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EXAMENSARBETE 
 
 

Optimering av larmbåge 
 
 
 

Sammanfattning 
Rapporten är ett resultat av ett examensarbete på 10p utfört hos Standby AB. Företaget 
tillverkar och säljer larmutrustning för utryckningsfordon såsom larmbågar och 
styrsystem. Uppgiften har dels bestått av att ta fram två nya universalinreden, dels att ta 
fram en ny artikelnummerserie för larmbågar och fästen. I uppgiften ingick även att 
utföra en värdeanalys av larmbågen samt att rita upp larmbågens ingående komponenter 
i 3D. Vidare skulle en generell monteringsinstruktion för larmbågar tas fram. 

En genomgång av tillverkade larmbågar, avsedda för brandbilar, har genomförts för att 
se vilka varianter av dessa som kunderna väljer att beställa. Examensarbetet har 
resulterat i att två universalinreden, för att fästa lampor på i larmbågen, har tagits fram. 
Dessa två inreden kommer att ersätta sju stycken av dagens varianter på inreden. Vidare 
har en generell monteringsinstruktion för larmbågar tagits fram. En struktur för en ny 
artikelnummerserie har tagits fram. En värdeanalys har genomförts för larmbågen. Detta 
för att systematiskt kunna identifiera kostnaderna för de olika funktionerna på 
larmbågen och finna möjligheter att reducera dessa. Värdeanalysen har resulterat i åtta 
koncept som har kostnadsberäknats. Koncepten kan delas in i två grupper, de som 
kostar runt 5 000 kronor och är billigare dagens larmbåge och de som kostar runt 10 000 
kronor och är betydligt dyrare än dagens larmbåge.  

In arbetet ingick även att ta fram 3D-modeller på larmbågen. Detta arbete har resulterat 
i att modeller för larmbågens detaljer har tagits fram, dessa har även sammanfogats i en 
sammanställningsritning för att enkelt åskådliggöra larmbågens uppbyggnad.  
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THESIS 
 
 

Customisation of lightbar 
Standby AB 

 
 

Summary 
The rapport is a result of a thesis performed for Standby AB. The company designs and 
manufactures alarm equipment for emergency vehicles like lightbars and control 
systems. The task has been divided into several parts; designing two universal 
frameworks and produce a new article number-series for the lightbars and brackets. A 
function for the lightbars value should also have been performed as well as modelling 
the parts in 3D. An Assembly instruction for the lightbar should have been completed. 

A survey of delivered lightbars, intended for fire trucks, has been made, this to see 
which variants the customers choose to order. The thesis has resulted in two universal 
frameworks; they are used to fasten the lamps in the lightbar. These two universal 
frameworks will be able to replace seven of today’s variants. Further more an assembly 
instruction for lightbars have been made. A new structure for article numbers has been 
prepared. An analysis of the lightbars value has been made, this to examine and 
determine which functions that has the highest costs and find solutions to reduce or 
eliminate these. The analysis resulted in eight concepts and they have been cost 
calculated. The concepts can be divided into two groups, one where they costs around 
SEK 5000 and are cheaper than today’s lightbar and one where they costs around SEK 
10 000 and are considerably more expensive than today’s variants. 

As a part of the thesis the lightbars components would be modelled in 3D. This work 
has resulted in models of the lighbars components. An assembly of the lightbar whit it’s 
components has been made for easy visualization of the lightbars design.  

 

Keywords: Lightbar, universal frameworks 

 

 

Publisher:  University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology 
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99  E-mail: teknik@htu.se 

Author: Daniel Tegenfeldt 
Examiner: Leif Olsson, HTU 
Advisor: Stefan Lööv, Standby AB 
Subject: Mechanical Engineering, Structural Design Technology 
Language: Swedish Number: 2002:49M Date: June 26, 2002 



Daniel Tegenfeldt Standby AB 2002-06-10  
H98MK Optimering av larmbåge 
 

 - iii - 

Förord 
Bakgrunden till detta examensarbete är att i slutet av utbildningen för  
maskiningenjörsprogrammet, med inriktning mot produktutveckling, ligger ett 
examensarbete på 10 poäng.  

Examensarbetet har utförts av Daniel Tegenfeldt, för Standby AB och handlar om 
optimering av företagets larmbåge avsedd för brandbilar. 

Jag vill först varmt tacka Standby AB för att jag fått utföra detta examensarbete. En stor 
eloge till Mats Siljehult och Stefan Lööv, för ett fantastiskt samarbete. 

Sedan vill jag tacka Marcus Andersson och Jan Ericsson för att de har ställt upp och 
svarat på frågor och funderingar under arbetets gång.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete på C-nivå, 10p, utfört åt 
Standby AB. Företaget har i dagsläget ett stort antal varianter av sina 
larmbågar med ett skrymmande lager som följd. Underlagen för larmbågar 
har även varit bristfälliga. Företagets nuvarande larmbåge är relativt dyr att 
producera och tillverkningstiden är tämligen lång. Rapporten vänder sig 
främst till företaget men även till högskolans lärare och studenter. 

1.1.1 Företagspresentation 

Standby AB är ett företag som konstruerar, säljer och tillverkar styrsystem 
och larmutrustning för specialfordon. Företaget är marknadsledande i 
Sverige i sin nisch. Standby har i dagsläget 15 anställda och företaget är 
beläget på Håjums industriområde i Trollhättan.  

Företagets huvudprodukter är: 

• Larmbågar, den ljusramp som är monterad på taken på 
utryckningsfordon. Rampen, i blått utförande, sitter idag på alla 
nyproducerade polisbilar i Sverige och på ett stort antal av landets 
brandbilar och ambulanser. Larmbågen finns även i gult utförande 
avsedd för bland annat bärgningsbilar. Larmbågen kan utrustas med 
många olika typer av lampor och även högtalare. 

• Styrsystem SE03, för att sköta larmutrustning i fordon. Systemet 
kommunicerar över CANbus och aktiveras genom en eller flera 
manöverpaneler som finns i olika utföranden, systemet anpassas för varje 
kund. Styrsystemet är uppbyggt kring en centralt placerad styrenhet. Från 
denna styrenhet dras ett fåtal kablar ut till de olika slavenheterna och 
manöverpanelerna, som kan vara placerade på önskade platser runt om i 
fordonet. Via systemets centralenhet kan en mängd styrande och 
övervakande funktioner kontrolleras.  

Standby tillverkar även sirenförstärkare och aggregat för att alstra strobe-
ljus. Standby saluför även ett stort antal lampor i olika storlekar och 
utföranden. 
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Några av Standbys största kunder är: 

• Volvo och SAAB som tillverkar polisbilar för den svenska marknaden. 

• Eurolans Hejde och Anders Wiman AB som tillverkar ambulanser, dels 
för den svenska marknaden men även för europamarknaden. 

• OmniNova som tillverkar taxibussar för den japanska och europeiska 
marknaden. 

• Auto Kaross/ Floby som tillverkar brandbilar för den svenska 
marknaden. 

• AGB Sonic som tillverkar polisbilar och tullbilar för den Schweiziska 
och Österrikiska marknaden. 

1.2 Problem 
Standby har levererat larmbågar efter kundens önskan och krav, detta har 
medfört ett stort antal varianter av dessa. Med många varianter av larmbågar 
behövs även ett stort antal inreden för att montera komponenter på. Detta 
har lett till ett stort komponentlager för inreden med låg 
omsättningshastighet. Det har även varit svårt för kund att vid offert- och 
beställningstillfället få en bild av hur larmbågen kommer att vara bestyckad 
och se ut. Priset på larmbågen har varit svårt att ta fram för kund då 
artikelnummerlistan bygger på en grund-larmbåge med tillägg beroende på 
utrustning. När larmbågen skall monteras ihop har det inte funnits lämpliga 
tillverkningsinstruktioner utan montörerna har byggt larmbågarna efter 
gamla rutiner. 

1.3 Uppgift 
Uppgiften har dels bestått av att ta fram två nya universalinreden för att 
minska komponentlagret, dels att ta fram en ny artikelnummerserie för 
larmbågar och fästen. I uppgiften ingick även att utföra en värdeanalys av 
larmbågen samt att rita upp larmbågens ingående komponenter i 3D. Vidare 
skulle en generell monteringsinstruktion för larmbågar arbetats fram. 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen gällande tekniskt arbete i projektform åt en 
uppdragsgivare. Vidare skall arbetet dokumenteras och redovisas skriftligt i 
en teknisk rapport och en muntlig presentation. 
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1.5 Mål 
Målet med examensarbetet var att Standby skall kunna tillverka larmbågar 
enligt artikelnummerlista och inte leverera larmbågar unika för varje enskild 
kund. I och med detta skall endast de två universalinredena användas för 
larmbågar till brandbilar, detta kommer att medföra att komponent-lagret 
kommer att minska avsevärt. Ett tillverkningsunderlag skall tas fram för att 
underlätta för montörer vid tillverkning av larmbågar avsedda för 
brandbilar. Efter genomförd värdeanalys skall ett antal förslag presenteras 
som kan leda till att kostnaderna för att tillverka larmbågen minskas. 3D-
modeller skall ha skapats för larmbågens ingående detaljer. Detta för 
framtida utläggning på företagets hemsida och för att underlätta för kund vid 
beställning/offertförfrågan. 

1.6 Avgränsningar 
CAD-modeller kommer endast att utföras på större detaljer i larmbågen, 
mindre detaljer såsom skruvar, brickor och muttrar kommer att negligeras. 
Modeller kommer endast att skapas för larmbågar avsedda för brandbilar 
och i längderna 175 och 196 cm. 

2 Genomgång av tillverkade larmbågar 
Inledningsvis gjordes en genomgång av kundfakturor för tillverkade 
larmbågar, avsedda för brandbilar, från och med 1997 och fram tills 
årsskiftet 2001/2002. Detta för att få reda på vilka olika varianter av 
larmbågar som tillverkats. Denna genomgång var mycket tidsödande då 
uppgifter om larmbågarna fick tas fram manuellt från fakturor och föras 
över till ett Excel-dokument. Då varje kund beställer en larmbåge efter sina 
önskemål så uppkommer det ett stort antal olika varianter. Variationerna 
består främst i hur larmbågen är bestyckad med antal lampor och varianter 
av dessa. En viss variation uppstår också beroende på vilken färg 
larmbågens skyddskåpa har. Vissa larmbågar är även uppdelade i flera 
sektioner där färgen kan variera från till exempel blått till glasklart.  

I den undersökning som genomfördes ingick endast larmbågar avsedda för 
brandbilar. Standby AB tillverkar ett betydligt större antal larmbågar per år 
om man ser till alla varianter. Totalt produceras ca 300 larmbågar om året, 
de flesta avsedda för polisbilar.   
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2.1 Tillverkade varianter 
När genomgången av larmbågarna var utförd sammanställdes den data som 
insamlats i en tabell [Tabell 2.1.1]. Detta för att få en överblick av vilka 
larmbågar som var mest frekvent förekommande. 

Typ Larmbåge 175cm Antal  
1 2H Blå, 1 Drivare 66 st
2 2H Blå, 2 Drivare 26 st
3 2H Vit, 1 Drivare 25 st
4 2H Blå, ingen Drivare 15 st
5 4H Blå, 2 Drivare 15 st
6 2H Blå, 2H Vit, 1 Drivare 14 st
7 2H Blå, 2H Vit, 2 Drivare 14 st
8 1 Drivare 14 st
9 4H Blå, 1 Drivare 6 st

10 2H Blå, 2H Vit, ingen Drivare 5 st
11 4H Blå, ingen Drivare 4 st
12 2H Vit, 2 Drivare 2 st
13 2H Blå, 2X Blå, 1 Drivare 1 st
14 2H Vit, 2X Blå, 1 Drivare 1 st
15 2H Vit, 2X Blå, Ingen Drivare 1 st
16 Ingen Drivare 1 st

Totalt   210 st
 

I tabellen visas endast informationen för larmbågar i längden 175 cm. Det 
förekommer även brandbilsbågar i längden 196 cm men antalet är 
försummande litet. Larmbågar i längden 196 cm levereras mestadels till 
bärgningsbilar och då i gult utförande. 

Tabellen innehåller en hel del termer och förkortningar som är vanligt 
förekommande på Standby, de förklaras kort nedan. 

• 2H, 4H: Med detta menas att larmbågen är utrustad med blinkande 
halogenlampor. 2 eller 4 för antalet. 

• 2X: detta betyder att larmbågen är utrustad med 2 lampor som ger ett 
blixtrande stroboskopljus. 

• Drivare: Med drivare menas att larmbågen är utrustad med en eller två 
sirenhögtalare. 

• Blå/Vit: Med vit (genomskinlig) respektive blå menas kåpans färg. Vissa 
larmbågar har en kombination av dessa färger. Detta för att även kunna 
ha blinkande vitt ljus i larmbågen.  

Alla larmbågar är utrustade med två rotorljus av typen tri-optic. Denna typ 
av rotorljus har en lins av plast som sprider ljuset. Det finns även en typ av 
rotorljus där linserna är av glas men de är betydligt dyrare för kunden. 

Tabell 2.1.1 Antal olika tillverkade larmbågar  
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3 Genomgång av varianter av inreden 
För att se vilka inreden som ett universalinrede skulle kunna ersätta 
behövdes mer data om dagens varianter. En grundlig undersökning av 
ritningar på de befintliga inredena genomfördes. Även en genomgång av 
inredena skedde ute i verkstaden för att få en uppfattning av vad som skiljer 
dem från varandra. Detta för att se vilka inreden som skulle vara möjliga att 
ersätta med de nya universalinredena.  

De varianter som är möjliga att ersätta med de två universalinredena är alla 
avsedda för larmbågar som skall monteras på brandbilar. Det som skiljer 
dessa inreden åt är främst vilken typ av lampor som monteras på inredet. På 
vissa varianter finns endast möjlighet att montera en lampa som är riktad 
framåt medan man på andra inreden även kan montera en lampa som är 
riktad bakåt. På några av inredena kan även en strobeljus-enhet monteras. 
Eftersom det finns två huvudgrupper av inreden, de som är avsedda för att 
montera en halogen eller blixtlampa och de som är avsedda för att montera 
två stycken lampor behövdes två universalinreden tas fram. Det visade sig 
att det skulle vara möjligt att ersätta sju varianter [Bilaga 1] av inreden med 
de två nya universalinredena. För att tydliggöra vilka inreden som kan 
ersättas med de två universalinredena skapades en tabell [Tabell 3.1]. 

Namn, nya inreden   Namn, befintliga inreden Ritningsnummer:
Universalinrede, enkelt   Inrede PB 01642017 
    Inrede sida, 2 lampor 01642014 
    Inrede extra rotorljus 01642016 
        
        
Universalinrede, dubbelt   Inrede sida, 4 lampor 01642015 
    Inrede sida, 2 lampor, 1 rotorljus inåt 01642028 
    Inrede sida, 2 lampor, 1 rotorljus utåt 01642029 
    Inrede sida 01642030 
 

 

Detta arbete var mycket tidsödande då vissa av ritningarna fanns i 
pappersform medan andra låg som filer. När inredena är monterade tar de 
upp mycket plats på hyllorna. En reducering av antalet inreden skulle 
medföra en avsevärd reduktion av lagret vilket skulle medföra att mindre 
kapital binds i lagret. 

Tabell 3.1 Lista visande vilka inreden som kan ersättas med de två universalinredena 



Daniel Tegenfeldt Standby AB 2002-06-10  
H98MK Optimering av larmbåge 
 

 - 6 - 

3.1 Konstruktion av universalinrede 
Målet med de två universalinredena var att kunna ersätta ett stort antal av de 
befintliga inredena utan att någon variant av larmbåge skulle gå förlorad. 
När universalinredet togs fram så sågs även möjligheten över ifall det skulle 
vara möjligt att införa några ytterligare funktioner i larmbågen. Ifall några 
ytterligare funktioner skulle tillföras i larmbågen skulle detta inte ske på 
bekostnad av monteringstillgängligheten eller tillföra konstruktionen ett 
alltför högt pris. 

3.1.1 Universalinredets konstruktion och funktioner 

Universalinredet finns i två olika varianter, ett som kallas enkelt [Figur 
3.1.1.1] och ett som kalls dubbelt [Figur 3.1.1.2]. Detta för att man skall 
kunna ha ett större antal lampor, eller andra detaljer, i larmbågen. De olika 
universalinredena skiljer sig endast på ett par plåtdetaljer, de övriga är 
gemensamma. Beroende på vilka lampor som skall monteras i inredet så 
väljs den ram som är avsedd för vald lampa. Ramen skjuts ner i spår på 
bottenplåten och skruvas sedan fast i överkant. I bakkant av inredet kan man 
välja att montera en Sybar slavenhet för att kunna styra larmbågen med 
Standbys styrsystem istället för brytare inne i fordonet. Även en Strobeljus- 
enhet kan monteras i inredet om man önskar utrusta larmbågen med 
blixtrande ljus. För mer detaljerad ritning se [Bilaga 2]. Det som gör att de 
två universalinredena är så flexibla är att deras konstruktion bygger på att 
man har en stomme där olika ramar skruvas fast beroende på hur larmbågen 
skall bestyckas. Detta gör att man genom att variera en ram kan få olika 
funktioner i larmbågen. De befintliga inredena har inte denna flexibilitet 
utan är avsedda för att endast kunna montera en typ av lampor.   
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3.2 Montering av larmbåge 
För att få en bättre förståelse hur larmbågen är konstruerad och uppbyggd 
monterades en prototyp ihop. Då de nyframtagna universalinredena ej 
hunnit testas i en larmbåge, utan bara som CAD-modeller, gavs en möjlighet 
att prova om det skulle fungera att montera de komponenter som inredet var 
avsett för. Det gavs också en möjlighet att se om inredet kolliderade med 
några andra detaljer i larmbågen. Det visade sig att universalinredena 
passade i larmbågen och att lamporna gick att montera som planerat. Inredet 
fungerade bortsett från några skruvhål som behövde flyttas några 
millimeter. Då examensarbetet även innefattade att skriva en generell 
monteringsinstruktion [Bilaga 3] för larmbågar, avsedda för brandbilar, 
dokumenterades hela bygget mycket noggrant. Både handskriva 
anteckningar framställdes och bilder [Figur 3.2.1] togs på larmbågen efter 
varje genomförd delmoment. En översiktsritning på larmbågen ritades med 
utsatta mått för enklare montering [Bilaga 4]. Även ett el-schema [Bilaga 5] 
fick tas fram för larmbågen då det var en första prototyp och inget tidigare 
underlag fanns.  

 

Fig 3.1.1.1 Universalinrede, enkelt 

Fig 3.1.1.2 Universalinrede, dubbelt
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3.2.1 Temperaturmätning på larmbåge 

En långtidsmätning på brandbilsbåge genomfördes för att testa vilka 
temperaturer som uppstod då alla förbrukare var inkopplade samtidigt. 
Huvudorsaken till detta långtidstest var att man ville se om larmbågen 
klarade av att ha så många förbrukare inkopplade samtidigt eller om den 
skulle bli överhettad. Man var också intresserad av att se vilka temperaturer 
som skulle uppstå, dels inuti larmbågen och dels i kablaget som leder till 
den. Till bågen kopplades 24 V och då låg strömförbrukningen på 10,5 A. 
Testperioden valdes till 3 timmar för att få ett tillförlitligt resultat. Normalt 
sett så används larmbågen endast under kortare utryckningar och då med 
kylande fartvind som inverkande faktor. Testet utfördes på en testbänk i 
rumstemperatur, 22° C. 

• Temperatur på kåpan ovanför blixtljuset uppmättes till 91° C. 

• Temperatur på kåpan framför de växelvis blinkande halogenlamporna 
uppmättes till 64° C. 

• Temperatur inne i kåpan uppmättes till 47° C. 

Inga större temperaturförändringar uppmättes i kablar, varken i larmbågen 
eller i de kablar som kopplades till denna. 

3.3 Ta fram monteringsinstruktion 
I dagsläget är monteringsinstruktionerna för larmbågar mycket bristfälliga 
och personalen tillverkar larmbågarna efter gamla kunskaper. Detta gör det 
svårt för någon annan person i företaget eller någon nyanställd att snabbt 
kunna börja tillverka larmbågar. Efter resonemang med produktionsledaren, 
bestämdes att istället för att ta fram monteringsinstruktioner för varje variant 
av brandbilsbåge skulle en generell instruktion [Bilaga 3], avsedd för alla 
typer av brandbilsbågar tas fram. Produktionspersonalen intervjuades om 
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vilka punkter som skulle vara med i instruktionen så att inga delar skulle 
förbises. De anteckningar och bilder som togs under monteringen av 
prototypbågen var till stor hjälp då många av leden i tillverkningen är små 
och lätta att försumma då instruktionen utarbetas. 

4 Värdeanalys 
I examensarbetet ingick även att utföra en värdeanalys för en larmbåge 
avsedd för brandbilar. Detta för att systematiskt identifiera kostnaderna för 
de olika funktionerna på larmbågen och finna möjligheter att reducera 
dessa. 

4.1 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen inleddes med att larmbågens detaljer och 
funktioner gicks igenom grundligt för att få en uppfattning av hur 
konstruktionen fungerar. En intervju av produktionspersonalen genomfördes 
för att få reda på hur larmbågarna monteras ihop då det i dagens läge saknas 
monteringsinstruktioner. För att kunna veta vad de olika komponenterna i 
en larmbåge kostar utfördes en självkostnadskalkyl för larmbågen [Tabell 
4.1.1]. För att få fram korrekta uppgifter så tillfrågades inköpsavdelningen 
om leverantörspriser på de ingående komponenterna. Mindre detaljer såsom 
skruvar och muttrar har inte tagits med i beräkningarna då de betingar ett 
förhållandevis lågt värde jämfört med de övriga komponenterna i 
larmbågen. På Standby förekommer ingen bearbetning av material utan 
endast monteringsarbete genomförs. I beräkningarna har kostnaderna för 
arbetstid inte tagits med, framförallt för att det är svårt att säga exakt hur 
lång tid det tar att bygga en larmbåge då de är kundunika.  

Detalj Summa Antal  Detalj Summa Antal
Fordonsfäste 226 par  Kåpfäste 25 par
Gavel 294 par  Kåpskruv 66 4 st
Högtalarfäste 106 st  Skyddslist 81 - 
Högtalarkåpa 397 st  Rotorljus 1061 par
Högtalartratt 181 st  Lampinsats 472 4 st
Högtalarkon 52 st  Drivare 151 st 
Överfall 116 par  Blixtrör 80 par
Inrede 576 par  Glödlampa H1 37 par
Kåpa 455 st  Strobeaggregat 811 st 
Profil 378 st  Summa 5561 :- 

 Tabell 4.1.1 Självkostnad kalkyl för befintlig larmbåge  
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En genomgång av rapporten från Statens Provnings Institut, där larmbågen 
testades enligt Vägverket krav, genomfördes för att ta reda på vilka kriterier 
som larmbågar skall uppfylla. Detta resulterade i ett dokument med 
funktionsgränser [Bilaga 6]. 

4.2 Analysfas 
Som underlag för värdeanalysen behövdes vetskap om produktens olika 
funktioner – huvudfunktion såväl som delfunktioner och stödfunktioner. För 
detta ändamål utfördes ett funktionssamband, i form av ett funktionsträd, av 
en brandbilsbåge utrustad med två rotorljus, två halogenlampor, två blixtljus 
samt en högtalare [Bilaga 7]. Larmbågen demonterades och dess ingående 
komponenter identifierades med fastställande av funktion [Bilaga 8]. 

Som ett led i att se vilka kostnader för komponenterna som kunde minskas 
genomfördes en funktionskostnadsberäkning [Bilaga 9]. Detta för att få 
fram vilka funktioner som stod för de största kostnaderna. De funktioner 
som detaljernas kostnader delades upp efter var de funktioner som sattes 
upp i funktionsträdet. Uppdelningen av detaljernas funktioner utfördes efter 
egenhändigt valda procentsatser. Det visade sig att den funktion som stod 
för den största kostnaden var ”visa växlande blåljus” med 38 % av priset på 
larmbågen. De övriga funktionerna var relativt likvärdiga och stod för 
mellan 7-11 % av kostnaderna. Endast tre funktioner stod för en mindre del 
av kostnaderna med andel som låg på 3-5 %. 
För att få en uppfattning om vilken besparingsmarginal som finns på 
larmbågen och dess detaljer har en grundkostnad tagits fram för produkten 
[Tabell 4.2.1]. Huvudfunktionen sattes till att varna trafikanter och den 
enklast tänkbara lösningen blev en blinkande blåmålad lampa som 
skruvades fast på taket av fordonet. 

 

 

Funktion Lösning Komponenter Kostnad 
Varna trafikanter Målad lampa 

skruvad på tak. 
Strömbrytare i bil. 

Lampa 
Blå färg 
skruvar 
Strömbrytare 
Kablar 2 x 2m 
Relä 

33 
2,00 
0,50 

29 
7 

58 
Summa:      130 

Tabell 4.2.1 Grundkostnad för funktionen Varna trafikanter 
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4.3 Idéfas 
Som redskap för idégenerering användes verktyget brainstorming. För att få 
till stånd en lyckad brainstorming med många lösningsförslag bjöds ett antal 
studenter från HTU in. För att inte bli låst vid den befintliga konstruktionen 
på larmbågen startades brainstormingen runt frågan:  
 
• Vad finns det för alternativ till larmbågen?  

De andra frågorna som ställdes var:  
 
• Vad kan man ha för alternativa ljuskällor? 

• Hur kan man alstra ljud till larmbågen? 

• Hur kan man montera ihop inredet? 

• Hur kan man förbättra larmbågen? 

• Hur kan man förenkla larmbågen? 

Svaren på frågorna resulterade i ett antal förslag [Bilaga 10]. 

4.4 Värderingsfas 
Då brainstormingen genererade ett stort antal förslag krävdes sållning av de 
olika idéerna. Inledningsvis sållades orelevanta- och ej genomförbara 
förslag bort men hjälp av sunt förnuft. De kvarvarande lösningsförslagen 
kombinerades med varandra [Bilaga 11]. Detta genererade med hjälp av 
morfologisk analys 219st konceptförslag. Genom att man tog hänsyn till 
priset, de nya förslagen får inte kosta företaget mer än den befintliga 
larmbågen, och såg till konceptens rimlighet ratades 197st förslag varefter 
22st återstod. Dessa redovisas kort nedan. 

• Koncept 1: Centrerad ljuskälla med fiberoptik som leder ljus ut till 
glaslinser som sprider ljuset. Detaljerna skjuts in i spår på profilen istället 
för att skruvas fast. 

• Koncept 2: Centrerad ljuskälla med fiberoptik som leder ljus ut till 
glaslinser som sprider ljuset. Detaljerna ”snäpps” fast på profilen istället 
för att skruvas fast. 

• Koncept 3: Centrerad ljuskälla med fiberoptik som leder ut ljuset och 
kåpan fungerar som ljusspridare, ingen reflektor till varje lampa. 
Detaljerna skjuts in i spår på profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 4: Centrerad ljuskälla med fiberoptik som leder ljus ut till 
reflektorer som sprider ljuset. Detaljerna ”snäpps” fast på profilen istället 
för att skruvas fast. 
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• Koncept 5: Centrerad ljuskälla med fiberoptik som leder ljus ut till 
reflektorer som sprider ljuset. Detaljerna skjuts in i spår på profilen 
istället för att skruvas fast. 

• Koncept 6: Centrerad ljuskälla med fiberoptik som leder ut ljuset och 
kåpan fungerar som ljusspridare, ingen reflektor till varje lampa. 
Detaljerna ”snäpps” fast på profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 7: Man har glödlampa och två linser, en som sprider ljuset 
framåt och en som sprider ljuset bakåt. Detaljerna skjuts in i spår på 
profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 8: Man har glödlampa och två linser, en som sprider ljuset 
framåt och en som sprider ljuset bakåt. Detaljerna ”snäpps” fast på 
profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 9: Man har färdiga moduler med kåpa och lampor som skjuts in 
i spår på profilen. Man har glödlampa och två linser, en som sprider 
ljuset framåt och en som sprider ljuset bakåt. 

• Koncept 10: Man har färdiga moduler med kåpa och lampor som 
”snäpps” fast på profilen. Man har glödlampa och två linser, en som 
sprider ljuset framåt och en som sprider ljuset bakåt. 

• Koncept 11: Diodlampor som alstrar ljus istället för glödlampor. Man 
har klar kåpa och dioderna skapar färgen. Detaljerna skjuts in i spår på 
profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 12: Diodlampor som alstrar ljus istället för glödlampor. Man 
har klar kåpa och dioderna skapar färgen. Detaljerna ”snäpps” fast på 
profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 13: Man har färdiga moduler med kåpa och diodlampor som 
skjuts in i spår på profilen. Man har klar kåpa och dioderna skapar 
färgen. Detaljerna skjuts in i spår på profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 14: Man har färdiga moduler med kåpa och diodlampor som 
skjuts in i spår på profilen. Man har klar kåpa och dioderna skapar 
färgen. Detaljerna ”snäpps” fast på profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 15: Man har samma storlek framåt och bakåt på lamporna. 
Detaljerna skjuts in i spår på profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 16: Man har en lampa som lyser både framåt och bakåt. 
Detaljerna skjuts in i spår på profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 17: Man har färdiga moduler med kåpa och lampor som skjuts 
in i spår på profilen. 

• Koncept 18: Man har samma storlek framåt och bakåt på lamporna. 
Detaljerna ”snäpps” fast på profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 19: Man har en lampa som lyser både framåt och bakåt. 
Detaljerna ”snäpps” fast på profilen istället för att skruvas fast. 
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• Koncept 20: Man har färdiga moduler med kåpa och lampor som 
”snäpps” fast på profilen istället för att skruvas fast. 

• Koncept 21: Moduler med kåpa och lampor skruvas fast i profilen. Man 
har samma storlek framåt och bakåt på lamporna. 

• Koncept 22: Moduler med kåpa och lampor skruvas fast i profilen. Man 
har en lampa som lyser både framåt och bakåt. 

4.4.1 Pugh-matris 

För att reducera de 22 framtagna koncepten skedde sållning med hjälp av en 
Pugh-matris [Bilaga 12]. Den befintliga larmbågen användes som datum i 
matrisen. De kriterier som jämfördes med var följande: 

• Ny, okänd teknik 

• Pris 

• Antal ingående detaljer 

• Monteringshastighet 

• Hållbarhet 

• Kvalitetsintryck 

• Tillförlitlighet 

• Helt nytt koncept 

• Fysisk storlek 

Efter sållningen kvarstod åtta förslag, dessa skissades upp i AutoCad för att 
på ett enkelt sätt åskådliggöra deras konstruktion och funktioner. Alla 
koncept innehåller rotorljus och högtalare av dagens modell, dock med 
modifierade fästen. De åtta koncepten redovisas mer ingående nedan: 

Koncepten kan delas in i två huvudgrupper beroende på hur detaljerna fästs 
på bottenprofilen.  

• Grupp A: En grupp där detaljerna, såsom lampor och rotorljus, med 
modifierade fästelement skjuts in i spår på profilen. Detta minskar 
monteringstiden för larmbågen då ett stort antal skruvoperationer 
elimineras. Mellan komponenterna så skjuts disanser in, detta gör att 
detaljerna alltid kommer på rätt plats och ingen hänsyn behöver tas till 
placeringsmått för detaljerna. Endas små förändringar behöver göras på 
fästelementen. 

• Koncept 7: Detta koncept bygger på att en glödlampa blinkar och sprider 
ljus både framåt och bakåt via två linser, på detta vis elimineras en 
glödlampa och kablar och styrning för denna [Bilaga 13].  

• Koncept 11: I detta koncept är det dioder som genererar ljuset framåt 
och bakåt. Då dioderna alstrar ett blått ljus så behövs ej färgad kåpa utan 
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den kan vara transparent. Rotorljusens linser behöver dock färgas blåa 
[Bilaga 13]. 

• Koncept 15: I detta koncept har man reflektorer som i dagens larmbåge. 
Skillnaden är att det är samma storlek fram och bak på reflektorerna för 
att minska variantfloran [Bilaga 13]. 

• Koncept 16: Larmbågen innehåller en reflektor som med en glödlampa 
sprider ljus både framåt och bakåt. Denna konstruktion kräver utveckling 
av en ny typ av reflektor som men en glödlampa kan sprida ljus effektivt 
i två riktningar [Bilaga 13]. 

• Grupp B: I denna grupp fästs detaljerna, såsom lampor och rotorljus, 
genom att de snäpps fast på bottenprofilen. Detta minskar 
monteringstiden för larmbågen då ett stort antal skruvoperationer 
elimineras. Man måste dock mäta ut var detaljerna skall fästas på 
profilen. Endast små förändringar behöver göras på fästelementen. 

• Koncept 8: Detta koncept bygger på att en glödlampa blinkar och sprider 
ljus både framåt och bakåt via två linser, på detta vis elimineras en 
glödlampa och kablar och styrning för denna [Bilaga 13]. 

• Koncept 12: I detta koncept är det dioder som genererar ljuset framåt 
och bakåt. Då dioderna alstrar ett blått ljus så behövs ej färgad kåpa utan 
den kan vara transparent. Rotorljusens linser behöver dock färgas blåa 
[Bilaga 13]. 

• Koncept 18: I detta koncept har man reflektorer som i dagens larmbåge. 
Skillnaden är att det är samma storlek fram och bak på reflektorerna för 
att minska variantfloran [Bilaga 13]. 

• Koncept 19: Larmbågen innehåller en reflektor som med en glödlampa 
sprider ljus både framåt och bakåt. Denna konstruktion kräver utveckling 
av en ny typ av reflektor som med en glödlampa kan sprida ljus effektivt 
i två riktningar [Bilaga 13]. 

4.4.2 Kostnadsberäkningar av koncept 

De koncept som kvarstod efter sållningen delades upp i ingående 
komponenter och kostnadsberäknades [Bilaga 14]. Då vissa koncept 
innehöll helt nya detaljer fick vissa kostnader uppskattas. Mindre detaljer 
såsom muttrar, nitar, skruvar och brickor har försummats i beräkningen då 
de inte inverkar på kostnaderna nämnvärt. Värt att notera är att alla koncept 
innehåller betydligt färre komponenter än den nuvarande konstruktionen 
oavsett om man bortser från smådetaljer som skruvar och muttrar eller ej. I 
de flesta fall behöver inga investeringar göras då de nya detaljer som tagits 
fram består av enkla bockade plåtar. 
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4.4.3 Teknisk viktning 

För att jämföra de åtta koncepten upprättades en Kepner Tregoe-matris 
[Bilaga 15]. De olika koncepten betygsattes efter en skala 0-3, beroende på 
hur väl de uppfyllde givna kriterier. Kriterierna viktades från 0-10 och detta 
värde normaliserades. I resultatet av viktningen visade sig att koncepten ej 
skilde sig särskilt mycket från varandra, alla koncept fick ett resultat som 
låg mellan 1,5 och 2. Eftersom resultaten för koncepten var förhållandevis 
lika så valdes inte ett koncept som vinnare utan alla åtta togs med i payback 
kalkylen. 

4.4.4 Payback kalkyl 

För att undersöka hur lång tid det skulle ta att få investeringarna tillbaka så 
utfördes en payback kalkyl [Bilaga 16]. Endast fyra av de åtta koncepten 
behövde investeringar. Kalkylen visade att återbetalningstiderna för de 
koncept som erfordrade investeringar låg mellan knappt sex månader och 
drygt två år. Grunden till att återbetalningstiderna blir så pass långa trots 
relativt små investeringar är att kvantiteten av brandbilsbågar är så pass låg, 
ca 50 stycken per år. 

5 Skapa en logisk artikelnummerserie 
Larmbågar har i dagsläget en artikelnummerserie, tillsammans med ett stort 
antal mekaniska komponenter, som börjar på 500. Man vill flytta kompletta 
larmbågar och fästen för larmbågarna till en egen artikelnummerserie som 
börjar på 800, detta för att slippa dela artikelnumren med små detaljer som 
skruvar och muttrar. En annan viktig anledning är att man i dagens läge har 
svårt att ge ett adekvat pris till kund. Dagens artikelnummerserie bygger på 
ett mindre antal standard-larmbågar, med tillägg beroende på vilken 
utrustning som kunden önskar. Den nya artikelnummerserien kommer att 
byggas på med nummer allt eftersom nya larmbågar tillverkas, det vill säga 
inga larmbågar kommer att tilldelas några artikelnummer innan dom är 
beställda. De första tre siffrorna i artikelnumret kommer att baseras på 
längden på larmbågen. Den nästföljande siffran kommer att visa vad för typ 
av rotorljus, glas- eller plastlins, färg på profilen, vit eller svart, samt vilken 
spänning, 12V eller 24V, som larmbågen drivs med. Fästena till 
larmbågarna kommer att tilldelas en liknande artikelnummerserie. Alla fäste 
får en serie som börjar med 895. Nästföljande siffra kommer att visa ifall 
det är ett svart eller vitt fäste. 



Daniel Tegenfeldt Standby AB 2002-06-10  
H98MK Optimering av larmbåge 
 

 - 16 - 

6 Ta fram CAD-modeller 
Inledningsvis startades arbetet med att ta reda på vilka komponenter som det 
var nödvändigt att ta fram 3D-modeller på för att kunna modellera upp en 
komplett larmbåge. Då mindre detaljer såsom skruvar och muttrar valts bort 
återstod 27 komponenter som skulle modelleras upp. En genomgång av 2D-
ritningar genomfördes för att kontrollera vilka detaljer som fanns uppritade 
och måttsatta [Tabell 6.1]. 

Detalj Finns 2D-ritning
Bottenprofil Ja 
Gavel Ja 
Gavelfäste för kåpa Ja 
Kåpa, för sökljus   
Kåpa, utan sökljus   
Överfall Ja 
Kåpskruv   
Högtalarkåpa   
Högtalartratt   
Högtalarkon Ja 
Drivare   
Drivarfäste, enkelt   
Drivarfäste, dubbelt  
Y-stycke för två drivare Ja 
Inrede, stort Ja 
Inrede, litet Ja 
Lampa-03   
Lampa-06   
Lampa-17   
Sybar Ja 
Strobe Ja 
Rotorljus, glaslins   
Rotorljus, plastlins   
Runtomstrålande blixtljus   
Sökljusram, del 1 Ja 
Sökljusram, del 2 Ja 
Servomotor till sökljus   
 

Efter genomgången av 2D-ritningarna visade det sig att det endast fanns 
ritningar på 12 av det 27 detaljerna. Då det endast fanns ritningar på ett fåtal 
detaljer så valdes att endast rita upp en enkel larmbåge utan lampinsatser 
och rotorljus. Detaljerna ritades upp var för sig [Bilaga 17] och 
sammanfördes slutligen i en sammanställningsritning [Bilaga 18]. 

Tabell 6.1 Tabell visande vilka komponenter som ingår i larmbåge och ifall 2D-ritning finns 
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7 Resultat 

7.1 Tillverkade larmbågar 
Standby:s kunder kan idag i stort sett välja helt fritt hur deras larmbåge skall 
vara utrustad med lampor och övrig utrustning. Resultatet av genomgången 
av tillverkade larmbågar åskådliggör dock att det finns ett fåtal varianter av 
larmbågar som Standby:s kunder väljer att köpa. Det visade sig att åtta 
varianter av larmbågar stod för 90 % av andelen tillverkade larmbågar över 
åren. För att tydliggöra detta förhållande skapades ett paretodiagram 
[diagram 7.1] för levererade larmbågar i längden 175cm. 

 

7.2 Universalinrede 
Det visade sig att de två nya universalinredena, enkelt och dubbelt [Bilaga 
2], skulle kunna ersätta sju stycken av dagens inreden. Detta kommer att 
medföra att komponentlagret minskar avsevärt och mindre kapital kommer 
att vara låst i lagret. Vidare visade det sig att det skulle vara möjligt att 
montera två små runda lampor, modell -17, i utrymmet avsett för en större 
reflektor, modell –03. Detta skulle medföra att man skulle kunna få ett mer 
varierat ljusflöde i larmbågen. 

7.3 Värdeanalys 
Den befintliga larmbågen betingar ett pris av 5561 kr och när koncepten 
kostnadsberäknades erhölls i de flesta fall en lägre kostnad för koncepten än 
för den befintliga larmbågen [Tabell 7.3.1]. 
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Diagram 7.1 Paretodiagram över antalet olika tillverkade larmbågar 
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Koncept 7 8 11 12 15 16 18 19 
Summa 5065 4134 10058 9938 5044 5044 4905 4905
 

Man kan dela in koncepten i två kategorier, de som kostar runt 5 000 kronor 
och de som kostar 10 000 kronor. Orsaken är att den dyrare kategorin 
innehåller lampor med dioder som ljuskälla och de betingar ett avsevärt 
högre inköpspris. 

Efter den tekniska viktningen av koncepten i Kepner Tregoe-matrisen 
framkom ingen klar vinnare utan koncepten fick relativt likvärdiga resultat. 
Det var dock ett koncept som särskilde sig positivt från de andra [Tabell 
7.3.2].  

 

Koncept 7 8 11 12 15 16 18 19 
Summa 1,5 2,0 1,6 1,9 1,8 1,4 2,1 1,7 
 

Då inget av resultaten stack ut som en klar vinnare valdes att gå vidare med 
alla koncept till payback kalkylen. Endast fyra av koncepten krävde 
investeringar. De övriga konceptens utformning medför att inga 
investeringar behöver genomföras. Resultatet av payback kalkylerna för 
koncepten visade att återbetalningstiderna blev relativt långa [Tabell 7.3.3]. 

Koncept Payback tid, år 
7 2,0 
8 0,7 
16 2,0 
19 1,5 

 

Tabell 7.3.1 Kostnad för de olika koncepten

Tabell 7.3.2 Resultat av teknisk viktning

Tabell 7.3.3 Förväntad payback-tid för koncepten
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7.4 Artikelnummerserie 
Artikelnummerserie kommer att se ut enligt följande: 
 
805  X XXXX 
820 
832 
843 
865 
875 
896  
 0 XXXX Special 
 1 XXXX Rotorljus Glas, Vit Profil, 12V 
 2 XXXX Rotorljus Glas, Svart Profil, 12V 
 3 XXXX Rotorljus Plast, Vit Profil, 12V 
 4 XXXX Rotorljus Plast, Svart Profil, 12V 
 5 XXXX Rotorljus Plast, Svart Profil, 24V 
 6 XXXX Rotorljus Plast, Vit Profil, 24V 
 7 XXXX Rotorljus Glas, Svart Profil, 24V 
 8 XXXX Rotorljus Glas, Vit Profil, 24V 
 
 XXXX Löpnummer för larmbågar 
 
 
895 0 XXXX Special 
895 1 XXXX Svarta fästen för larmbågar 
895 2 XXXX Vita fästen för larmbågar 
 
          XXXX Löpnummer för fästen 

7.5 CAD-modeller 
Endas 12 av de 27 detaljerna fanns som 2D-ritningar och därmed valdes att 
inte gå vidare med denna del av arbetet fullt ut. Detta på grund av att det 
skulle kräva en stor arbetsinsats att modellera upp de 27 detaljerna utan 
existerande ritningsunderlag på alla komponenter. De detaljer som det fanns 
ritningar på modellerades upp dock upp och sammanförts i en 
sammanställningsritning [Bilaga 18]. De detaljer som inte finns uppritade 
skulle först behöva mätas upp och sedan ritas i 2D innan arbetet med att 
modellera upp dem i 3D skulle kunna starta. 

De ritningar som lokaliserats har förberetts för att enkelt kunna tas fram för 
arbete med att skapa 3D-modeller av larmbågen i framtiden. 

Larmbågens längd

Typ av rotorljus 
Profilfärg 
Spänning 12V eller 24V 

Färg på fästen 
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8 Analys 

8.1 Tillverkade larmbågar 
Som resultatet visar så väljer Standbys kunder att köpa ett fåtal varianter av 
larmbågar. Detta beror sannolikt på att kunderna anser att det är de varianter 
som bäst motsvarar deras krav på att varna trafikanter. Då Standby tillverkar 
relativt få larmbågar avsedda för brandbilar, ca 60st per år, finns det ingen 
större variation av dessa. De varianter som tillverkats i ett, eller sex 
exemplar under de fem åren som undersökningen sträcker sig över får en 
obetydligt liten andel av det totala antalet tillverkade larmbågar. Dessa 
larmbågar borde strykas ut produktsortimentet då de orsakar problem för 
personalen i produktionen. Huvudproblemet är att de inte får in någon rutin 
i byggandet av dessa larmbågar.  

8.2 Universalinrede 
De nya universalinredena, enkelt och dubbelt, visade sig uppfylla ställda 
krav på att kunna ersätta ett stort antal av de befintliga inredena. Med de nya 
inredena kommer Standby att kunna minska sitt lager avsevärt och som följd 
av detta kommer det kapital som är låst i lagret att minska. Samtidigt 
kommer larmbågen att bli mer flexibel då man kan byta ut detaljer i en 
redan tillverkad larmbåge om en annan funktion önskas av kund. Med färre 
antal varianter av inreden minskar risken för att de tar slut då de lätt kan 
anpassas för olika ändamål. 

8.3 Värdeanalys 
Brainstormingen gav ett begränsat antal idéer och koncept. De kunde ha 
blivit fler om ytterligare frågeställningar använts. Däremot framkom det ett 
flertal användbara koncept efter kombinering av förslagen. Vissa bra 
koncept gick inte att använda på grund av att de krävde alltför stor 
ombyggnad av larmbågen. Företaget sökte i första hand lösningsförslag som 
förenklar och minskar kostnaderna för den befintliga larmbågen. Exempel 
på genomförbara koncept som försvann på grund av detta var till exempel: 
formsprutad profil och underrede i ett stycke, modulindelning av 
lampkassetter, ljusspridande kåpa som eliminerar glas till varje lampa. 

De koncept som återstod efter sållning med Pugh-matrisen var alla 
genomförbara och det som skilde dem åt var framförallt hur komponenterna 
fästs på bottenprofilen. Anledningen till att ingen vinnare utsågs bland 
koncepten var framförallt att de fick relativt likvärdiga poängsummor i 
Kepner-Tregoe matrisen. För att få fram vilket koncept som skulle vara 
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mest lämpat att arbeta vidare med behöver man tillverka prototyper och 
testa dem för att se vilket koncept som eventuellt skulle vara lämpligt att 
satsa på. Det skulle kunna vara så att endast en detalj eller mindre lösning i 
något av koncept skulle vara lämplig att gå vidare med. 

Vidare borde man se över materialvalen på detaljerna i larmbågen, det 
skulle vara möjligt att spara en hel del pengar på en sådan genomgång. 
Framförallt skulle man behöva se över godstjocklek och dimensioner på 
komponenterna i larmbågen. I dagens läge är larmbågen konstruerad med 
höga säkerhetsmarginaler, detta har lett till att larmbågen har en hög vikt. 
Larmbågen är på grund av sin robusta konstruktion mycket tålig och hållbar 
men frågan är om den behöver vara så slitstark eller om kunderna kan 
acceptera en smidigare konstruktion. De kommer ju sällan i kontakt med 
larmbågen då den är monterad på taket på utryckningsfordonen där den 
sitter relativt skyddad.  

8.4 Artikelnummerserie 
Med den nya artikelnummerseriens struktur så kan man med enkelhet redan 
på artikelnumret avläsa vad det är för en typ av larmbåge. Den första siffran 
i artikelnumret, 8, kommer att visa att det är en larmbåge eller ett fäste. De 
två nästföljande siffrorna visar längden på bågen och siffran efter dem talar 
om dels vad det är för färg på bottenprofilen, vilken spänning som bågen 
drivs med och typ av rotorljus. Efter dessa siffror blir det ett löpande 
nummer på fyra siffror som fylls på allt efter att nya larmbågar tas fram. 
Denna artikelnummerserie är till sin uppbyggnad mycket enkel och flexibel, 
detta var ett krav som ställdes från Standbys sida. De ville inte ha en 
artikelnummerserie som var invecklad och komplicerad utan det skulle vara 
enkelt att föra in nya varianter av larmbågar i serien. I den gamla 
artikelnummerserien, som började på 500, ingick även små detaljer såsom 
skruvar och muttrar. De kommer även i fortsättningen att ligga under 500-
serien. 

8.5 CAD-modeller 
Då så pass många 2D-ritningar saknades så var det ej genomförbart att 
modellera upp alla larmbågen ingående komponenter i 3D-miljö på den 
utsatta tiden. De detaljer som det fanns ritningsunderlag på har dock 
modellerats upp. Problemet med ritningsunderlaget uppdagades först i slutet 
av arbetet, detta på grund av att denna del låg i examensarbetets slutskede. 
Utgången av examensarbetet skulle förmodligen ha sett annorlunda ut ifall 
upplägg hade varit utformat på annat sätt. 
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9 Slutsats 

9.1 Tillverkade larmbågar 
Om de larmbågar som tillverkas i mycket små volymer stryks från 
produktsortimentet det blir det betydligt enklare för kunder och personal att 
vid offert förfrågan ge ett adekvat pris. Det kommer även att bli enklare för 
personalen i produktionen att tillverka larmbågarna då variantfloran 
minskas.  

9.2 Universalinrede 
Antalet varianter av inreden minskar avsevärt om de nya universalinredena 
införs. Det kommer även att vara möjligt att montera nya lampor i 
larmbågen. Även lagret minskar, både i värde och till yta. Larmbågar med 
universalinreden kommer att vara mer flexibla i sin konstruktion och lampor 
och andra komponenter kan bytas efter hand.  

9.3 Värdeanalys 
Om man väljer att gå vidare med något av de koncept eller idéer som 
framkommit av värdeanalysen så kan man spara både tid och pengar utan att 
funktionerna hos larmbågen försämras. Det kan dock tilläggas att det är en 
första konceptstudie som ännu inte provats eller simulerats i verkligheten. 

9.4 Artikelnummerserie 
Med den nya artikelnummerserien blir det enkelt att direkt se på 
artikelnumret vad det är för typ av larmbåge och fäste. Det bli enklare att 
fylla på med nya larmbågar i artikelnummerserien allt eftersom de tas fram. 
Artikelnummerserien kommer att bli enklare att överblicka då smådetaljer 
såsom skruvar och muttrar ligger kvar i den gamla nummerserien. 

9.5 CAD-modeller 
Den slutsats som har kunnat dras av denna del i arbetet är att man måste 
vara noga med att kontrollera om alla underlag finns för att kunna 
genomföra arbetet. Man skall också vara beredd på att stöta på hinder och 
inte ta på sig för mycket arbetsuppgifter inom en begränsad tidsrymd. 
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Brandbilsbåge 
 

1. Stansning/märkning av bottenprofil 
 
Larmbågens tillverkningsnummer skall stansas in botten profilens nedre vänstra hörn 
enligt principen ÅÅÅÅ MM LLLL, där Å står för år, M för månad och L för löpnummer. 
Observera att det breda spåret på profilen skall var bakåt. Se fig. 1.1. På bottenprofilens 
bakre vänstra hörn skall etikett med tillverkningsnummer, volttal och typ av rotorljus, PCT 
för plastlins och PCPB för glaslins, placeras. Se fig. 1.2.  
 

 

Tillv. Nr.

 

 

2 1 

. 

  
 
 
 
 
 
 
 

2. Borrning/gängning av bottenprofil 
 
Gänga upp skruvkanal i bottenprofil med rundgängad M6 tapp. Spruta rikligt med t-röd på 
tappen under gängningen för att inte tappen skall ”bränna” fast. Se fig. 2.1. 
 
 

 
1 

l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
Placera 4
undersida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skruvkanal 2 st på vardera sida profi
Montering av skruv för fäste i bottenprofil 

 st skruv MC6S M6 x 14, art. Nr. 599 0 0501, i vardera mutterkanal på profilens 
. Se fig. 3.1. 

 

1 
e 
Skruv M6 x 14 för fäst
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 1.
 Fig. 1.
Rotorljus typ
Volttal
Tillv. Nr



                                       I – Monteringsinstruktion      Bilaga 3 
 
    Produkt  Artikelnr.  Datum 
    Larmbåge, generell brandbil  nnnnnnnn  2002-02-18 
Utfärdare  Telefon  Ingår i  Sida 
Daniel Tegenfeldt  0520-49 44 40    2 (7) 
Produktansvarig  Telefon  Dokumentnummer  Dok.ver.  Lagringsdata 
    Innnnnnnn   A  G:\\Innnnnnnn.nnn 

 
 
 

4. Montering av skruvar i bottenprofil 
 
Montera skruv, MC6S M6 x 14, för inrede 
och skruv, MC6S M6 x 20, för rotorljus i botten- 
profil enligt fig 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Montering av inrede i bottenprofil 
 

1 

OBS! Skruv M6 x 20 
för rotorljus 

 
Inredet monteras på de skruvar som är monterade i mutterkanalerna. Inredet skall 
placeras enligt sammanställningsritning BXXXXXX. Lägg dit brickor, BRB 3,2 x 7 x 0,5 art. 
nr. 599 0 0504. Lås fast enheten med låsmutter M6, art. nr. 599 0 0506. 
 

6. Montering av högtalarfäste i bottenprofil 
 
Om högtalare skall monteras skall högtalarfästet, art. nr. 599 0 0038 för en drivare och art. 
nr. 599 0 0039 för två drivare, placeras på de 4 skruvarna som är monterade i 
mutterkanalerna. Högtalarfästet skall placeras enligt sammanställningsritning BXXXXXX. 
Lägg dit 4 st. brickor, BRB 3,2 x 7 x 0,5 art. nr. 599 0 0504. Lås fast enheten med 
låsmutter M6, art. nr. 599 0 0506. 
 

7. Montering av drivare 
 
Drivare, en eller två, monteras på högtalarfäste 
 med 4 st skruvar 1/4” x 13,  
art. nr. 299 0 0109, se fig. 6.1. Om dubbla drivare  
monteras skall ett y-stycke montera emellan dem.  
Observera att dräneringshålet på drivaren skall  
vara riktat nedåt. Se fig. 7.1. 

3 

 
 
 
 
 

skruv 1/4” x 1
 

Fig. 4.
 

 
Fig. 7.1
y-stycke
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8. Montering av rotorljus 

 
4 st. brickor, BRB 3,2 x 7 x 0,5, art. nr. 599 0 0504 placeras på de 4 skruvarna som är 
monterade i mutterkanalerna. Rotorljus PB AKL (plastlins), art. nr. 599 0 0140, eller 
rotorljus PB KRN (glaslins), art. nr. 599 0 0130, placeras på de 4 skruvarna. Rotorljusets 
position fås av sammanställningsritning BXXXXXXXX. Lägg dit ytterligare 4 st. brickor. Lås 
fast enheten med låsmutter M6, art. nr. 599 0 0506. Se fig. 8.1. 
 
 

 

Rotorljus PB AKL 

Låsmutter M6 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Montering av lampinsats framåt 
 
Om larmbågen är utrustad med halogenlampor framåt eller blixtljus 
monteras i inredet med hjälp av en ram. Nedre delen av ramen pas
och i överkant fästs ramen i inredet med skruv MRX SR 4 x 16H, ar
blixtljus monteras i lampinsatsen är det viktigt att snäppet på blixtrör
lampinsatsen, så att det ej kan skaka loss.  
 

10.  Montering av lampinsats bakåt 
 
Om larmbågen är utrustad med halogenlampor bakåt eller blixtljus b
monteras i inredet. Spåret på nedre av lampinsatsen passas in i inre
fästs insatsen i inredet med skruv MRX SR 4 x 16H, art. nr. 599 0 0
monteras i lampinsatsen är det viktigt att snäppet på blixtröret fäste
lampinsatsen, så att det inte kan skaka loss. 
 
Om universalinredet används skall lampinsatsen limmas i för ändam
tätningsmassa, Dow corning. Låt stå och torka över natten och skär
lim. Fäst ramen med lampinsats i inredet med skruv MRX SR 4 x 16
Fig. 8.
framåt skall insats 03 
sas i kilspåret i inredet 
t. nr. 599 0 0512. Om 
et fäster ordentligt mot 

akåt skall insats 06 
det och i överkant 

512. Om blixtljus 
r ordentligt mot 

ålet avsedd ram med 
 sedan bort överflödigt 
H, art. nr. 599 0 0512 
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11. Montering av runda halogenlampor 

 
Om universalinrede används kan runda halogenlampor monteras. Två halogenlampor av 
modell ”17”, art. nr. XXXXX, limmas i för ändamålet avsedd ram med tätningsmassa, Dow 
corning, Låt stå och torka över natten och skär sedan bort överflödigt lim. Fäst ramen med 
lampor i inredet med två skruvar MRX SR 4 x 16H, art. nr. 599 0 0512,. Mellan ramen och 
inredet skall två distanser 7,5 mm, art. nr. 799 0 0100, monteras. Se fig 11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Montering av strobe-aggregat 

 

skruv MRX SR 4 x 16H 

distanser 7,5 mm 

Fig. 11.1 

 
Om larmbågen är utrustad med blixtljuslampor skall ett strobe-aggregat monteras. 
Aggregatet fästs i inredet med skruv MRX SR 4 x 16H, art. nr. 599 0 0512. 
 

13. Montering av I/O slavenhet SYBAR i inrede 
 
Om larmbågen är utrustad med styrsystem skall en SYBAR slavenhet monteras.  
Skjut ner SYBAR enhet, art. nr. 603 3 0407, så att spåren på enheten passas mot inredet. 
Lås sedan fast enheten genom att vika ner flikarna på inredet. 
 
Om universalinrede används skall SYBAR enhet monteras i inredet med skruv MRX SR 4 
x 16H, art. nr. 599 0 0512. 
 

14. Montering av sökljus i larmbåge 
 
Om sökljus monteras i larmbåge skall först ihoplimmad kopplingsplint med mellanplatta, 
bottenplatta och skruv MC6S M6 x 18 placeras mellan mutterkanaler där inrede sökljus 
sedan skall placeras. Placera distans DRM 6 x 10 x 5, art. nr. 599 0 0566, på monterad 
skruv i inrede. Lägg på nylonbricka B 10 x 50 x 2, art. nr. 599 0 0564 utanpå distans. Sätt 
på monterad sökljusenhet ovanpå nylonbrickan. Lägg dit ytterligare en nylonbricka samt 
en båtbricka NB 6 x 25 x 1,5, art. nr. 599 0 0565, lås fast enheten med en låsmutter M6, 
art. nr. 599 0 0506. Drag åt så att sökljuset inte glappar. 
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15. Montering av runtomstrålande blixtljus 

 
Om Runtomstrålande blixtljus, art. nr. XXXXX, skall monteras placera det på de 4 
skruvarna som är monterade i mutterkanalerna. Blixtljusets position fås av 
sammanställningsritning BXXXXXXXX. Lägg dit 4 st. brickor, BRB 3,2 x 7 x 0,5 art. nr. 599 
0 0504. Lås fast enheten med låsmutter M6, art. nr. 599 0 0506. Se fig. 15.1 
 

 

Låsmutter M6 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Tillverkning/montering av kablage 
 
Om inte färdigtillverkat kablage finns, tillverkas det enligt el-schema ELPCTXXX. Var noga 
med att skala kablar och se till att stiften är krimpta ordentligt på kablarna. Dra kablarna så 
att de inte ligger sträckta i larmbågen. Vassa kanter på inredet som riskerar att skava av 
kablar skall tejpas med el-tejp. När kablarna är dragna och kontakter och stift är ansluta 
skall kabestammen dras ihop med buntband. 
 

17. Montering av gavel 
 
Om kåpa fixeras med skruv från sidan skall fäste kåpa V och H Schweiz, art. nr. 599 0 
0575, monteras mellan gavel utan arbetsljus, svart, art. nr. 599 0 0042, och bottenprofil. 
Om kåpa fixeras med skruv från ovan skall ej fäste kåpa V och H Schweiz monteras. 
Gavel fästs med skruv insex MC6S R 6 x 16, art. nr. 599 0 0522, och bricka tandad IZ SR 
6,4 x 11 x 0,7, art. nr. 599 0 0505 placeras på skruv. Se fig. 17.1 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fäste kåpa
a 

 

Fig. 15.
 
 
Fig. 17.1
Gavel 
Skruv, tandad brick
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18. Montering/tillkapning av kåpa 

 
Om kåpa 1200mm blå, art. nr. 599 5 0011, behöver kapas ska man observera att kåpans 
verkliga längd är 1187mm och att man får dra av 2mm som bandsågen avverkar. På 
samma sätt gäller för kåpor med annan färg. När kåpan är tillkapad ska man grada av den 
kapade kanten. På kåpor skall u-formad gummilist, art. nr. 599 0 0150, tillkapas och 
monteras för att förhindra att vatten tränger in. Innan kåpor monteras skall larmbågen och 
kåpor blåsas rena med tryckluft. Hål, 11mm, för skruv PCB kåpa M6, art. nr. 599 0 0523, 
antingen för sidofixering eller toppfixering, skall borras i kåpan och hålen skall även gradas 
av. Skruva fast kåpor med skruv PCB kåpa M6 tillsammans med siliconbricka 10 x 18 x 
1,5, art. nr. 599 0 0492, med hjälp av Monteringsnyckel kåpa, art. nr. 599 0 0523. 
 
Om larmbågen är utrustad med högtalare skall kåpa 474mm högtalare, art. nr. 599 1 0022, 
skall även denna gradas och förses med u-formad gummilist.  
 

19. Montering av överfall 
 
Överfall, art. nr. 599 0 0045, monteras över skarven mellan två kåpor för att dels fixera 
kåporna och dels för att förhindra att vatten tränger in. Innan överfallen monteras skall 
framkanten på överfallen böjas så att framändan pekar rakt nedåt. När överfallen är på 
plats så fästs de med svartoxiderade stjärnskruv MRX M6 x 20, art. nr. 599 0 0168. 
Observera att det är viktigt att överfallen kommer ner i spåret på bottenprofilen. För detta 
finns särskilda verktyg. 
 

20. Montering av högtalartratt och kon 
 
Runt öppningen på högtalarkåpan skall u-formad gummilist tillkapas och monteras, i 
hörnen skall ett snitt med sax klippas för att få en bättre övergång. Innan högtalartratt 
brandbil, art. nr. 599 1 0023, monteras skall först en plåtbricka och sedan en 
gummipackning, som följer med i konförpackningen, monteras på drivaren. Sedan sätts 
högtalartratt brandbil, art. nr. 599 1 0023, på drivaren och ytterligare en gummipackning 
samt et extra plåtbricka till högtalartratt, art. nr. 299 0 0003, monteras. Innan kon svart 
kort, art. nr. 295 0 1100, skruvas fast på drivaren skall skruv, som följer med i 
konförpackningen, skruvas fast i hålet på toppen av konen. I nederkant av högtalartratt 
skall en etikett, art. nr. 990 0 0004, appliceras. 



                                       I – Monteringsinstruktion      Bilaga 3 
 
    Produkt  Artikelnr.  Datum 
    Larmbåge, generell brandbil  nnnnnnnn  2002-02-18 
Utfärdare  Telefon  Ingår i  Sida 
Daniel Tegenfeldt  0520-49 44 40    7 (7) 
Produktansvarig  Telefon  Dokumentnummer  Dok.ver.  Lagringsdata 
    Innnnnnnn   A  G:\\Innnnnnnn.nnn 

 
 

21. Montering av logotype 
 
Tvätta rent kåporna med t-sprit och appliceras logotype kåpa, art. nr. 999 0 0027. Om 
kåpa fixeras med skruv från sidan skall märkningen appliceras ytterst på kåpans långsida. 
Se fig. 21.1. Om kåpa fixeras med skruv från ovansidan skall märkningen appliceras på 
kåpornas kortsida. Se fig. 21.2. 
 
 

 
1 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
22. Testkörning av larm

 
När larmbågen är monterad ska
PCT/PCPB av någon annan per
 

23. Rengöring och pack
 
Spraya på Stardust Auto Smart 
matplast. Observera att det inte
inte går att tvätta bort. På färdig
0 0525, och 8 st. låsmuttrar M6,
för larmbåge skall placeras i kuv
Fig. 21.
båge 

 den provköras och testas enligt
son än den som har byggt den. 

ning 

och torka rent med röd putsduk.
 är vanlig förpackningsplast, den
packad larmbåge skall montering
 art. nr. 599 0 0506, tejpas fast i 
ert och tejpas fast på larmbåge.
Fig. 21.
 testprotokoll larmbåge 

 Vira in larmbågen i 
 lämnar en fet hinna som 
snyckel kåpa, art. nr. 599 
en plastpåse. El-schema 
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Funktionsgränser 
 
Produkt: 
 Larmbåge 
 
Funktion: 
 Visa växlande blåljus. 
 
Funktionsgräns: 

Ramp skall avge blått ljus i alla riktningar i horisontalplanet.  
Lyktan skall vid nominell spänning starta vid -30°C. 
Rampens blinkstyrka för det roterande ljuset vid vertikalvinkel 0°, ±4°. 
 
Vert. vinkel Krav, cd 
+4°  10 
0  20 
-4°  10 
 
Antal blinkningar per minut, krav 120 ≤ x ≤ 240 blink/min 
Lyktans ljusstyrkeperiod får vara högst 60% vid 10% av den maximala ljusstyrkan. 
Strobelyktan avger en pulsskur innehållande 4 st pulser, krav 45 ≤ x ≤ 120 pulsskurar/min. 
H1-lykta. Antal blinkningar per minut. Krav 45 ≤ x ≤ 120 blink/min. 
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Funktionsträd-Larmbåge 
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Funktioner 
 
Fäste 
Passa larmbåge 
Passa fordon 
Ge stabilitet 
 
Gavel 
Passa profil 
Passa kåpa 
Passa gavelskruv 
Passa kåpskruv 
Tillåta listmontage 
 
Högtalarfäste 
Passa profil 
Passa högtalarkåpa 
Passa inrede 
Passa drivare 
 
Högtalarkåpa 
Släppa igenom ljud 
Passa profil 
Passa högtalartratt 
Passa högtalarfäste 
Passa drivare 
Passa överfall 
Medge bearbetning 
Tillåta listmontage 
 
Högtalartratt 
Passa drivare 
Medge listmontage 
Passa högtalarkåpa 
Passa kon 
Sprida ljud 
 
Högtalarkon 
Passa drivare 
Passa högtalartratt 
Sprida ljud 
Skydda drivare 
 
Överfall 
Passa inrede 
Passa profil 
Passa skruv 
Tillåta listmontage 
Passa kåpa 

Passa högtalarkåpa 
 
Inrede 
Passa profil 
Passa kåpa 
Passa högtalarkåpa 
Medge rotorljusmontage 
Medge blixtljusmontage 
Passa högtalarfäste 
Passa drivare 
Medge överfallsmontage 
Medge strobemontering 
Medge sybarmontering 
Passa kåpskruv 
 
Kåpa 
Släppa igenom ljus 
Passa profil 
Passa gavel 
Passa kåpfäste 
Passa inrede 
Passa överfall 
Tillåta listmontage 
Tillåta etikettering 
Medge bearbetning 
Passa kåpskruv 
 
Profil 
Ge stabilitet 
Passa inrede 
Passa gavel 
Passa kåpfäste 
Passa kåpa 
Passa högtalarkåpa 
Passa fäste 
Passa överfall 
Tillåta listmontage 
Passa gavelskruv 
Medge skruvar i spår 
Passa rotorljus 
Passa blixtljus 
Passa högtalarfäste 
Tillåta tejpning 
Medge bearbetning 
 
Kåpfäste 
Passa profil 

Passa gavel 
Passa kåpa 
Passa gavelskruv 
Medge listmontage 
 
Kåpskruv 
Passa kåpa 
Passa kåpfäste 
Passa inrede 
 
Skyddslist 
Passa profil 
Passa gavel 
Passa kåpa 
Passa högtalarkåpa 
Passa högtalartratt 
 
Rotorljus 
Passa bottenprofil 
Passa inrede 
Passa kåpa 
Medge rotation 
Sprida ljus 
Motstå vibrationer 
Alstra ljus 
 
Lampinsats 
Passa inrede 
Passa kåpa 
Sprida ljus 
Passa blixtljuslampa 
Passa halogenlampa 
Alstra ljus 
 
Drivare 
Passa högtalafäste 
Passa högtalartratt 
Passa högtalarkåpa 
Passa högtalarkon 
Alstra ljud 
 
Stobeaggregat 
Passa inrede 
Passa kåpa 
Skapa starkspänning 
Styra ljusblink 
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Förslag från brainstorming 
 
Vad finns det för alternativ till larmbågen? 
Varningssignal via GPS-mottagare i bil 
Varningssignal via RDS-radio i bil 
Varningssignal via SMS-meddelande i bil 
Laserljus som blinkar och lyser 
Uv-ljus som sänds ut från utryckningsbil och lyser upp detalj/display i bil 
Infrarött-ljus som sänds ut från utryckningsbil och lyser upp detalj/display i bil 
Hologram i bil 
Hela bilen blinkar 
Stor varningsflagga som hissas upp på utryckningsbil 
Stark strålkastare från en sattelit som lyser på fordonet 
Varningsbil åker före och ”banar väg” 
Blinkande standard helljus som varnar 
Röksignaler som varnar 
Kille i taklucka som skriker/viftar och varnar 
Kängurufångare och preja undan andra bilar 
Blinkande reflexstolpar utmed vägen som börjar blinka när utryckningsfordon kommer inom 
ett visst avstånd 
Skicka signal till fordon som presenteras i vindrutan om utryckningsfordon närmar sig 
Vattenkanon på taket 
Hollywood däck som skriker och varnar 
Hologram på taket som varnar 
Flygplansbanderoll 
Radar som varnar andra bilar 
 
Vad kan man ha för alternativa ljuskällor? 
Pyroteknisk ljuskälla 
Kemisk belysning i bågen 
Radioaktiv båge 
Fackla som brinner i bågen 
Solceller i bågen som laddar upp batterier i bågen 
Centrerad ljusskälla med fiberoptik som leder ut ljus till reflektorer 
Reflexer som reflekterar solljus eller annan ljuskälla 
Speglar och reflexer som roterar och sprider ljuset från en central ljuskälla 
”Solkatt” 
Dioder, blinkande, rinnande ljus 
Lysrör 
Strobe 
Laser 
Uv-ljus 
 
Hur kan man alstra ljud till larmbågen? 
Cykelsmattra som skapar ljud 
Streck som låter på väg 
Ljud alstras med hjälp av avgaser 
Koskälla som varningsljud 
Marackas i hjulen som låter 
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Högfrekvent ljud som sänds ut och tas upp av mottagare i bilar framför och omvandlas till 
hörbart ljud i stereon 
Mistlur som varnar 
Tuta som alstrar ljud av fartvinden 
Trycklufts tuta 
 
Hur kan man montera ihop larmbågen? 
Formsprutad profil och underrede i ett stycke 
Man bockar alla detaljer och slipper svetsa 
Man skjuver på alla dela i spåren på profilen och slipper på så vis skruva fast detaljerna 
Nita detaljer 
Skruva ihop inredet 
Limma ihop inredet 
Snäppa ihop inredet 
Tejpa ihop inredet 
Samma storlek fram och bak på lampor, större serier=lägre priser 
Snappa fast detaljer => färre skruvar 
Skjuva på detaljer i spår tillsammans med distanser och som säkras med gavel 
 
Vad kan man göra för att förenkla/förbättra larmbågen? 
Klar kåpa, färgade lampor 
Minska godstjockleken på detaljer 
Minska materialet, onödigt skärs bort 
Mer standardiserade detaljer 
Mer standardiserade mått 
En båge med olika fästen 
Snäppfästen 
En lampa som lyser både framåt och bakåt 
En lampa som lyser rakt upp, bryts så det lyser både bak och fram 
Modulindelning av lampkassetter 
Standardände med kåpa och gavel  
Sätta fast lampor med kardborreband 
Kåpan kan fungera som ljusspridare, inget glas till varje lampa 
Samma storlek på alla lampor 
Glasfiber i profilen, minskar vikten 
Kolfiber i profilen, minskar vikten 
Plastdetaljer istället för aluminium och stål 



Alternativ till larmbåge Bilaga 11
Varningssignal via GPS-mottagare i bil
Varningssignal via RDS-radio i bil
Varningssignal via SMS-meddelande i bil
Skicka signal till fordon som presenteras i vindrutan om utryckningsfordon närmar sig
Radar som varnar i vanliga bilar
Varningssignal via Infrarött ljus
Varningssignal via ultraviolett ljus
Högfrekvent ljud sänds ut och tas upp av mottagare i bilar framför och omvandlas till hörbart ljud i stereon

Ljuskällor
Solceller i bågen som laddar upp batterier i bågen
Centrerad ljusskälla med fiberoptik som leder ut ljus till reflektorer
Speglar och reflexer som roterar och sprider ljuset från en central ljuskälla
Linser som sprider ljus i stället för reflektorer
Dioder, blinkande, rinnande ljus
Laser

Ljudkällor
befintlig fast lägre modell
Befintlig högtalare med helgjuten kåpa/tratt
Mistlur som varnar
Tuta som alstrar ljud av fartvinden
Trycklufts tuta

Monteringssätt
Formsprutad profil och underrede i ett stycke
Man bockar alla detaljer och slipper svetsa
Man skjuver på alla dela i spåren på profilen och slipper på så vis skruva fast detaljerna
Nita detaljer
Skruva ihop inredet
Limma ihop inredet
Snäppa ihop inredet
Tejpa ihop inredet
Snappa fast detaljer => färre skruvar
Skjuva på detaljer i spår tillsammans med distanser och som säkras med gavel

Förändringar/förbättringar
Samma storlek fram och bak på lampor, större serier=lägre priser
Klar kåpa, färgade lampor
Minska godstjockleken på detaljer
Minska materialet, onödigt skärs bort
Mer standardiserade detaljer
Mer standardiserade mått
En båge med olika fästen
En lampa som lyser både framåt och bakåt
En lampa som lyser rakt upp, bryts så det lyser både bak och fram
Modulindelning av lampkassetter
Standardände med kåpa och gavel
Kåpan kan fungera som ljusspridare, inget glas till varje lampa
Samma storlek på alla lampor
Glasfiber i profilen, minskar vikten
Kolfiber i profilen, minskar vikten
Plastdetaljer istället för aluminium och stål
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Varningssignal via GPS/RDS/SMS-mottagare i bil eller via IR/UV-ljus
Skicka signal till fordon som presenteras i vindrutan om utryckningsfordon närmar sig
Solceller i bågen som laddar upp batterier i bågen
Centrerad ljusskälla med fiberoptik som leder ut ljus till reflektorer
Speglar och reflexer som roterar och sprider ljuset från en central ljuskälla
Linser som sprider ljus i stället för reflektorer
Dioder, blinkande, rinnande ljus
Laser
Ljud alstras med hjälp av avgaser
Högfrekvent ljud sänds ut och tas upp av mottagare i bilar framför och omvandlas till hörbart ljud i stereon
befintlig fast lägre modell
Befintlig högtalare med helgjuten kåpa/tratt
Mistlur som varnar
Tuta som alstrar ljud av fartvinden
Trycklufts tuta
Formsprutad profil och underrede i ett stycke
Man bockar alla detaljer och slipper svetsa
Man skjuver på alla dela i spåren på profilen och slipper på så vis skruva fast detaljerna
Nita detaljer
Skruva ihop inredet
Limma ihop inredet
Snäppa ihop inredet
Tejpa ihop inredet
Samma storlek fram och bak på lampor, större serier=lägre priser
Snappa fast detaljer => färre skruvar
Skjuva på detaljer i spår tillsammans med distanser och som säkras med gavel
Klar kåpa, färgade lampor
Minska godstjockleken på detaljer
Minska materialet, onödigt skärs bort
Mer standardiserade detaljer
Mer standardiserade mått
En båge med olika fästen
En lampa som lyser både framåt och bakåt
En lampa som lyser rakt upp, bryts så det lyser både bak och fram
Modulindelning av lampkassetter
Standardände med kåpa och gavel
Kåpan kan fungera som ljusspridare, inget glas till varje lampa
Samma storlek på alla lampor
Glasfiber i profilen, minskar vikten
Kolfiber i profilen, minskar vikten
Plastdetaljer istället för aluminium och stål



Solceller i bågen som laddar upp batterier i bågen Bilaga 11
Centrerad ljusskälla med fiberoptik som leder ut ljus till reflektorer
Speglar och reflexer som roterar och sprider ljuset från en central ljuskälla
Linser som sprider ljus i stället för reflektorer
Dioder, blinkande, rinnande ljus
befintlig fast lägre modell
Befintlig högtalare med helgjuten kåpa/tratt
Mistlur som varnar
Tuta som alstrar ljud av fartvinden
Trycklufts tuta
Formsprutad profil och underrede i ett stycke
Man bockar alla detaljer och slipper svetsa
Man skjuver på alla dela i spåren på profilen och slipper på så vis skruva fast detaljerna
Nita detaljer
Skruva ihop inredet
Limma ihop inredet
Snäppa ihop inredet
Tejpa ihop inredet
Snappa fast detaljer => färre skruvar
Skjuva på detaljer i spår tillsammans med distanser och som säkras med gavel
Samma storlek fram och bak på lampor, större serier=lägre priser
Klar kåpa, färgade lampor
Minska godstjockleken på detaljer
Minska materialet, onödigt skärs bort
Mer standardiserade detaljer
Mer standardiserade mått
En båge med olika fästen
En lampa som lyser både framåt och bakåt
En lampa som lyser rakt upp, bryts så det lyser både bak och fram
Modulindelning av lampkassetter
Standardände med kåpa och gavel
Kåpan kan fungera som ljusspridare, inget glas till varje lampa
Samma storlek på alla lampor
Glasfiber i profilen, minskar vikten
Kolfiber i profilen, minskar vikten
Plastdetaljer istället för aluminium och stål

Centrerad ljusskälla med fiberoptik som leder ut ljus till reflektorer
Linser som sprider ljus i stället för reflektorer
befintlig fast lägre modell
Befintlig högtalare med helgjuten kåpa/tratt
Mistlur som varnar
Tuta som alstrar ljud av fartvinden
Trycklufts tuta
Formsprutad profil och underrede i ett stycke
Man bockar alla detaljer och slipper svetsa
Man skjuver på alla dela i spåren på profilen och slipper på så vis skruva fast detaljerna
Nita detaljer
Skruva ihop inredet
Limma ihop inredet
Snäppa ihop inredet
Tejpa ihop inredet
Snappa fast detaljer => färre skruvar
Skjuva på detaljer i spår tillsammans med distanser och som säkras med gavel
Samma storlek fram och bak på lampor, större serier=lägre priser
Klar kåpa, färgade lampor



Minska godstjockleken på detaljer
Minska materialet, onödigt skärs bort Bilaga 11
Mer standardiserade detaljer
Mer standardiserade mått
En båge med olika fästen
Standardände med kåpa och gavel
Kåpan kan fungera som ljusspridare, inget glas till varje lampa
Samma storlek på alla lampor
Glasfiber i profilen, minskar vikten
Kolfiber i profilen, minskar vikten
Plastdetaljer istället för aluminium och stål

Speglar och reflexer som roterar och sprider ljuset från en central ljuskälla
Linser som sprider ljus i stället för reflektorer
befintlig fast lägre modell
Befintlig högtalare med helgjuten kåpa/tratt
Mistlur som varnar
Tuta som alstrar ljud av fartvinden
Trycklufts tuta
Formsprutad profil och underrede i ett stycke
Man bockar alla detaljer och slipper svetsa
Man skjuver på alla dela i spåren på profilen och slipper på så vis skruva fast detaljerna
Nita detaljer
Skruva ihop inredet
Limma ihop inredet
Snäppa ihop inredet
Tejpa ihop inredet
Snappa fast detaljer => färre skruvar
Skjuva på detaljer i spår tillsammans med distanser och som säkras med gavel
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KRITERIER

- - - - - - L L - - L L - - + + - + + - - -
R

- - - - - - L L - - - - - - L L - + + - - -
E

+ + + + + + + + - - + + + + + + - + + + + +
F

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
E

L L L L L L L L - - + + - - L L - L L L - -
R

L L - L L - L L - - + + - - L L - L L - - -
E

- - - - - - L L L L + + + + L L L L L L L L
N

- - - - - - L L - - L L - - L L - L L - - -
S

+ + + L L + + + L L + + + + L L L L L L L L

Σ − 4 4 5 4 4 5 0 0 6 6 1 1 5 5 0 0 6 0 0 4 5 5
Σ + 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 6 6 4 4 3 3 1 4 4 2 2 2

Σ ΤΟΤ -1 -1 -2 -2 -2 -2 3 3 -5 -5 5 5 -1 -1 3 3 -5 4 4 -2 -3 -3

Fysisk storlek

Tillförlitlighet

Helt nytt koncept

BETYG

Hållbarhet

Kvalitetsintryck

Ny, okänd teknik

Pris

Antal ingående detaljer

Monteringshastighet
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Koncept 7 8 11 12 15 16 18 19 Investering
Fordonsfäste 226 226 226 226 226 226 226 226
Gavel 294 294 294 294 294 294 294 294
Högtalarfäste 90 90 90 90 90 90 90 90
Högtalarkåpa 398 398 398 398 398 398 398 398
Högtalartratt 181 181 181 181 181 181 181 181
Högtalarkon 52 52 52 52 52 52 52 52
Överfall 116 116 116 116 116 116 116 116
Inrede - - - - - - - -
Kåpa, klar - - 397 397 - - - -
Kåpa, blå 455 455 - - 455 455 455 455
Profil 377 377 377 377 377 377 377 377
Kåpfäste 25 25 25 25 25 25 25 25
Kåpskruv 66 66 66 66 66 66 66 66
Skyddslist 67 67 67 67 67 67 67 67
Rotorljusenhet X 2 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Lampenhet, dubbel X 2 - - - - 320 - 320 -
Linsenhet X 2 440 440 - - - - - - 50000
Lampenhet, F&B X 2 - - - - - 400 - 400 50000
Diodenhet X 4 - - 6400 6400 - - - -
Dist. Fasthållning X 6 120 - 120 - 120 120 - -
Drivare 151 151 151 151 151 151 151 151
Blixtrör 80 80 - - 160 80 160 80
Glödlampa H1 19 19 - - 37 37 19 19
Strobeaggregat 811 - - - 811 811 811 811
Summa 5065 4134 10058 9938 5044 5044 4905 4905

Kostnadsberäkningar av koncept Bilaga 14
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VIKT
FÖRSLAG 9 6 5 4 7 4 8 SUMMA
Normera 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 1,0

2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,5
Koncept 7 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0
Koncept 8 0,6 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2

0,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 1,6
Koncept 11 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4

0,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,9
Koncept 12 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,8
Koncept 15 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6

2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,4
Koncept 16 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 2,1
Koncept 18 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6

2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,7
Koncept 19 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2

Bilaga 15



Koncept Investering Självkostnad, konceptet Självkostnad, besparing Payback tid
7 50000 5065 496 2,0
8 50000 4134 1427 0,7
11 - 10058 -4497 -
12 - 9938 -4377 -
15 - 5044 518 -
16 50000 5044 518 2
18 - 4905 656 -
19 50000 4905 656 1,5

Brandbilsbågar/år= 50

5561Självkostnad för befintlig båge=

Payback kalkyl Bilaga 16
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Modeller över larmbågens ingående detaljer 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fäste-kåpa 

Gavel 

Kåpskruv 

Bottenprofil 
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Kåpa 

Överfall 

Inrede 
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Sammanställningsritning av larmbågens detaljer 
 

 
 
 

 
 
 

Översiktsbild 1 

Översiktsbild 2 
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Gavel, Kåpfäste, Kåpskruv och Profil 

Inrede, Profil och Kåpa 

Överfall och Kåpor 
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