hur en specifik del 
utformas kan det vara svårt att endast utveckla en del. Därför bör all inredning i hytten 
utvecklas parallellt. För att kunna fortsätta utvecklingen av förvaringsskåpet rekommenderas en 
utveckling av hela brandbilshytten där säkerhet, ergonomi och förvaring ligger i fokus. 
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Bilaga 1 
Gantt-schema  
(sidan 8 i rapporten) 
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Bilaga 2       Sida (1/5) 
Anteckningar från studiebesök  
(sidan 11-14 i rapporten) 
 

Eskilstuna brandstation 13/4 2015 
 
Hjälmar, vattenflaskor, plasthandskar, ficklampor, varningslampor, radio, rengöringsmedel, 
karta, sjukvårdsgrejer, gasindikator förvaras i bardisken. 
Värmekamera förvaras i hållare uppepå disken.  Förvaras i fack i bardisken.  
Förslag: 
Lastnät mellan fram och baksäte. Integrerat i disken? 
Pärmar i framsätet snett nedlagda. Någon form av låsning? 
Vinkla pärmfacket mot passagerarsida. Ergonomi. 
Sitter ofta med fötterna uppe på hyllorna i bardisken. 
Förslag: Luckor av något slag. Transparent plast. 
Förvara reservpaket/tuber i bak istället för bredvid bardisken. 
Svårt att nå bardisken när man har satt på sig tuber/bälte 
Vattenflaskor används inte direkt utan hämtas efter ett tag. Placera nära dörren. 
Ytan uppepå bardisken är en outnyttjad yta. 
Föremål som brandmännen behöver ta med sig direkt när de kommer till olycksplatsen bör 
förvaras i bardisken. 
Viktigt med sikt framåt även när man sitter i baksätet. 
Bör vara lätt att göra rent. Sparksockel för att minska smuts under. Låga/fasade kanter på 
hyllor. Eventuellt kanter med hål nedtill för att kunna få ut smuts. 
Behöver dammsugas ur i dagsläget. 
Förvaring för rökdykarhjälmar alt. vanliga hjälmar vid rök dyk. Måste sitta fast. 
Förlänga bardisk åt sidorna förvara hjälmar på sidorna med lastnät.  
Belysning i bardisk för att se föremålen 
Slippa spänna fast utrustning i facken i bardisken. 
Ta bort paket och reservpaket och lägga dom i bak. 
Skaderisk rygg efter larm då paketen förvaras i bak. 
Ombyten inne. Hjärtstartare och sjukvårdsartiklar förvaras i bardisken. 
Handtag i baksätet för att kunna hålla i sig i kurvor. 
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Sida (2/5) 

Autokaross 15/4- 2015   
 

Bardisken är gjord i plywood/plyfa 
 
Har kollat på olika bardiskar i olika bilar. Finns en smal och en bred beroende på hyttstorlek. 
Exempel på luckor och fack som är tillval. Kan förvara elektroniken i dolda facket i stora 
bardisken. Fick se ett fällbart fack där radio och lampa satt. 
Joniseringsmaskin bör finnas i alla bilar för att ta bort rök lukt. Förvaring av hjälmar i 
framsätet. Kan förvaras på en kula i storlek som ett huvud. Se bilder. Bältesvarnare fram och 
bak. Singelflaskor tar mer plats än dubbelflaskor. Olika på olika distrikt och stationer. Nyckel 
fack i fram vid pärmarna. Mindre plats på sidorna när det är enkelflaskor. Enkelflaskor finns i 
olika storlekar. Extra luftpaket bör vara placerat så det kan nås från mark. Dagens ergonomi 
mestadels kravmått så som benutrymme etc. 
 
Utskjutbar låda med låsning högst upp? 
 
Fick med ritningar, bilder och tidigare kravspecifikationer. 
 

 

Östermalms brandstation 17/4 
 
Släta material som är lätta att göra rent. Hjälmar ligger löst.  
Svårt att komma åt sidofacken.  
Skärm i bak med framkörningsinformation. Uppläsning? 
Nyckelfack där nyckelväskorna kan stå instuckna. Kunna låsa in nycklar? 
Förvara ir-kameror uppepå disken. Bakom förar- och passagerarstol. 2 st. 
Reflexvästar lättåtkomligt. Ska sättas på under framkörning. 
Handsprit. Universal hållare, gummiräfflor. (se anteckningar för skiss) 
Befintlig ”fallhylla” slår i knäna vid användning. Mer yta ovan knän. Flytta hyllan uppåt? 
Verktyg bör sitta lättåtkomligt och bör vara smidiga att använda.  
Filtermasker ska sitta lättåtkomligt. 
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 Sida (3/5) 

Solna brandstation 20/4-2015 
 

Förvara hjälmar lampor radio och laddare. Skyddsglasögon för grön laser. Karta, handskar 
handsprit, masker, gasmätare. 
Allt ska sitta fast. 
Kylning för vattenflaskor.  
Koppla in AC till flaskskåpet eller isolera bättre. Värmen från motorn värmer vattnet till 
ljummet. 
Stopp för pärmarna för att minska förflyttning vid stark inbromsning. 
Svårt att nå till bardisken när man är fastspänd. Skåpsluckor vända åt fel håll. Svårt att komma 
åt för personen som sitter i mitten. 
Extrakläder förvaras inne i bardisken. Fast förvaring uppepå bardisken. 
Skärm med info för framkörning i baksätet. 
Förvaring som gör hytten säker vid rullning och strak inbromsning. Inget får ligga löst i hytten. 
Alternativa låsningar åtkomlighet viktigt. Luckor och fällhylla i befintlig. Behöver se framåt 
och kommunicera med brandmästare. Inte koppla loss luftpaket med snöre i taket. Kan fastna 
och göra illa sig i snöret om bilen tex rullar. Fällbar hylla slår i knäna. Bättre att ta verktygen 
på vägen ut om man inte når när man är fastspänd.  
Största fokus bör läggas på förvaring. 
 
Dålig isolering i hytten, blir väldigt varmt från motorn. 
Allt datoriserat. Inte bra, går ej att koppla ur. Vid fel kan man inte använda utrustningen. 
 

Södertälje brandstation 22/4 
 
Möjlighet att bygga om bardisken enkelt efter egna behov. Löstagbara hyllor eller liknande? 
Färdigdragna eluttag för att enkelt kunna koppla in laddare till lampor etc. 
Bardisken tar mycket utrymme. Vill kunna stänga runt förvaringen.  
Dålig akustik i hytten svårt att höra vad folk säger. 
Förvarar lampor ir kamera radio handskar hjälmar skyddsglasögon för grön laser. 
Reservpaketen kan förvaras i bak. 
Vill ha stolar i bak som sitter högre. Ta bort takkonsolen för att se bättre framåt. Utrusta stolen. 
Egna separata förvaringsskåp för rökdykarna med begränsat förvaringsutrymme. 
Viktigt att kunna se ut och prata. 
Modulsystem uppdelade skåp där bara det nödvändigaste förvaras.  
Använder inte pärmarna. Taxikarta och anteckningsmaterial bör förvaras i fram. 
Vill ha en bekväm och öppen kupé. 
Slutna utrymmen som är enkla att ”bygga om” vid byte av utrustning. 
För mycket ”tänk om” à leder till att onödiga saker förvaras i hytten. 
Reservkläder förvaras i bilen.  
Mer plats och mindre platta ytor som uppmanar till lös förvaring. 
Mer komfort och ergonomi 
Allt ska sitta fast på sin plats.  
Rädd för död yta, behöver ej ha saker överallt. 
Rökskydden sa förvaras i skåpet. Skräddarsy hytten för persontransport. 



5 

 Sida (4/5) 

Huddinge brandstation 21/4 
 
Brandmännen sitter högre idag.  Bardisken är mindre. Rak design tidigare. 
Förvarar ir kamera, lampa, radio, handskar, defibrillator, gasmätare verktygsbälte.  
I tyskland sitter brandmännen baklänges, inte ett bra allternativ. 
Viktigt att sitta fast/bältad under hela framkörningen. Trångt i hytten, dåligt med benutrymme. 
Radion förvarades tidigare på nackstödet men det godkändes inte av säkerhetsskäl. 
Låda som kan dras ut där lampor och radio förvaras. Krockar med pärmfack på andra sidan 
bardisken. 
Opraktisk placering radio. Reservpaketen är svåra att få ut och in i bilen. Hjälmar och 
hörselskydd hängs på handtag/stång.  Förvaras uppepå disken med ordentlig fästanordning? 
Kläder förvaras under sätet. Siter även en stor kupévärmare där. 
Viktigt att allt sitter fast i bardisken. Möjlighet att spänna fast saker med band. 
Bättre plats för ir kameran och defibrillator. Förvaras idag i sidofacken. Kameran tar upp ett 
helt sidofack. 
Bra med ett handtag och även viktigt att man ser framåt. 
Föredrar knapputlösare framför dragsnören till luftpaketen. Förvaringsutrymmet är tillräckligt 
behöver ej mer. 
Radio och lampor bör placeras höge upp.  
Låsa fast pärmarna ordentligt. Finns ingenstans att förvara en extra mask. 
Allt ska vara fastspänt. Trångt med extrapaketen. 
Någon form av belysning i disken, svårt att hitta och se saker när det är mörkt. 
 

Botkyrka brandstation 21/4 
 
Framtida bilar ska inte ha någon bardisk. Säkerhet är viktigt. Får ej finnas lösa grejer i hytten. 
Stängd förvaring. Luckor med någon form av lås/spärr. 
Trångt mellan bardisk och sittplats. Går ej att byta om. 
Stänga kring/låsa fast pärmarna. Skrota pärmarna och ha informationen digitalt? 
Allt ska sitta fast alternativt kunna stänga kring och låsta in saker. Ingen förvaring för 
hjälmarna. Hänger i handtaget. 
Modulsystem? Ha en fast skärmvägg bakom stolarna i fram där moduler kan fästas. Liknande 
en vektygsvägg? Stationer kan då anpassa utseendet efter deras behov med de färdiga 
moduldelarna. 
Höja taket för förvaring uppåt. Svårt att få in och ut reserv luftpaketen. 
Smutsiga kläder förvaras i hytten. Fler låsbara utrymmen i bardisken. Urgröpningar uppepå 
bardisken bjuder in till lös förvaring. Outnyttjad yta. 
Når inte bardisken när man är fastspänd. Utfällbar hylla eller liknande placeras högt upp.  
Specifikt utrymme för 2 ir kameror. 
Skrota pärmarna, använd aldrig. Mer benutrymme i bak. 
Välvd uppepå för att inte skapa avlastningsyta. Förvaring under välvd yta med hjälp av en 
lucka. 
Moduler på sidorna för mer anpassad förvaring. 
 
Ljudisolera hytten, svårt att prata med sirener igång. 
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Sida (5/5) 

Tyresö brandstation 22/4 
 
Ta bort pärmarna, lagra informationen digitalt. 
Säkerheten viktigt, inga lösa saker får finnas i hytten. Sakerna ska sitta fast men vara enkla att 
använda. Enkla lås som låser sig själv men behöver låsas upp för att lossa. Det som förvaras 
ska vara synligt. Man bör hitta i bilen även om det för första gången man sitter i den. Får hoppa 
in på andra stationer ibland. 
Saker som används ofta bör förvaras högts upp.  
Viktigt att det är öppet mellan fram och baksäte så man kan prata och se framåt. 
Extrapaketen på sidorna går att förvara bak. Ger mer plats för fler fack. 
Falsktrygghet att sitta fast i paketet. Sitter inte kvar vid krock. 
Svårt att nå fram till bardisken när man sitter fastspänd. Trångt i hytten mellan bardisk och 
sittplatser. 
Med paketet på sitter man obältad en period om man vill plocka saker under färd. 
Förvarar lampa, radio, ir kamera, gasmätare, reflexväst, handskar, verktyg, skyddsglasögon. 
Masker för nödställda samt filtermasker bör förvaras i hytten/bardisken. 
Mindre pärmyta. Styrkeledaren kan förvara gasmätaren i fram. 
Förvaring istället för pärmar. Exempelvis ir kamera. Surfplatta till styrkeledaren där allt 
material i pärmarna finns. 
Skärm i bak som går att spegla med styrkeledarens. Hopfällbar och centrerad. Fällas den från 
taket? Informationsflöde digitalt framför rökdykarledaren. 
Förvaring för småsaker så som batterier, hörselproppar, pannlampa med clips m.m. 
Hissnycklar/nycklar förvaras bak. Sätta fast hjälmen med eller utan glas. Förvara extra 
hjälmen. 
Dricksvatten underställ liksäck extra filtermask förvaras i hytten idag. 
Små lampor räcker. Taxikarta som ska vara enkel att komma åt för styrkeledaren. 
Halkfria ytor uppepå. Störande för föraren med saker som far runt i hytten. 
Välvd yta uppepå genomskinlig. Låsa fast pärmarna i fram. Skala av bilen. Allt behöver 
nödvändigtvis inte komma med första bil på plats. Svårt att få plats med alla saker. Hörselkåpor 
förvaras lättåtkomligt. Rymligt i hytten. Reservställ i bilen. 
Knappen till paketen sitter bakom räcket vilket gör den svår att nå och se. Bör flyttas. 
Utveckla så korta personer också kan använda. 
Varje person har en egen separat del av disken specificerat för den dykaren. Rörliga delar 
kontrolleras med tryckluft. Någon form av modulbygge. Förvara saker som används sällan 
långt ner. Defibrillator behöver ej förvaras i bilen. Kan ligga med sjukvårdsväskan i bak. 
Rörlig hylla/låda i bardisken för att nå lättare. Kunna vrida styrkeledarstolen lite i fram för att 
hen inte ska behöva vrida ryggen så mycket. 
Förvaring dold i taket som man drar ner. 
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Bilaga 3 
Mindmap 
(sidan 20 i rapporten) 
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Bilaga 4 
Mått på hjälm, bilder från Autokaross Rescue Systems 
(sidan i 28 rapporten) 

 
längd på hjälm 
 

 
Bredd på hjälm 
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Höjd på hjälm 
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Bilaga 5 
(sidan 16 i rapporten) 

Kravspecifikation 
 
Krav från tillverkning 
 

• Förvaringsskåpet ska kunna tillverkas till största delen i ett snickeri. 
• Förvaringsskåpets utformning ska anpassas så tillverkningen kan ske med 

samma verktyg och tillgångar som företaget använder idag. 
• Förvaringsskåpet ska vara utformat för produktion i liten skala.  
• Förvaringsskåpet ska vara utformat så att kostnaderna vid produktion hålls nere. 

 
Krav på förvaring 
  

• Förvaringsskåpet ska förvara den utrustning brandmännen använder och 
behöver plocka på sig i bilen under framkörning. 

• Förvaringsskåpet ska förvara utrustningen på ett sätt som minskar risken för att 
lösa föremål flyger runt i hytten vid en krock. 

 
Krav från användning 
 

• Utrustningen ska förvaras på ett sätt som gör arbetsmiljön mer ergonomisk för 
brandmännen. 

• Förvaringsskåpet ska vara enkelt att göra rent. 
• Förvaringsskåpet ska ha belysning i djupare förvaringsdelar för att utrustningen 

ska bli enklare att hitta. 
• Förvaringsskåpet ska förvara utrustningen på ett sätt som gör den enkel att 

plocka fram och sätta tillbaka. 
 

Måttstyrda krav 
 

• Förvaringsskåpet ska få plats i en lastbilshytt med måtten (HxBxD) 
1510x2125x2725 mm. 

• På varje sida om förvaringsskåpet ska ett reservpaket få plats. 
• Höjden på förvaringsskåpet får inte överskrida 1000 mm. 
• Under förvaringsskåpet ska en motorkåpa få plats. 
• Frigången mellan framkant på stolen i baksätet och förvaringsskåpet ska vara 

MINST 300 mm. 
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Bilaga 6 
Ritning lastbilshytt CP28 
(sidan 17 i rapporten) 
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Bilaga 7 
Ritning förvaringsskåp 
 


