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Sammanfattning  

Efterfrågan	  på	  temporära	  byggnader	  har	  ökat	  de	  senaste	  åren	  och	  en	  av	  anledningarna	  till	  detta	  
är	  det	  ökade	  behovet	  av	  temporära	  boenden.	  Rapporten	  tar	  upp	  utvecklingen	  av	  ett	  koncept	  
som	  låser,	  sammanfogar	  och	  tätar	  sandwichpaneler	  i	  temporära	  byggnader	  med	  företaget	  
Swetech	  Design	  AB	  som	  uppdragsgivare.	  Detta	  koncept	  ska	  även	  kunna	  erbjuda	  möjlighet	  till	  
montering,	  demontering	  och	  återmontering	  av	  byggnaderna	  som	  panelerna	  bildar.	  	  
	  
Projektet	  har	  avgränsats	  till	  att	  beröra	  låsning,	  sammanfogningen	  och	  tätning	  i	  längdled	  av	  
Swetech	  Design	  AB´s	  sandwichpaneler.	  Panelerna	  som	  konceptet	  ska	  appliceras	  på	  har	  en	  höjd	  
på	  2703	  mm,	  en	  bredd	  på	  2297	  mm	  och	  en	  tjocklek	  på	  206	  mm.	  Panelernas	  kärnmaterial	  består	  
av	  cellplast	  som	  är	  laminerad	  med	  ett	  material	  av	  glasfiber	  och	  polyester.	  
	  
Förstudien	  har	  innefattat	  litteraturstudier	  som	  har	  berört	  olika	  sammanfogningar,	  vad	  som	  är	  
viktigt	  att	  tänka	  på	  vid	  utformandet	  av	  en	  lufttät	  konstruktion	  samt	  efterforskning	  gällande	  
byggkrav	  runt	  temporära	  boenden.	  Även	  ett	  studiebesök	  hos	  modulbyggande	  företaget	  Mobile	  
Composite	  Solutions	  (MCS)	  gjordes	  där	  kunskap	  om	  montering	  av	  stora	  enheter	  och	  
tillverkningstekniken	  RTM	  införskaffades.	  En	  inventering	  av	  sammanfogningar	  i	  olika	  
branscher	  genomfördes	  för	  att	  erhålla	  kunskap	  om	  hur	  man	  kan	  låsa,	  sammanfoga	  och	  täta	  
enheter.	  	  
	  
Efter	  förstudien	  uppfördes	  en	  kravspecifikation	  och	  två	  funktionsanalyser	  som	  ställde	  krav	  och	  
önskemål	  på	  konceptets	  lösning	  samt	  uttryckte	  konceptet	  i	  funktioner	  istället	  för	  lösningar.	  
Kravspecifikationen	  och	  funktionsanalyserna	  låg	  sedan	  som	  grund	  för	  idégenereringsfasen	  som	  
resulterade	  i	  dellösningar	  vilka	  kombinerades	  och	  bildade	  olika	  helhetslösningar.	  Genom	  
elimineringsmetoder,	  sållningsverktyg	  och	  resonemang	  med	  uppdragsgivaren	  valdes	  ett	  
slutgiltigt	  koncept.	  Det	  utvalda	  konceptet	  bygger	  på	  en	  splitsfog	  som	  i	  kombination	  med	  en	  
tätningslist	  och	  en	  låsanordning,	  sammanfogar	  och	  täta	  sandwichpanelerna.	  Låsanordningen	  
består	  av	  ett	  vinkeljärn,	  bult	  och	  mutter.	  
	  
Konceptet	  har	  visualiserats	  i	  form	  av	  skisser,	  CAD-‐modell,	  en	  fysisk	  modell	  på	  ett	  utsnitt	  mellan	  
två	  sandwichpaneler	  i	  skala	  1:1	  samt	  enklare	  ritningar	  och	  en	  komponentlista.	  Ett	  förslag	  på	  
fortsatt	  arbete	  har	  även	  uppförts	  för	  att	  konceptet	  ska	  kunna	  uppfylla	  samtliga	  krav	  i	  
kravspecifikationen	  och	  för	  att	  uppdragsgivaren	  ska	  kunna	  realisera	  konceptet	  om	  så	  önskas.	  
 



	  
	  
	  

	  

Abstract  

The	  demand	  for	  temporary	  buildings	  has	  increased	  during	  the	  last	  few	  years.	  The	  main	  reason	  
for	  this	  increase	  is	  the	  need	  for	  temporary	  housing.	  	  This	  thesis	  contains	  the	  development	  of	  a	  
construction	  solution	  that	  locks,	  joins	  and	  seals	  sandwich	  panels	  together	  in	  temporary	  
buildings.	  This	  solution	  also	  explains	  how	  to	  mount,	  de-‐mount	  and	  re-‐mount	  the	  buildings	  and	  
was	  developed	  in	  cooperation	  with	  the	  commissioning	  company	  Swetech	  Design	  AB.	  	  
	  
The	  project	  has	  been	  limited	  to	  just	  the	  horizontal	  joints	  of	  Swetech	  Design	  AB´s	  sandwich	  
panels.	  The	  panels	  which	  the	  construction	  solution	  is	  going	  to	  be	  applied	  on	  have	  the	  
dimensions	  of	  2703	  mm	  in	  height,	  2297	  mm	  in	  width	  and	  a	  thickness	  of	  206	  mm.	  The	  core	  
consists	  of	  cellular	  plastic	  that	  is	  laminated	  with	  a	  material	  that	  consists	  of	  fiberglass	  and	  
polyester.	  
	  
The	  pre-‐study	  consisted	  of	  literature	  studies	  of	  various	  types	  of	  joints,	  the	  important	  properties	  
needed	  in	  order	  to	  make	  an	  airproof	  construction	  and	  the	  various	  building	  requirements	  for	  
temporary	  residents.	  The	  pre-‐study	  also	  consisted	  of	  a	  visit	  to	  the	  module	  building	  company	  
Mobile	  Composite	  Solutions	  (MCS)	  which	  helped	  in	  acquiring	  knowledge	  of	  mounting	  big	  units	  
and	  the	  manufacturing	  technique	  RTM.	  Even	  inventories	  in	  different	  branches	  were	  made,	  to	  
get	  knowledge	  around	  the	  different	  possibilities	  and	  variations	  of	  locking,	  sealing	  and	  joining	  
parts.	  	  
	  
After	  the	  completion	  of	  the	  pre-‐study	  a	  requirements	  specification	  and	  two	  function	  analysis	  
where	  made	  that	  put	  demands	  and	  requirements	  on	  the	  concept	  solution	  and	  expressed	  the	  
concept	  in	  terms	  of	  functions	  instead	  of	  solutions.	  The	  requirements	  specification	  and	  the	  
function	  analysis	  became	  the	  base	  of	  the	  idea	  generating	  phase.	  This	  phase	  resulted	  in	  partial	  
solutions	  and	  complete	  solutions	  which	  were	  then	  combined	  together	  to	  establish	  different	  
concepts.	  Through	  elimination	  methods,	  screening	  tools	  and	  discussions	  together	  with	  the	  
commissioning	  company	  a	  final	  concept	  was	  chosen.	  The	  concept	  is	  built	  on	  a	  tension	  joint	  in	  
combination	  with	  a	  sealing	  profile	  and	  a	  locking	  device	  made	  of	  an	  angle	  steel,	  bolt	  and	  nut	  
which	  can	  join	  and	  seal	  the	  sandwich	  panels.	  
	  
The	  concept	  has	  been	  visualized	  in	  the	  form	  of	  sketches,	  CAD-‐model,	  a	  physical	  model	  on	  a	  cut-‐
out	  between	  two	  sandwich	  panels	  in	  scale	  1:1,	  basic	  drawings	  and	  a	  component	  list.	  A	  proposal	  
for	  continued	  work	  has	  also	  been	  presented	  in	  order	  to	  assure	  that	  the	  construction	  meets	  all	  
the	  requirements	  listed	  in	  the	  requirements	  specification	  and	  to	  make	  it	  possible	  for	  the	  
commissioning	  company	  to	  implement	  the	  concept.	  



	  
	  
	  

	  

Innehållsförteckning 

Sammanfattning	  ..................................................................................................................................................	  3	  
Abstract	  ...................................................................................................................................................................	  4	  
1	  Inledning	  .............................................................................................................................................................	  9	  
1.1	  Bakgrund	  ...................................................................................................................................................	  9	  
1.2	  Problemformulering	  .............................................................................................................................	  9	  
1.3	  Syfte	  ...........................................................................................................................................................	  10	  
1.4	  Mål	  .............................................................................................................................................................	  10	  
1.5	  Avgränsningar	  ......................................................................................................................................	  10	  

2	  Metod	  ................................................................................................................................................................	  11	  
2.1	  Projektplanen	  .......................................................................................................................................	  11	  
2.1.1	  Projektmodell	  ...............................................................................................................................	  11	  
2.1.2	  Riskbedömning	  ............................................................................................................................	  11	  
2.1.3	  WBS	  ..................................................................................................................................................	  12	  
2.1.4	  Gantt-‐schema	  ................................................................................................................................	  12	  
2.1.5	  Resursplan	  .....................................................................................................................................	  13	  

2.2	  Förstudie	  .................................................................................................................................................	  13	  
2.2.1	  Litteraturstudie	  ...........................................................................................................................	  13	  
2.2.2	  Sandwichkonstruktioner	  .........................................................................................................	  14	  
2.2.3	  Inventering	  av	  sammanfogning	  ............................................................................................	  14	  

2.3	  Analys	  .......................................................................................................................................................	  15	  
2.3.1	  Kravspecifikation	  ........................................................................................................................	  15	  
2.3.2	  Funktionsanalys	  ..........................................................................................................................	  15	  

2.4	  Idégenerering	  .......................................................................................................................................	  16	  
2.5	  Klustring	  av	  idéer	  ................................................................................................................................	  17	  
2.6	  Konceptval	  .............................................................................................................................................	  18	  
2.6.1	  Elimineringsmatris	  ....................................................................................................................	  18	  
2.6.2	  Krysschema	  ...................................................................................................................................	  18	  

2.7	  Konceptutveckling	  ..............................................................................................................................	  19	  
2.7.1	  Konceptbeskrivning	  ..................................................................................................................	  19	  
2.7.2	  Kraft-‐	  och	  materialanalyser	  ...................................................................................................	  19	  
2.7.3	  FMEA	  ................................................................................................................................................	  19	  

2.8	  CAD-‐modell	  ............................................................................................................................................	  19	  
2.9	  Modell	  .......................................................................................................................................................	  20	  
2.10	  Detaljkonstruktion	  ...........................................................................................................................	  20	  

3	  Resultat	  ............................................................................................................................................................	  21	  
3.1	  Projektplanen	  .......................................................................................................................................	  21	  
3.2	  Förstudie	  .................................................................................................................................................	  23	  
3.2.1	  Litteraturstudie	  ...........................................................................................................................	  23	  
3.2.2	  Sandwichkonstruktioner	  .........................................................................................................	  26	  
3.2.3	  Inventering	  av	  sammanfogningar	  .......................................................................................	  28	  

3.3	  Analys	  .......................................................................................................................................................	  32	  
3.3.1	  Kravspecifikation	  ........................................................................................................................	  32	  
3.3.2.	  Funktionsanalys	  .........................................................................................................................	  33	  

3.4	  Idégenerering	  .......................................................................................................................................	  35	  
3.5	  Klustring	  av	  idéer	  ................................................................................................................................	  36	  
3.6	  Konceptval	  .............................................................................................................................................	  38	  



	  
	  
	  

	  

3.6.1	  Elimineringsmatris	  ....................................................................................................................	  39	  
3.6.2.	  Krysschema	  ..................................................................................................................................	  44	  

3.7	  Konceptutveckling	  ..............................................................................................................................	  45	  
3.7.1	  Konceptbeskrivning	  ..................................................................................................................	  46	  
3.7.2	  Kraft	  och	  material	  analyser	  ....................................................................................................	  47	  
3.7.3	  FMEA	  ................................................................................................................................................	  47	  

3.8	  CAD-‐modell	  ............................................................................................................................................	  49	  
3.9	  Modell	  .......................................................................................................................................................	  51	  
3.10	  Detaljkonstruktion	  ...........................................................................................................................	  54	  

4	  Diskussion	  .......................................................................................................................................................	  57	  
5	  Slutsats	  .............................................................................................................................................................	  59	  

 

  



	  
	  
	  

	  

Bilagor 

Bilaga	  A:	  Projektplan	  
Bilaga	  B:	  Uppdragsbeskrivning	  
Bilaga	  C:	  Studiebesök	  hos	  det	  modulbyggande	  företaget	  MCS	  
Bilaga	  D:	  Inventering	  av	  sammanfogningar	  
Bilaga	  E:	  Idégenerering	  
	  



	  

Figurer- och tabellförteckning 

Samtliga	  tabeller,	  skisser,	  CAD-‐modell,	  ritningar,	  modell	  i	  skala	  1:1	  och	  fotografierna	  är	  
gjorda	  av	  uppdragstagaren	  Sanna	  Hedman.	  
	    



	  
	  
	  

	   9	  

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Efterfrågan	  på	  temporära	  byggnader	  har	  ökat	  under	  de	  senaste	  åren	  och	  då	  inte	  minst	  i	  
takt	  med	  den	  ökade	  flyktinginvandringen.	  Detta	  har	  gjort	  att	  temporära	  byggnader	  som	  
är	  uppbyggda	  av	  sandwichpaneler	  har	  fått	  en	  allt	  viktigare	  roll	  för	  att	  bland	  annat	  kunna	  
erbjuda	  människor	  i	  nöd	  ett	  hem.	  
	  
Detta	  examensarbete	  utfördes	  med	  Swetech	  Design	  AB	  som	  uppdragsgivare.	  Swetech	  
Design	  AB	  arbetar	  med	  olika	  sorters	  konstruktionslösningar	  och	  har	  tidigare	  erfarenhet	  
av	  temporära	  byggnader	  i	  sandwichmaterial.	  De	  strävar	  i	  dagsläget	  efter	  att	  kunna	  
leverera	  dessa	  byggnader	  i	  form	  av	  platta	  paket.	  Detta	  medför	  att	  det	  blir	  färre	  
transporter	  som	  i	  sin	  tur	  ger	  en	  mera	  kostnadseffektiv	  lösning	  och	  dessutom	  värnar	  om	  
miljön.	  För	  att	  kunna	  leverera	  platta	  paket	  behövde	  en	  konstruktionslösning	  utvecklas	  
som	  sammanfogar,	  tätar	  och	  låser	  sandwichpaneler	  vilket	  var	  anledningen	  till	  att	  detta	  
examensarbete	  uppstod.	  	  
	  
För	  att	  enkelt	  kunna	  transportera	  och	  montera	  dessa	  temporära	  byggnader	  måste	  
konstruktionslösningen	  vara	  smidig	  och	  generera	  en	  tät	  och	  säker	  lösning	  för	  att	  bland	  
annat	  kunna	  utnyttja	  panelernas	  goda	  isoleringsförmåga	  som	  bidrar	  till	  minskad	  
energianvändning.	  Vid	  montering	  av	  temporära	  byggnader	  är	  det	  viktigt	  att	  montörerna	  
anser	  att	  sandwichpanelernas	  sammanfogning,	  tätning	  och	  låsning	  är	  lättförståelig,	  för	  
att	  göra	  monteringen	  både	  snabb	  och	  smidig.	  	  
	  
När	  projektplanen	  utformades	  var	  företag	  X	  uppdragsgivare	  och	  är	  därför	  anpassad	  
efter	  detta	  företag.	  Projektplanen	  har	  ändå	  varit	  användbar	  genom	  projektet	  då	  den	  nya	  
uppdragsgivaren	  verkar	  inom	  samma	  bransch.	  Projektet	  utgörs	  inom	  kursen	  
examensarbete	  för	  högskoleingenjörsexamen	  i	  innovationsteknik	  och	  design	  vid	  
Karlstads	  universitet	  och	  omfattar	  22,5	  hp	  och	  sträcker	  sig	  över	  vårterminen	  2016.	  
Handledare	  för	  projektet	  har	  varit	  universitetsadjunkt	  Monica	  Jakobsson,	  och	  
examinator	  var	  professor	  Leo	  De	  Vin.	  
	  

1.2 Problemformulering 
Hur	  konstruerar	  man	  en	  lösning	  som	  låser,	  sammanfogar	  och	  tätar	  mobila	  
sandwichpaneler	  i	  längdled	  och	  som	  möjliggör	  för	  en	  montering,	  demontering	  och	  
återmontering?	  
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1.3 Syfte  
Syftet	  med	  detta	  projekt	  har	  varit	  att	  på	  ett	  självständigt	  sätt	  föra	  samman	  och	  tillämpa	  
de	  kunskaper	  som	  förvärvats	  under	  utbildningen	  inom	  högskoleingenjörsprogrammet	  i	  
innovationsteknik	  och	  design.	  Med	  hjälp	  av	  produktutvecklingsprocessen	  och	  dess	  
verktyg	  konstruera	  en	  låsanordning	  som	  gör	  det	  enkelt	  att	  låsa,	  sammanfoga	  och	  täta	  
sandwichpaneler	  i	  längdled.	  Låsanordningen	  ska	  även	  göra	  det	  möjligt	  att	  demontera	  
och	  återmontera	  panelerna	  för	  att	  byggnaderna	  som	  dessa	  bildar	  ska	  förbli	  mobila.	  
	  

1.4 Mål  
Målet	  har	  varit	  utveckla	  ett	  koncept	  som	  låser,	  sammanfogar	  och	  tätar	  sandwichpaneler	  
i	  längdled	  på	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  sätt.	  Konceptet	  ska	  generera	  i	  en	  tätande	  
konstruktion	  som	  håller	  panelerna	  låsta	  i	  det	  önskade	  monteringsläget,	  klarar	  av	  att	  
sammanfoga,	  demontera	  och	  återmontera	  panelerna	  och	  på	  så	  vis	  behålla	  byggnadernas	  
förmåga	  att	  vara	  mobila.	  Konceptet	  ska	  även	  teoretiskt	  tåla	  de	  krafter	  som	  den	  kan	  
utsättas	  för.	  	  
 
Denna	  lösning	  kommer	  att	  presenteras	  i	  form	  av	  bilder	  på	  CAD-‐modellen	  och	  som	  en	  
3D-‐modell	  i	  skala	  1:1	  vid	  redovisningstillfället	  den	  26/5	  samt	  vid	  examensutställningen	  
den	  27/5	  utanför	  aula	  Magna	  på	  Karlstads	  universitet.	  	  
	  
Konceptet	  kommer	  även	  att	  levereras	  till	  uppdragsgivaren	  i	  form	  av	  en	  CAD-‐modell,	  
enklare	  ritningar	  och	  komponentlista	  samt	  en	  modell	  i	  skala	  1:1,	  som	  sedan	  
uppdragsgivaren	  kan	  använda	  för	  vidareutveckling	  tillsammans	  med	  panelernas	  övriga	  
sammanfogningar.	  
	  

1.5 Avgränsningar 
En	  avgränsning	  för	  detta	  examensarbete	  var	  att	  endast	  fokusera	  på	  låsning,	  
sammanfogning	  och	  tätning	  av	  sandwichpaneler	  i	  längdled.	  En	  annan	  avgränsning	  
gjordes	  även	  gällande	  materialvalet	  för	  konceptet.	  
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2 Metod 

Detta	  projekt	  har	  utgått	  från	  produktutvecklingsprocessens	  faser	  enligt	  Johannesson	  et	  
al.	  2013	  och	  består	  av	  faserna:	  förstudie,	  kravspecificering,	  konceptgenerering,	  
konceptval,	  detaljkonstruktion	  och	  modelltillverkning.	  
	  

2.1 Projektplanen 
En	  projektplan	  användes	  för	  att	  ge	  vägledning	  i	  projektet	  och	  innehåller	  bakgrund,	  mål,	  
organisation,	  en	  projektmodell,	  kommentar	  till	  tidsplanen	  och	  resursplanen,	  
riskbedömning,	  dokumenthantering,	  samt	  bilagor.	  Bilagorna	  består	  av	  en	  WBS,	  Gantt-‐
schema	  och	  en	  resursplan.	  Den	  ska	  ge	  en	  tydlig	  bild	  över	  projektet	  genom	  att	  definierar	  
uppgiften	  som	  skall	  lösas,	  anledningen	  till	  att	  den	  skall	  lösas,	  inom	  vilka	  tidsramar	  den	  
ska	  lösas,	  vilka	  resurser	  som	  finns	  till	  förfogande	  samt	  ansvarsområden	  för	  de	  
involverade	  i	  projektet	  (Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2004).	  
	  
När	  projektplanen	  är	  godkänd	  av	  handledare,	  examinator	  och	  uppdragsgivare	  kan	  
arbetet	  påbörjas.	  
	  
Projektplanen	  i	  sin	  helhet	  samt	  dess	  bilagor	  som	  kan	  ses	  i	  bilaga	  A	  samt	  förklaras	  
kortfattat	  nedan	  tillsammans	  med	  projektmodellen	  och	  resursplanen.	  
	  

2.1.1 Projektmodell 
En	  projektmodell	  visar	  projektets	  flöde	  med	  de	  faser,	  avstämningspunkter	  och	  
dokument	  som	  projektet	  innehåller.	  Projektet	  delas	  med	  hjälp	  av	  projektmodellen	  in	  i	  
mindre	  delar	  och	  innehåller	  avstämningspunkter	  i	  form	  av	  milstolpar	  och	  grindhål.	  En	  
milstolpe	  är	  ett	  avstämningstillfälle	  där	  ett	  visst	  resultat	  skall	  vara	  uppnått	  och	  ska	  
enkelt	  kunna	  mätas	  för	  att	  vara	  till	  nytta.	  Ett	  grindhål	  består	  av	  varje	  uppföljningstillfälle	  
med	  uppdragsgivaren.	  Varje	  milstolpe	  och	  grindhål	  skall	  vara	  markerad	  med	  både	  
datum	  och	  ansvarig	  (Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2004).	  
	  
I	  projektmodellen	  för	  detta	  projekt	  har	  genomförandet	  delats	  in	  i	  tio	  faser	  där	  
projekttagaren	  ansvarar	  för	  samtliga	  milstolpar.	  Uppdragsgivaren,	  handledaren	  och	  vid	  
vissa	  tillfällen	  har	  även	  examinatorn	  ansvarar	  för	  grindhålen	  i	  projektet.	  
	  

2.1.2 Riskbedömning  
En	  miniriskanalys	  användes	  för	  att	  ta	  reda	  på	  ett	  projekts	  risker	  och	  möjligheter	  och	  att	  
uppskatta	  hur	  stor	  påverkan	  de	  har	  på	  projektet	  om	  de	  inträffar.	  	  
Själva	  metoden	  bestod	  av	  två	  huvuddelar.	  

1. Uppskattning	  av	  möjliga	  risker.	  
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2. Planera	  åtgärder	  som	  skall	  genomföras	  om	  en	  risk	  skulle	  inträffa	  genom	  att	  
minimera	  eller	  eliminera	  risken,	  detta	  för	  att	  påverkan	  på	  projektet	  skall	  bli	  så	  
liten	  som	  möjligt	  (Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2004).	  
	  

Projektet	  har	  sex	  huvudrisker	  där	  två	  riskbeskrivningar	  har	  fått	  högst	  siffror	  vilket	  
innebär	  att	  de	  har	  störst	  sannolikhet	  (S)	  att	  inträffa,	  dessa	  är:	  ”Programvara	  för	  svår”	  
(Tilltänkta	  CAD-‐programvaran)	  och	  att	  ”Tidsplanen	  håller	  inte”.	  De	  största	  
riskfaktorerna	  (R)	  som	  beräknas	  av	  produkten	  för	  sannolikheten	  (S)	  och	  konsekvensen	  
(K)	  är	  ”Sjukdom	  som	  försenar	  arbetet”	  samt	  ”Tidsplanen	  håller	  inte”	  (Eriksson	  &	  
Lilliesköld	  2004).	  För	  att	  undvika	  att	  inte	  tidsplanen	  skulle	  hålla	  har	  åtgärder	  i	  form	  av	  
uppdatering	  av	  tidsplanen	  kontinuerligt	  ägt	  rum.	  Åtgärder	  då	  sjukdom	  inträffat	  har	  varit	  
att	  omplanera	  och	  omprioritera	  delar	  i	  projektet.	  	  
	  

2.1.3 WBS  
WBS	  är	  en	  nerbrytningsplanering	  som	  ger	  en	  hierarkisk	  detaljerad	  helhetsbild	  av	  
projektet	  och	  visualiseras	  med	  hjälp	  av	  ett	  träddiagram.	  En	  WBS	  talar	  om	  vad	  som	  måste	  
göras	  för	  att	  projektet	  ska	  kunna	  genomföras	  och	  startar	  med	  att	  projektets	  delar	  bryts	  
ned	  i	  mindre	  och	  mer	  hanterbara	  delar.	  Tiden	  för	  varje	  delmoment	  uppskattas	  och	  förs	  
in	  i	  ett	  Gantt-‐schemat	  samt	  används	  som	  en	  bas	  för	  resursdiagrammet	  (Eriksson	  &	  
Lilliesköld	  2004).	  
	  
Projektets	  moment	  blev	  genom	  träddiagrammet	  visuellt	  synliga	  och	  tydliggjorde	  vad	  
som	  skulle	  uträttas	  samt	  i	  vilken	  ordning	  detta	  skulle	  ske	  för	  att	  projektet	  skulle	  löpa	  på.	  	  
	  

2.1.4 Gantt-schema 
Ett	  Gantt-‐schema	  är	  ett	  grafiskt	  schema	  som	  ger	  en	  bild	  av	  hur	  projektets	  olika	  
aktiviteter	  hänger	  samman	  och	  grundar	  sig	  på	  WBS	  schemat.	  Ett	  Gantt-‐schema	  byggs	  
upp	  genom	  att	  aktiviteter	  skrivs	  i	  raderna	  och	  projektets	  tid	  i	  kolumnerna.	  WBS-‐	  
schemat	  ligger	  som	  grund	  för	  Gantt-‐schemat	  men	  har	  detaljerats	  för	  att	  ge	  en	  tydligare	  
bild	  av	  hur	  tidskrävande	  projektets	  olika	  moment	  och	  delmoment	  kan	  tänkas	  bli	  
(Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2004).	  
	  
	  I	  Gantt-‐schemat	  för	  det	  här	  projektet	  delar	  raderna	  upp	  projektets	  delmoment	  och	  
kolumnerna	  i	  veckorna	  och	  dagarna.	  För	  att	  tydliggöra	  Gantt-‐schemat	  markerades	  olika	  
delar	  med	  grå	  nyanser,	  varje	  lördag-‐söndag	  är	  markerad	  med	  en	  ljusgrå	  nyans	  för	  att	  
göra	  projekts	  arbetsdagar	  mer	  synliga.	  Alla	  röda	  dagar	  är	  markerade	  med	  en	  mörkgrå	  
nyans	  samt	  den	  vecka	  då	  projektet	  går	  från	  halvfart	  till	  helfart	  är	  veckan	  markerad	  med	  
ytterligare	  en	  ljusgrå	  nyans.	  Staplarna	  för	  varje	  delmoment	  varvar	  mellan	  att	  vara	  
mellangråa	  och	  ljusgråa	  för	  att	  göra	  varje	  moment	  tydligt.	  	  
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2.1.5 Resursplan  
Resursplan	  är	  ofta	  förknippad	  med	  arbetsinsatsen	  i	  timmar,	  vilket	  även	  gäller	  i	  detta	  
projekt,	  som	  beskrivs	  av	  Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2004.	  Resursplanen	  ger	  en	  god	  inblick	  i	  
hur	  projektet	  ligger	  till	  tidsmässigt	  och	  påvisar	  om	  mer	  tid	  borde	  läggas	  ned	  på	  projektet	  
	  
Resursplanen	  som	  togs	  fram	  baseras	  på	  den	  schemalagda	  tid	  som	  finns	  till	  förfogande	  
för	  projektet.	  Tabellen	  som	  kan	  ses	  i	  bilaga	  A	  visar	  tydligt	  på	  den	  projekttid	  som	  
planerades	  för	  vardera	  vecka	  samt	  vad	  utfallet	  blev.	  	  
	  

2.2 Förstudie  
Vid	  en	  förstudie	  undersöks	  och	  tas	  information	  fram	  om	  design,	  teknik	  och	  marknad.	  
Under	  denna	  fas	  i	  projektet	  undersöks	  olika	  tekniska	  lösningar	  och	  förutsättningar	  med	  
en	  okritisk	  inställning.	  Meningen	  är	  att	  förstudien	  ska	  generera	  i	  en	  första	  
kravspecifikation	  som	  ska	  beskriva	  vad	  som	  ska	  lösas	  samt	  vilka	  de	  funktionella	  kraven	  
är.	  Denna	  kravspecifikation	  förändras	  kontinuerligt	  under	  projektets	  gång	  (Johannesson	  
et	  al.	  2013).	  
	  
Under	  förstudien	  undersöktes	  tekniska	  lösningar	  inom	  olika	  områden	  och	  information	  
tillgodosågs	  runt	  teknik,	  design	  och	  marknad.	  Studiebesök	  gjordes	  hos	  modulbyggande	  
företag	  MCS	  som	  gav	  en	  förståelse	  för	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  vid	  utformandet	  av	  
en	  konstruktionslösning.	  Efterforskning	  av	  företag	  som	  är	  framträdande	  inom	  
sandwichpaneler	  gjordes,	  konstruktionslösningar	  inom	  olika	  branscher	  studerades	  och	  
fogar	  i	  trä	  undersöktes.	  Information	  tillgodosågs	  även	  om	  hur	  täta	  byggnader	  
konstrueras,	  vilka	  byggregler	  som	  gäller	  för	  temporära	  boenden	  samt	  att	  kunskap	  om	  
uppdragsgivarens	  laminatmaterial	  tillgodosågs.	  
	  

2.2.1 Litteraturstudie 

Fogningsmetoder i trä 
För	  att	  få	  en	  större	  kunskap	  runt	  fogar	  så	  studerades	  klassiska	  fogar	  i	  trä.	  Detta	  ansågs	  
vara	  en	  intressant	  utgångspunkt	  eftersom	  det	  genom	  tiderna	  har	  skapats	  oändligt	  
många	  variationer	  av	  fogar	  i	  detta	  material	  och	  inte	  minst	  här	  uppe	  i	  norden	  där	  detta	  
material	  oftast	  har	  varit	  utgångsläget	  för	  att	  bygga	  bostäder,	  redskap	  och	  möbler	  (Noll	  
2004).	  
	  
Täta konstruktioner 
För	  att	  få	  en	  större	  insikt	  i	  hur	  en	  konstruktion	  bör	  vara	  utformad,	  för	  att	  ge	  en	  så	  tät	  
konstruktion	  som	  möjligt	  gjordes	  efterforskning	  på	  området.	  Detta	  för	  att	  tillgodose	  
information	  som	  skulle	  kunna	  vara	  användbar	  för	  utformningen	  av	  lösningen	  (Wahlgren	  
2010). 
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Byggkrav för temporära boenden 
Vid	  uppförandet	  av	  byggnader	  finns	  olika	  sorters	  byggkrav	  som	  ska	  tillämpas.	  Eftersom	  
projektets	  låsnings-‐,	  sammanfognings-‐	  och	  tätningslösning	  kan	  komma	  att	  användas	  för	  
att	  montera	  temporära	  boenden	  med,	  ansågs	  det	  relevant	  att	  se	  över	  de	  lagar,	  regler	  och	  
byggrekommendationer	  som	  finns	  (Boverket	  2016),	  plan-	  och	  byggförordningen	  (SFS	  
2011:338)	  och	  (Regeringen	  215).	  
	  

2.2.2 Sandwichkonstruktioner  
Efterforskningen	  startade	  med	  att	  utforska	  konstruktioner	  främst	  i	  byggbranschen	  där	  
fokus	  låg	  på	  sammanfogningar	  av	  byggenheter	  och	  innefattade	  allt	  från	  färdiga	  
husväggar,	  paneler	  till	  modulsektioner	  och	  gjordes	  för	  att	  inspireras	  av	  befintliga	  
konstruktionslösningar	  och	  för	  att	  eventuellt	  kunna	  applicera	  delar	  av	  dessa	  lösningar.	  
Efterforskning	  gjordes	  hos	  ett	  antal	  företag	  som	  arbetar	  med	  olika	  sorters	  
sandwichpaneler,	  för	  att	  få	  en	  större	  kunskap	  om	  hur	  variationen	  av	  utförandet	  kan	  se	  
ut,	  vad	  som	  är	  unikt	  är	  med	  sandwichpaneler	  samt	  varför	  de	  har	  blivit	  allt	  mer	  populära	  
i	  byggsammanhang	  (Kenpo	  Sandwich	  u.å.),	  (Llentab	  group	  2016).	  	  	  
	  
Ett	  besök	  på	  företaget	  MCS	  gjordes	  för	  att	  få	  en	  verklighetsanknytning	  till	  projektet	  samt	  
en	  större	  insikt	  hur	  montering	  av	  stora	  byggenheter	  kan	  gå	  till.	  Besöket	  startade	  med	  en	  
översiktlig	  genomgång	  där	  information	  och	  om	  hur	  materialet	  i	  moduler	  är	  sammansatt,	  
hur	  modulerna	  tillverkas,	  levereras	  till	  kund,	  monteras	  och	  övrig	  information	  som	  
ansågs	  vara	  av	  intresse	  för	  projektet.	  Ett	  samtal	  ägde	  även	  rum	  där	  genomgången	  
repeterades,	  ytterligare	  information	  tillgodosågs	  och	  frågor	  besvarades	  som	  uppkommit	  
under	  besöket.	  Samtalet	  berörde	  allt	  från	  montering,	  frakt,	  ergonomi	  vid	  montering,	  
miljö,	  tidigare	  projekt,	  pågående	  projekt,	  kunder,	  viktiga	  materialegenskaper	  till	  
justeringsmöjligheterna	  av	  modulerna.	  
	  
Efter	  besöket	  sammanställdes	  all	  information	  i	  ett	  skriftligt	  dokument	  som	  sedan	  
skickades	  till	  företaget	  för	  att	  de	  skulle	  kunna	  verifiera	  att	  den	  tillhandahållna	  
informationen	  mottagits	  korrekt.	  Detta	  gav	  även	  företaget	  möjlighet	  att	  komplettera	  
med	  mer	  information.	  Dokument	  fungerade	  sedan	  som	  en	  grund	  för	  det	  fortsatta	  
arbetet.	  Dokumentet	  med	  sammanställningen	  från	  besöket	  finns	  att	  läsa	  som	  bilaga	  C.	  
	  
För	  att	  få	  ytterligare	  kunskap	  och	  insikt	  i	  uppdragsgivarens	  laminatmaterial	  som	  
tillverkas	  med	  samma	  teknik	  som	  företaget	  MCS	  paneler	  så	  undersöktes	  
tillverkningstekniken	  Resin	  Transfer	  Molding	  (RTM)	  (Fong	  &	  Advani	  1998).	  
	  

2.2.3 Inventering av sammanfogning 
Sammanfogning,	  låsning	  och	  tätning	  av	  olika	  enheter	  görs	  i	  många	  branscher.	  För	  att	  
vidga	  vyerna	  och	  inspireras	  av	  innovativa	  lösningar	  så	  undersöktes	  ett	  antal	  branscher	  
som	  berörde	  allt	  från	  sport,	  dränering,	  hushåll,	  leksaker	  till	  teknik.	  
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2.3 Analys 

2.3.1 Kravspecifikation  
Kravspecifikationen	  ska	  tala	  om	  vad	  produktutvecklingsprocessen	  ska	  resultera	  i	  och	  
vad	  som	  ska	  åstadkommas.	  Den	  ska	  kunna	  användas	  som	  referens	  vid	  utvärderingar	  av	  
koncept	  samt	  den	  slutgiltiga	  lösningen	  av	  projektet.	  Uppdragsbeskrivningen	  och	  
förstudien	  ligger	  som	  en	  grund	  för	  kravspecifikationen	  som	  ändras	  längs	  projektet	  gång,	  
genom	  de	  kunskaper	  som	  processen	  resulterar	  i.	  Inga	  av	  de	  krav	  som	  
kravspecifikationen	  innehåller	  ska	  kunna	  stå	  i	  konflikt	  mot	  varandra	  samt	  att	  både	  
uppdragstagaren	  och	  uppdragsgivaren	  ska	  vara	  överens	  om	  de	  utsatta	  kraven	  
(Johannesson	  et	  al.	  2013).	  
	  
Den	  första	  kravspecifikationen	  tog	  upp	  vad	  produktutvecklingsprocessen	  skulle	  
generera	  och	  grundades	  på	  förstudien	  samt	  uppdragsbeskrivningen	  från	  Swetech	  
Design	  AB,	  som	  finns	  att	  se	  i	  bilaga	  B.	  Kravspecifikationen	  fylldes	  på	  och	  uppdaterades	  
allt	  eftersom	  förstudien	  pågick	  med	  fler	  krav	  och	  önskemål	  som	  uppmärksammades.	  
Önskemålen	  graderades	  på	  en	  skala	  ett	  till	  fem	  där	  siffran	  fem	  var	  ett	  stort	  önskemål	  och	  
där	  siffran	  ett	  var	  ett	  litet	  önskemål.	  Önskemålen	  bedömdes	  även	  som	  begränsande	  eller	  
funktionella	  vilket	  tydliggjorde	  vad	  som	  var	  mest	  relevant	  för	  projektet	  (Johannesson	  et	  
al.	  2013).	  Kravspecifikationen	  var	  användbar	  som	  referens	  vid	  utvärderingarna	  av	  
koncepten	  samt	  för	  avstämning	  av	  det	  slutgiltiga	  konceptvalet.	  Den	  första	  
kravspecifikationen	  togs	  fram	  av	  uppdragstagaren	  och	  kontrollerades	  och	  stämdes	  av	  
med	  uppdragsgivaren.	  Detta	  så	  att	  den	  uppfyllde	  de	  krav	  och	  förväntningar	  som	  ansågs	  
rimliga	  för	  konceptet	  och	  dess	  användningsområde.	  	  
	  

2.3.2 Funktionsanalys 
Funktionsanalysens	  syfte	  var	  att	  underlätta	  arbetet	  genom	  att	  systematiskt	  och	  
metodiskt	  analysera	  krav	  och	  önskemål	  som	  finns	  på	  produkten,	  för	  att	  enkelt	  och	  
smidigt	  få	  fram	  vad	  produkten	  bör	  uppfylla.	  Detta	  görs	  genom	  att	  uttrycka	  produkten	  i	  
funktioner	  istället	  för	  lösningar.	  Bifunktionerna	  klassificeras	  sedan	  in	  i	  nödvändiga	  
funktioner,	  önskvärda	  funktioner	  och	  onödiga	  funktioner	  (Landqvist	  2001).	  
	  
Arbetet	  med	  funktionsanalysen	  startade	  med	  att	  problemet	  formulerades	  brett	  och	  
abstrakt	  vilket	  ledde	  till	  att	  två	  frågeställningar	  uppstod.	  Detta	  eftersom	  kraven	  på	  
konstruktionen	  berör	  områdena	  sammanfogning,	  låsning	  och	  tätning.	  Sammanfogning	  
och	  låsning	  ansågs	  kunna	  kombineras	  utan	  att	  hämma	  varandras	  utveckling	  under	  
idégenereringen.	  Tätning	  vara	  en	  del	  för	  sig	  som	  skulle	  vara	  enklare	  att	  kombinera	  med	  
dellösningarna	  runt	  sammanfogning	  och	  låsning	  i	  efterhand.	  Utefter	  detta	  resonemang	  
formulerades	  de	  två	  frågeställningar	  och	  löd:	  

• Hur	  gör	  man	  en	  skarv	  mellan	  två	  enheter	  tät?	  	  
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• Hur	  sammanfogar	  och	  låser	  man	  byggenheter	  vars	  mått	  är:	  Höjd	  2700	  mm,	  bredd	  
2300	  mm,	  tjocklek	  på	  206	  mm	  och	  en	  vikt	  på	  ca	  125	  kg?	  
	  

De	  två	  frågeställningarna	  gav	  i	  sin	  tur	  två	  funktionsområden	  som	  funktionsanalyserna	  
genomfördes	  på.	  Detta	  gjorde	  att	  båda	  huvudfunktionerna	  och	  bifunktionerna	  skulle	  bli	  
tydligare	  och	  ges	  större	  möjlighet	  för	  utveckling	  (Landqvist	  2001).	  
	  
Vid	  genomförandet	  av	  funktionsanalyserna	  involverades	  handledaren	  på	  Swetech	  
design	  AB.	  Detta	  för	  att	  gemensamt	  besluta	  produktens	  huvudfunktion	  och	  bifunktioner.	  
	  

2.4 Idégenerering  
Efter	  funktionsanalysen	  var	  genomförd	  och	  konstruktionen	  var	  uttryckt	  i	  funktioner	  
istället	  för	  lösningar	  fortsatte	  processen	  med	  att	  finna	  lösningar	  till	  dessa	  delfunktioner	  
med	  hjälp	  av	  ett	  antal	  kreativa	  metoder	  som:	  	  

• Speedstorming.	  
• Negativ	  idégenerering.	  
• 6-‐3-‐5	  metoden.	  

	  
För	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  genomföra	  dessa	  kreativa	  metoder	  användes	  olika	  
konstellationer	  av	  människor.	  Den	  första	  konstellationen	  av	  människor	  arbetade	  med	  
metoden	  ”speedstorming”	  och	  bestod	  av	  åtta	  studenter	  från	  
högskoleingenjörsprogrammen	  inom-‐	  maskinteknik	  och	  innovationsteknik	  och	  design.	  
Samtliga	  deltagare	  arbetade	  vid	  detta	  tillfälle	  med	  sina	  examensarbeten	  och	  behövde	  
varandras	  hjälp	  att	  generera	  idéer	  för	  sina	  projekt.	  Eftersom	  samtliga	  deltagare	  hade	  
maskintekniska	  kunskaper	  samt	  att	  de	  flesta	  hade	  erfarenhet	  av	  produktutveckling	  
ansågs	  gruppen	  passande	  för	  att	  kunna	  generera	  intressanta	  idéer.	  Denna	  grupp	  kom	  att	  
beröra	  frågeställningen	  som	  rörde	  sammanfogningen	  av	  panelerna.	  
	  
Den	  andra	  gruppkonstellationen	  som	  arbetade	  med	  metoderna	  ”negativ	  idégenerering”	  
och	  ”6-‐3-‐5-‐metoden”	  bestod	  av	  fyra	  studenter	  inom	  högskoleingenjörsprogrammet	  i	  
innovationsteknik	  och	  design	  och	  berörde	  under	  dessa	  två	  metoder	  tätning	  av	  skarvar	  
mellan	  två	  sandwichpaneler.	  
	  
Speedstorming  
Speedstorming	  metoden	  har	  ett	  högt	  tempo	  och	  ger	  deltagarna	  möjlighet	  att	  jobba	  med	  
flera	  fokusområden	  under	  kort	  tid.	  Metoden	  används	  för	  att	  skapa	  energi	  hos	  deltagarna	  
under	  designprocessen	  och	  genererar	  i	  många	  idéer	  under	  kort	  tid	  (Wikberg	  et	  al.	  
2015).	  
	  
Metoden	  kan	  utföras	  med	  variation	  och	  för	  detta	  projekt	  utfördes	  den	  enligt	  följande:	  
sessionen	  startade	  med	  att	  fyra	  frågeställningar	  presenterades	  av	  sessionsledaren	  och	  
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fick	  förtydligas	  om	  så	  önskades	  av	  respektive	  projektansvarig.	  Dessa	  frågeställningar	  
placerades	  sedan	  ut	  på	  fyra	  bord.	  Vid	  varje	  bord	  satt	  två	  av	  deltagarna.	  På	  bordet	  låg	  
även	  ett	  stort	  papper	  där	  bordsparet	  antecknade	  förslag	  eller	  tipps	  till	  lösningar	  samt	  
kompletterade	  med	  skisser.	  Efter	  fem	  minuter	  roterade	  alla	  och	  hamnade	  på	  en	  ny	  
frågeställning.	  Efter	  att	  alla	  hade	  behandlat	  samtliga	  frågeställningarna	  samlades	  
gruppen	  och	  gick	  igenom	  vad	  varje	  frågeställning	  resulterat	  i.	  Sedan	  upprepades	  
processen	  med	  de	  resterande	  obehandlade	  frågeställningarna	  (Wikberg	  et	  al.	  2015).	  
	  
Under	  med	  denna	  metod	  bearbetades	  för	  projekt	  frågeställningen:	  Hur	  sammanfogar	  
och	  låser	  man	  byggenheter	  med	  höjd	  2703	  mm,	  bredd	  2297	  mm,	  tjocklek	  på	  206	  mm	  och	  
en	  vikt	  på	  ca	  125	  kg.	  Enheterna	  ska	  även	  kunna	  demonteras	  enkelt.	  
	  
Negativ idegenerering  
Denna	  metod	  valdes	  för	  att	  idégenereringsgruppen	  skulle	  släppa	  kontrollen	  och	  inte	  
känna	  prestationsångest	  samt	  för	  att	  få	  dem	  att	  inte	  fastna	  i	  förutfattade	  tankar	  om	  hur	  
man	  tätar	  en	  konstruktion.	  Denna	  metod	  genomförs	  genom	  att	  ändra	  perspektiv	  från	  ett	  
positivt	  till	  ett	  negativt	  synsätt,	  på	  ett	  bestämt	  fokusområde	  (Michanek	  &	  Breiler	  2004).	  
	  
Idégenereringen	  startade	  med	  att	  gruppledaren	  formulerade	  en	  positiv	  frågeställning	  
och	  löd:	  Hur	  gör	  man	  en	  skarv	  mellan	  två	  enheter	  tät?	  Denna	  frågeställning	  vändes	  sedan	  
till	  sin	  negativa	  motsvarighet	  som	  sedan	  var	  basen	  för	  idégenereringen	  och	  löd:	  Hur	  gör	  
man	  en	  skarv	  mellan	  två	  byggenheter	  så	  otät	  som	  möjligt?	  När	  gruppen	  genererat	  
tillfredställande	  många	  lösningar	  avslutas	  idégenereringen	  och	  samtliga	  negativa	  
lösningar	  används	  till	  sin	  positiva	  motsvarighet.	  Den	  positiva	  motsvarigheten	  svarar	  på	  
den	  positiva	  frågeställningen	  som	  skapades	  i	  början.	  Denna	  metod	  kan	  generera	  i	  allt	  
från	  konkreta	  och	  realiserbara	  lösningar	  till	  fantasilösningar	  (Michanek	  &	  Breiler	  2004).	  
	  
6-3-5 metoden 
Idégenereringen	  gick	  vidare	  med	  att	  gruppen	  använde	  6-‐3-‐5-‐metoden	  som	  verktyg.	  
Denna	  metod	  ansågs	  i	  detta	  läge	  passa	  gruppen	  väl	  då	  medlemmarna	  redan	  satt	  sig	  in	  i	  
den	  positiva	  frågeställningen	  från	  den	  negativa	  idégenereringen.	  
	  
Denna	  metod	  går	  ut	  på	  att	  sex	  personer	  sitter	  under	  fem	  minuter	  och	  gör	  tre	  skisser	  
eller	  anteckningar	  om	  idéer	  i	  tre	  kolumner	  på	  ett	  papper.	  Efter	  fem	  minuter	  har	  gått	  
skickas	  pappret	  vidare	  till	  nästa	  person	  som	  i	  sin	  tur	  ska	  vidareutvecklar	  eller	  inspireras	  
av	  de	  idéer	  som	  står	  i	  kolumnerna	  och	  därefter	  följer	  ytterligare	  fem	  minuter	  med	  
skissande	  och	  anteckningar.	  När	  alla	  papper	  har	  gått	  varvet	  runt	  avbryts	  genereringen	  
och	  idéerna	  samlas	  in	  (Michanek	  &	  Breiler	  2004).	  

2.5 Klustring av idéer  
De	  kreativa	  metoderna	  genererade	  främst	  i	  dellösningar	  men	  även	  några	  
helhetslösningar.	  Vissa	  förslag	  sållades	  direkt	  bort	  eftersom	  de	  inte	  ansågs	  som	  
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realiserbara.	  Därefter	  kunde	  samtliga	  delfunktioner	  och	  deras	  lösningar	  föras	  in	  i	  en	  
morfologisk	  matris	  för	  att	  kombineras	  och	  bilda	  helhetslösningar.	  I	  denna	  matris	  finns	  
funktionskraven	  längs	  y-‐axeln	  som	  kopplas	  samman	  med	  dellösningsalternativen	  som	  
ligger	  längs	  x-‐axeln.	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  	  
	  
Sortera ut realiserbara lösningar  
Av	  de	  olika	  helhetslösningar	  som	  den	  morfologiska	  matrisen	  genererade	  i	  kunde	  några	  
alternativ	  genast	  sorteras	  bort	  eftersom	  de	  bland	  annat	  inte	  uppfyllde	  
kravspecifikationen	  och	  därmed	  inte	  var	  relevanta	  för	  projektet.	  De	  alternativ	  som	  
återstod	  gick	  vidare	  i	  processen	  för	  att	  utvärderas	  under	  konceptutvärderingsfasen	  med	  
hjälp	  av	  olika	  metoder.	  	  
	  

2.6 Konceptval  
När	  ett	  val	  av	  konceptlösningarna	  ska	  göras	  används	  olika	  analyser	  för	  att	  bedöma	  och	  
utvärdera	  hur	  väl	  lösningarna	  förhåller	  sig	  till	  de	  önskemål	  och	  krav	  som	  
kravspecifikationen	  beskriver.	  Därefter	  ska	  varje	  koncepts	  analysresultat	  jämföras	  med	  
de	  övriga	  konceptförslagens	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  
	  

2.6.1 Elimineringsmatris 
För	  att	  eliminera	  dåliga	  lösningar	  undersöks	  koncepten	  med	  hjälp	  av	  en	  
elimineringsmatris	  för	  att	  se	  hur	  väl	  de	  löser	  huvudproblemet,	  om	  kravspecifikationen	  
uppfylls,	  är	  koncepten	  realiserbara,	  ligger	  de	  inom	  kostnadsramarna	  samt	  hur	  de	  
förhåller	  sig	  till	  miljö	  och	  säkerhet.	  De	  alternativ	  som	  är	  kvar	  efter	  att	  de	  genomgått	  
matrisen	  garanterar	  att	  ovanstående	  kriterier	  är	  uppfyllda	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  
	  
Sållning i samråd med uppdragsgivare 
Här	  diskuterades	  resultaten	  från	  elimineringsmatrisen	  med	  uppdragsgivaren	  samt	  att	  
en	  sållning	  av	  de	  återstående	  alternativen	  gjordes	  gemensamt.	  Därefter	  kunde	  de	  
återstående	  koncepten	  utvecklas	  ytterligare	  med	  hjälp	  av	  skisser.	  
	  

2.6.2 Krysschema 
För	  att	  göra	  en	  opartisk	  bedömning	  av	  lösningar	  är	  ett	  krysschema	  en	  metod	  som	  kan	  
användas.	  Med	  denna	  metod	  betygsätts	  varje	  lösningsförslag	  genom	  att	  ett	  betyg	  sätts	  i	  
förhållande	  till	  vad	  den	  ska	  uppfylla.	  Betygsskalan	  som	  används	  vid	  användandet	  av	  ett	  
krysschema	  är	  mellan	  ett	  till	  fem.	  Där	  siffran	  ett	  betyder	  att	  lösningen	  inte	  uppfyller	  
funktionen	  medan	  fem	  betyder	  att	  funktionen	  uppfylls.	  Denna	  metod	  ser	  till	  de	  flesta	  av	  
funktionerna	  tillgodoses	  samt	  att	  den	  ger	  möjlighet	  till	  återblick	  och	  reflekterande	  över	  
resultatet	  (Landqvist	  2001).	  	  
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2.7 Konceptutveckling 

2.7.1 Konceptbeskrivning 
Konceptbeskrivningen	  beskriver	  det	  slutgiltiga	  konceptvalets	  konstruktion,	  funktion	  
och	  utseende.	  
	  

2.7.2 Kraft- och materialanalyser  
För	  att	  säkerställa	  att	  det	  valda	  lösningsförslaget	  klarar	  de	  krafter	  som	  den	  kan	  utsättas	  
för	  samt	  om	  några	  justeringar	  var	  nödvändiga,	  gjordes	  analyser	  av	  konstruktionen.	  Det	  
för	  att	  lokalisera	  vart	  ett	  eventuellt	  kritiskt	  område	  på	  konstruktionen	  skulle	  kunna	  
uppstå.	  Det	  område	  som	  uppmärksammades	  verifierades	  även	  av	  uppdragsgivaren	  på	  
Swetech	  Design	  AB	  som	  det	  mest	  kritiska.	  Efter	  att	  det	  kritiska	  området	  lokaliserats	  av	  
båda	  parter	  gjordes	  en	  ny	  avgränsning	  eftersom	  detta	  skulle	  medföra	  materialstudier	  på	  
en	  hög	  och	  omfattande	  nivå.	  	  
	  

2.7.3 FMEA  
FMEA	  står	  för	  Failure	  Mode	  and	  Effect	  Analysis	  och	  kallas	  på	  svenska	  för	  
feleffektsanalys.	  FMEA	  är	  ett	  instrument	  som	  används	  för	  kvalitetssäkring	  av	  en	  produkt	  
eller	  system	  genom	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  problem	  och	  risker	  som	  en	  produkt	  har.	  Man	  
utgår	  från	  det	  problem	  som	  kan	  tänkas	  uppstå	  och	  utvärderar	  det	  genom	  att	  identifiera	  
tre	  aspekter.	  Den	  första	  aspekten	  som	  ska	  identifieras	  är	  feltyper	  som	  produkten	  kan	  ha	  
och	  som	  gör	  att	  funktionerna	  på	  produkten	  kan	  störas	  eller	  utebli.	  Den	  andra	  är	  
felorsaken	  som	  kan	  tänkas	  vara	  anledningen	  till	  att	  feltypen	  uppstår.	  Den	  tredje	  
aspekten	  är	  hur	  stor	  feleffekten	  är	  om	  ett	  sådant	  fel	  skulle	  inträffa.	  Själva	  grundtanken	  
med	  analysen	  är	  att	  tänka	  efter	  före	  (Britsman	  1993).	  
	  
Denna	  metod	  gör	  det	  lättare	  att	  se	  vilka	  delar	  som	  har	  störst	  behov	  av	  att	  åtgärdas	  eller	  
behöver	  kontrolleras	  närmare.	  Analysen	  användes	  främst	  för	  att	  kvalitetssäkra	  det	  
slutliga	  konceptvalet	  (Britsman	  1993).	  
	  

2.8 CAD-modell 
Inför	  modellbygget	  gjordes	  en	  CAD-‐modell	  av	  konceptet	  för	  att	  ge	  noggrannare	  mått	  och	  
en	  tydligare	  bild	  av	  designen.	  CAD-‐modellen	  förtydligade	  även	  konceptets	  konstruktion	  
och	  fungerade	  som	  ett	  bra	  underlag	  för	  själva	  uppförande	  av	  modellen.	  	  
	  
Eftersom	  uppdragsgivaren	  Swetech	  Design	  AB	  använder	  sig	  utav	  programvaran	  Solid	  
Works	  ansågs	  det	  relevant	  att	  använda	  denna	  programvara	  för	  projektet.	  Eftersom	  inga	  
tidigare	  erfarenheter	  av	  programvaran	  fanns	  genomfördes	  ett	  mindre	  
upplärningstillfälle	  i	  programvarans	  grunder.	  Efter	  upplärningen	  var	  klar	  upprättades	  
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en	  CAD-‐modell	  av	  det	  slutgiltiga	  konceptet	  för	  att	  ge	  en	  detaljerad	  bild	  av	  det	  slutgiltiga	  
konceptet	  tillsammans	  med	  enklare	  ritningar.	  
	  

2.9 Modell 
För	  att	  visualisera	  den	  slutgiltiga	  lösningen	  av	  projektet	  gjordes	  även	  en	  modell	  i	  skala	  
1:1	  på	  låsanordningen	  med	  skisserna,	  CAD-‐modellen	  och	  ritningarna	  som	  underlag.	  
Materialen	  i	  modellen	  är	  valda	  för	  att	  representera	  Swetech	  Design	  AB´s	  
sandwichpaneler	  i	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  ge	  en	  så	  verklighetsnära	  
modell	  som	  möjligt.	  	  
	  

2.10 Detaljkonstruktion 
Talar	  om	  hur	  produktens	  sammansättning	  kommer	  se	  ut	  och	  hur	  de	  ingående	  delarna	  i	  
konstruktionen	  kommer	  att	  vara	  relaterade	  till	  varandra	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  Som	  
underlag	  till	  projektets	  detaljkonstruktion	  ligger	  konceptbeskrivningen,	  skisser	  samt	  
CAD-‐modellen.	  Detaljkonstruktionen	  innefattar	  för	  detta	  projekt	  en	  komponentlista	  
samt	  enklare	  ritningar.	  
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3 Resultat  

3.1 Projektplanen  
Trots	  de	  förändringar	  som	  skedde	  i	  början	  av	  examensarbete	  med	  byte	  av	  
uppdragsgivare,	  kunde	  den	  utformade	  projektplanen	  användas	  så	  gott	  som	  utan	  att	  
några	  större	  förändringar	  ansågs	  nödvändiga.	  Det	  påverkade	  på	  så	  vis	  inte	  projektets	  
planering	  i	  större	  utsträckning.	  Projektplanen	  fungerade	  som	  en	  överskådlig	  karta	  
genom	  projektet	  och	  var	  till	  en	  början	  ett	  uppskattat	  stöd	  för	  att	  strukturerat	  och	  
metodiskt	  arbeta	  med	  projektets	  olika	  moment.	  
	  
WBS	  	  
WBS-‐schemat	  fungerade	  som	  en	  bra	  utgångspunkt	  för	  att	  få	  en	  hierarkiska	  detaljerade	  
helhetsbilden	  över	  projektet.	  Den	  upplevdes	  dock	  något	  rörig	  under	  projektet	  genom	  
alla	  de	  delmoment	  som	  den	  innefattade.	  I	  efterhand	  kan	  det	  konstateras	  att	  många	  delar	  
som	  den	  innefattade	  var	  överflödiga	  vilket	  inte	  var	  lika	  självklart	  vid	  projektets	  start.	  En	  
enklare	  WBS	  med	  färre	  delmoment,	  hade	  gjort	  den	  mer	  användbar.	  I	  figur	  1	  nedan	  syns	  
de	  två	  översta	  fasuppdelningarna	  från	  WBS:en,	  hela	  WBS:en	  finns	  att	  se	  i	  bilaga	  A.	  
	  

Figur	  1.	  De	  två	  översta	  nivåerna	  i	  WBS:en.	  
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Gantt-‐schema	   	   	  
På	  grund	  av	  att	  WBS:en	  bestod	  av	  många	  
olika	  delmoment	  blev	  Gantt-‐schemat	  
som	  bygger	  på	  den	  stort.	  Trots	  detta	  var	  
Gantt-‐schemat	  till	  en	  början	  användbart	  
för	  att	  skapa	  struktur	  på	  arbetet.	  
Efterhand	  användes	  dock	  schemat	  
mindre	  och	  mindre,	  dels	  för	  att	  arbetet	  
flöt	  på	  men	  även	  på	  grund	  av	  att	  schemat	  
var	  stort	  och	  upplevdes	  rörigt.	  Detta	  
speciellt	  i	  en	  viss	  fas	  som	  bestod	  många	  
parallella	  aktiviteter.	  Tabell	  1	  syns	  ett	  
utsnitt	  ur	  Gantt-‐schemat	  som	  visar	  på	  
den	  fasen	  i	  projektet	  där	  de	  parallella	  
momenten	  var	  för	  många	  för	  att	  följas.	  
Hela	  Gantt-‐schemat	  kan	  ses	  i	  bilaga	  A.	  
	  	  
Resursplan	  
Resursplanen	  gav	  en	  god	  bild	  av	  hur	  
mycket	  arbete	  som	  ägt	  rum	  under	  projektets	  veckor	  vilket	  gjorde	  det	  lätt	  att	  justera	  
arbetsinsatsen	  under	  lång	  tid.	  Arbetsinsatsen	  var	  till	  en	  början	  mer	  varierad	  från	  vecka	  
till	  vecka	  vilket	  troligtvis	  hade	  mest	  att	  göra	  med	  att	  en	  annan	  kurs	  lästes	  parallellt	  och	  
gjorde	  att	  en	  anpassning	  mellan	  de	  olika	  kurserna	  var	  nödvändig.	  I	  tabell	  2	  syns	  hur	  
tiden	  har	  fördelats	  under	  den	  andra	  hälften	  av	  examensarbetet	  där	  det	  är	  tydligt	  hur	  den	  
planerade	  tiden	  överskrids	  varje	  vecka	  under	  slutfasen	  av	  examensarbetet.	  Hela	  
resursplanen	  kan	  ses	  i	  bilaga	  A.	  
	  
	  
Tabell	  2.	  Andra	  halva	  av	  resursplanen	  

Vecka 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Planerat 40 40 40 40 40 40 40 30 10  600 h 

Utfall 50 45 50 53 56 60 50 57 60  808 h 
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3.2 Förstudie 

3.2.1 Litteraturstudie  

Fogningsmetoder i trä 
Genom	  att	  trä	  har	  används	  som	  konstruktionsmaterial	  i	  hundratals	  år	  är	  det	  inte	  
konstigt	  att	  materialet	  har	  genererat	  i	  oändligt	  många	  variationer	  av	  lösningar	  på	  
sammanfogningar.	  Vid	  studiet	  av	  klassiska	  fogningstekniker	  i	  trä	  uppmärksammades	  
därför	  många	  intressanta	  lösningar	  som	  togs	  med	  till	  idégenereringen	  för	  att	  eventuellt	  
kunna	  appliceras	  på	  projektets	  paneler. 
	  
Fogar	  består	  av	  minst	  två	  grundkomponenter	  som	  passar	  ihop	  och	  är	  sammanfogade	  
mekaniskt	  eller	  genom	  att	  de	  ytor	  som	  bildats	  limmas	  samman.	  Fogar	  i	  trä	  anpassas	  
efter	  träts	  riktning	  eftersom	  materialet	  är	  starkare	  i	  en	  riktning	  (Noll	  2004).	  Detta	  är	  en	  
begränsning	  som	  sandwichmaterialet	  inte	  har	  då	  det	  är	  lika	  starkt	  i	  alla	  riktningar,	  vilket	  
gjorde	  att	  de	  uppmärksammade	  fogarna	  i	  trä	  kunde	  appliceras	  på	  panelerna	  utan	  någon	  
anpassning	  efter	  materialet.	  
	  
Några	  exempel	  på	  fogar	  i	  trä	  är:	  	  

• Stumfog	  med	  lös	  fjäder.	  Består	  av	  två	  honor	  där	  en	  fjäder	  sätts	  in	  mellan	  spåren	  i	  
kombination	  med	  limning	  som	  kan	  ses	  figur	  2.	  

• Spontfog.	  Hanen	  förstärker	  och	  riktar	  fogen,	  liknar	  stumfog	  men	  har	  en	  fast	  hane,	  
se	  figur	  3.	  

• Splitsfogar	  snedsågad,	  bladformad	  fog.	  Utföranden	  syns	  i	  figur	  4	  och	  5.	  
• Slitssinkning,	  fogning	  som	  görs	  maskinellt	  mest	  för	  finsnickeri	  och	  kan	  se	  ut	  som	  i	  

figur	  6	  på	  nästa	  sida	  (Noll	  2004).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Figur	  2.	  Stumfog	  med	  lös	  fjäder.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Figur	  3.	  Spontfog.	  
	  

Figur	  4.	  Snedsågad	  splitsfog.	   	  	  	  Figur	  5.	  Bladformad	  splitsfog.	  
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Det	  finns	  många	  fogar	  i	  trä	  som	  förenar	  enheter	  
och	  låser	  dem	  i	  önskat	  läge	  varav	  många	  ger	  en	  
permanent	  konstruktion	  då	  de	  antingen	  kilas	  
fast	  för	  gått	  eller	  kräver	  en	  kombination	  av	  
limning	  (Noll	  2004).	  
	  
Många	  fogar	  väckte	  intresse	  och	  inte	  minst	  de	  
enkla	  klassiska	  fogarna	  som	  splitsfog	  och	  
spontfog.	  För	  att	  se	  vilka	  fogar	  som	  skulle	  kunna	  
vara	  av	  störst	  intresse	  och	  som	  skulle	  kunna	  
utvecklas	  till	  en	  del	  av	  lösningen	  för	  projektet	  
krävdes	  mer	  kunskap	  om	  panelerna	  samt	  den	  tillverkningsmetod	  som	  används	  för	  att	  
tillverka	  dem	  och	  vilka	  förutsättningar	  samt	  begränsningar	  den	  ger.	  	  
	  

Täta konstruktioner 
I	  konstruktionssammanhang	  eftersträvas	  lufttäta	  byggnader	  vilket	  bland	  annat	  beror	  på	  
att	  man	  vill	  få	  ner	  energiförlusterna	  samt	  fuktskador	  som	  orsakas	  av	  just	  luftläckage.	  	  
En	  byggnad	  som	  inte	  är	  tät	  gör	  att	  ventilationsgraden	  ökar,	  speciellt	  då	  det	  blåser	  vilket	  i	  
sin	  tur	  ger	  en	  ökad	  energianvändning.	  Detta	  kan	  även	  medföra	  att	  luft	  blåser	  in	  i	  
isoleringen	  och	  därmed	  minskar	  isoleringsförmågan	  och	  gör	  att	  värmeväxlingen	  av	  
ventilationsluften	  inte	  fungerar	  som	  den	  ska,	  eftersom	  luften	  går	  igenom	  skarvarna	  
istället	  för	  igenom	  värmeväxlaren	  (Wahlgren	  2010).	  
	  
Problemet	  med	  fuktskador	  uppkommer	  då	  luften	  inifrån	  läcker	  ut	  genom	  otätheterna	  i	  
klimatskalet	  och	  i	  sin	  tur	  sedan	  kyls	  av.	  Klimatskalet	  är	  en	  byggnads	  ytterhölje,	  som	  
omsluter	  huset	  och	  om	  temperaturen	  på	  den	  utsipprande	  innerluften	  kyls	  ner	  så	  att	  
vattenångan	  i	  luften	  kondenserar	  leder	  detta	  till	  att	  fukt	  ansamlas	  i	  
byggnadskonstruktionen	  (Wahlgren	  2010).	  
	  
Att	  en	  byggnad	  är	  tät	  är	  även	  viktigt	  för	  komforten,	  vilket	  inte	  kalla	  golv,	  drag	  från	  
fönster	  och	  dörrar	  samt	  dålig	  luftkvalitet	  bidrar	  till.	  Dålig	  luftkvalitet	  ges	  när	  vissa	  delar	  
i	  en	  byggnad	  kan	  få	  otillräcklig	  mängd	  friskluft	  medan	  andra	  delar	  får	  en	  stor	  mängd	  
friskluft	  som	  leder	  till	  en	  kortslutning	  i	  ventilationssystemet.	  En	  otät	  byggnad	  medför	  
även	  att	  risken	  för	  att	  buller	  sprider	  sig	  samt	  att	  frysrisken	  hos	  befintliga	  installationer	  
ökar	  (Wahlgren	  2010).	  
	  
Lufttätheten	  hos	  en	  konstruktion	  förändras	  ibland	  över	  tid,	  genom	  att	  de	  ingående	  
materialen	  genom	  att	  exempelvis	  fogmassan	  krymper,	  tejpen	  släpper	  eller	  att	  
tätningslisten	  tappar	  sin	  spänst.	  För	  att	  få	  en	  tät	  skarv	  är	  det	  även	  viktigt	  att	  försöka	  
minimera	  antalet	  genomföringar	  i	  en	  byggnad.	  De	  flesta	  byggnader	  som	  har	  god	  
lufttäthet,	  har	  plastfolie	  som	  diffusionsspärr	  och	  tätnings	  material	  (Wahlgren	  2010).	  
	  

Figur	  6.	  Slitssinkning.	  
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Något	  som	  också	  är	  viktigt	  är	  att	  de	  ingående	  materialen	  i	  konstruktionen	  inte	  påverkar	  
varandra	  negativt	  genom	  att	  se	  till	  att	  häftningsområdenas	  ytor	  är	  väl	  rengjorda	  samt	  att	  
fogen	  är	  åldersbeständig	  och	  inte	  spricker	  (Wahlgren	  2010).	  
	  
Det	  finns	  många	  olika	  konstruktionsrelaterade	  anledningar	  till	  att	  en	  byggnad	  kan	  ha	  
dåligt	  täthet.	  Några	  fler	  anledningar	  är	  bristen	  på	  monteringskunskap,	  utbildning	  och	  
bristande	  monteringsritningar.	  För	  att	  skapa	  en	  så	  stor	  förutsättning	  som	  möjligt	  till	  en	  
lufttät	  byggnad,	  krävs	  att	  byggprojektet	  innefattar	  kvalitetsstyrande	  rutiner	  där	  bland	  
annat	  olika	  sorters	  checklistor	  tas	  fram.	  Några	  viktiga	  huvudsteg	  för	  en	  lufttät	  byggnad	  
är	  att	  säkerställ	  anslutningar	  och	  skarvar,	  minimera	  antalet	  genomföringar	  i	  
klimatskalet,	  använda	  goda	  monteringsanvisningar	  i	  kombination	  med	  väl	  utbildade	  
montörer,	  göra	  läckageundersökning	  för	  att	  se	  vart	  luften	  läcker	  och	  på	  så	  vis	  kunna	  
åtgärda	  läckaget	  (Wahlgren	  2010).	  
	  
Byggkrav för temporära boenden	  	  
De	  temporära	  boenden/anläggningsboenden	  som	  reses	  i	  Sverige	  följer	  plan-‐	  och	  
byggförordningen	  (PBF)	  (Boverket	  2016).	  	  
	  
Enligt	  plan-‐	  och	  byggförordningen	  (SFS	  2011:338)	  som	  tar	  upp	  egenskapskrav	  avseende	  
bärförmåga,	  stadga	  och	  beständighet	  ska	  ett	  byggnadsverk	  vara	  projekterat	  och	  utfört	  på	  sådant	  
vis	  att	  påverkan	  som	  byggnadsverket	  kan	  utsättas	  för	  då	  det	  byggs	  eller	  används	  inte	  kan	  leda	  
till:	  att	  byggnadsverket	  helt	  eller	  delvis	  kan	  rasa,	  få	  större	  deformationer,	  generera	  skada	  på	  
andra	  delar	  av	  byggnadsverket	  eller	  ge	  skada	  som	  inte	  står	  i	  proportion	  till	  den	  händelse	  som	  
orsakade	  skadan	  i	  förstahand.	  	  
	  
Fler	  lagar	  och	  regler	  om	  byggnationer	  går	  att	  läsa	  enligt	  i	  plan-‐	  och	  byggförordningen	  (SFS	  
2011:338).	  
	  
Genom	  att	  flyktinginvandringen	  till	  Sverige	  har	  varit	  stor	  på	  senaste	  tid	  har	  bristen	  på	  
boenden	  vuxit.	  För	  att	  kunna	  erbjuda	  boenden	  så	  har	  vissa	  regler	  för	  temporära	  
boenden	  korrigerats.	  Regeringen	  beslutade	  att	  ändra	  kraven	  angående	  tillfälliga	  
anläggningsboenden.	  På	  nästa	  sida	  finns	  ett	  bakgrundscitat	  ur	  Regeringsbeslut	  III8	  från	  
Näringsdepartementet	  som	  visar	  på	  varför	  dessa	  justeringar	  har	  gjorts.	  
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Regeringsbeslut III8 

	  
Bakgrund	  
Regeringen	  beslutade	  den	  10	  december	  2015	  om	  ändringar	  i	  plan-‐	  och	  
byggförordningen	  (SFS	  2011:338)	  som	  innebär	  särskilda	  undantag	  i	  fråga	  om	  
tekniska	  egenskapskrav	  och	  utformningskrav	  för	  så	  kallade	  tillfälliga	  
anläggningsboenden	  (3	  kap.	  27-‐29	  §§).	  Ändringen	  görs	  i	  syfte	  att	  snabbt	  kunna	  
ordna	  boende	  för	  det	  stora	  antal	  asylansökande	  som	  har	  kommit	  till	  Sverige	  på	  
senare	  tid.	  	  
	  

Boverket	  fick	  genom	  detta	  beslut	  uppgiften	  att	  ta	  fram	  vägledning	  och	  föreskrifter	  om	  
vilka	  anpassningar	  och	  avsteg	  som	  kunde	  göras	  från	  plan-‐	  och	  byggförordningen	  med	  
avseende	  på	  säkerhet	  vid	  brand,	  skydd	  med	  hänsyn	  till	  hygien,	  hälsa,	  miljö,	  säkerhet	  vid	  
användning,	  skydd	  mot	  buller,	  tillgänglighet	  och	  användarvänlighet	  (Regeringen	  2015).	  
	  
De	  undantag	  som	  gjordes	  runt	  tekniska	  egenskapskrav	  och	  utformning	  var	  att	  kraven	  
för	  energihushållning	  samt	  hushållning	  med	  avfall	  och	  vatten	  avskaffades	  helt	  och	  
behöver	  därmed	  inte	  längre	  uppfyllas.	  Däremot	  när	  det	  gäller	  krav	  på	  stadga,	  
beständighet	  och	  bärförmåga	  får	  inga	  undantag	  göras	  och	  inte	  heller	  vad	  gäller	  regler	  
som	  berör	  säkerhet	  på	  tomter	  och	  tillträdesvägar	  för	  räddningsfordon.	  
För	  alla	  övriga	  avsnitt	  i	  Boverkets	  byggregler	  gäller	  att	  anpassning	  och	  avsteg	  från	  
kraven	  ska	  göras	  i	  skälig	  utsträckning	  i	  förhållande	  till	  åtgärdens	  art,	  omfattning	  och	  
varaktighet.	  Anpassningar	  och	  avsteg	  får	  aldrig	  medföra	  oacceptabel	  risk	  för	  
människors	  hälsa	  och	  säkerhet	  (Boverket	  2016).	  
	  

3.2.2 Sandwichkonstruktioner  
Några	  av	  de	  första	  sandwichpanelerna,	  Structural	  Insulted	  Panels	  (SPI)	  gjordes	  redan	  
under	  1930-‐talet	  i	  USA	  men	  det	  dröjde	  innan	  de	  fick	  sitt	  genombrott.	  Framförallt	  
beroende	  detta	  på	  ett	  motstånd	  från	  byggbranschen	  som	  såg	  konstruktionsmaterialet	  
som	  ett	  hot	  mot	  yrkesmännen.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  de	  drog	  slutsatsen	  att	  en	  enklare	  
och	  smidigare	  byggteknik	  skulle	  kunna	  leda	  till	  sänkt	  efterfrågan	  på	  deras	  arbetskraft	  
(Kenpo	  Sandwich.	  a).	  	  
	  
Det	  finns	  idag	  många	  sorters	  sandwichpaneler	  med	  olika	  materieluppbyggnad	  och	  är	  
anpassade	  efter	  olika	  användningsområden	  men	  den	  vanligaste	  uppbyggnaden	  består	  
av	  tre	  skikt:	  Två	  ytskikt/laminat	  samt	  en	  porösare	  kärna	  (Llentab	  group	  2016).	  
Sandwichpanelen	  fungerar	  teknisk	  sett	  likt	  en	  skalkonstruktion	  där	  ytskikten	  tar	  upp	  de	  
vertikala	  tryckkrafterna.	  Det	  inre	  ytskiktet	  kommer	  även	  att	  behöva	  ta	  upp	  dragkrafter	  
när	  skalkonstruktionen	  utsätts	  för	  horisontella	  vindlaster.	  Därmed	  fungerar	  det	  likt	  en	  I-‐
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balk	  som	  utsätts	  för	  böjning	  genom	  att	  de	  yttersta	  delarna	  tar	  upp	  tryck-‐	  respektive	  
dragkrafter	  medan	  mittenskiktet	  förskonas	  från	  stora	  belastningar	  enligt	  Pettersson1.	  	  
Genom	  att	  ytskiktet	  tar	  emot	  de	  yttre	  belastningarna	  ges	  på	  så	  vis	  en	  stabilitet	  åt	  
konstruktionen,	  den	  lätta	  kärnan	  fördelar	  viktbelastningen	  över	  hela	  panelens	  yta.	  För	  
att	  justera	  panelens	  stabilitet	  kan	  man	  reglera	  valet	  av	  ytskikt	  och	  kärnmaterial.	  Den	  
största	  fördelen	  med	  en	  sandwich-‐konstruktion	  är	  att	  den	  förenar	  en	  hög	  styrka	  med	  en	  
låg	  vikt	  vilket	  gör	  dem	  smidiga	  att	  transportera	  samt	  är	  ett	  bra	  val	  för	  stora	  till	  
medelstora	  byggnader,	  eftersom	  montagetiderna	  kan	  hållas	  kortare	  än	  för	  traditionella	  
hus.	  Sandwichpaneler	  har	  även	  generellt	  en	  mycket	  hög	  isoleringsförmåga	  (Kenpo	  
Sandwich.	  b).	  
	  
Det	  finns	  som	  sagt	  många	  olika	  utföranden	  på	  sandwichpaneler,	  företaget	  Llentab	  
använder	  sig	  bland	  annat	  av	  en	  självbärande	  stenullspanel	  som	  har	  ytskikt/laminat	  av	  
lackad	  plåt	  (Llentab	  group).	  Kenpo	  Sandwich	  är	  ett	  annat	  företag	  som	  är	  stora	  inom	  
Sandwichpaneler	  och	  erbjuder	  även	  de	  olika	  sorters	  paneler	  efter	  behov	  och	  
användning.	  Deras	  klassiska	  paneler	  består	  av	  en	  kärna	  i	  cellplast	  med	  ytskikt	  av	  
plywood.	  De	  ligger	  långt	  fram	  i	  sandwich	  teknologin	  och	  har	  senast	  producerat	  RTI-‐
panelen	  som	  består	  av	  en	  kärna	  i	  cellplast	  med	  två	  ytskikt	  tillverkade	  med	  RTI	  teknik	  
(Kenpo	  Sandwich.	  c).	  Swetech	  Design	  AB´s	  sandwichpaneler	  varpå	  konceptlösningen	  ska	  
appliceras,	  påminner	  om	  Kenpos	  RTI	  panel	  och	  består	  av	  ett	  sandwich	  material	  som	  är	  
uppbyggt	  av	  en	  kärna	  av	  cellplasten	  XPS,	  som	  har	  en	  god	  isoleringsförmåga.	  Kärnan	  är	  
laminerad	  med	  plattor	  som	  är	  tillverkade	  med	  RTM-‐teknik	  (Resin	  Transfer	  Moulding)	  
som	  består	  av	  vakuumpressad	  glasfiber	  som	  har	  injicerat	  med	  polyester	  och	  har	  en	  
tjocklek	  på	  3mm.	  Panelerna	  har	  en	  höjd	  på	  2703	  mm,	  en	  bredd	  på	  2297	  mm	  och	  en	  
tjocklek	  på	  206	  mm.	  Uppdragsgivaren	  har	  bestämt	  måtten	  på	  panelerna	  för	  att	  göra	  
frakten	  så	  smidig	  som	  möjligt	  då	  de	  är	  anpassade	  efter	  lastbilarna	  som	  ska	  frakta	  dem	  
samt	  för	  att	  ge	  en	  passande	  takhöjd	  i	  de	  byggnader	  de	  bildar.	  
	  
Studiebesöket	  hos	  företaget	  MCS	  som	  bygger	  moduler	  i	  kompositmaterial,	  gav	  
information	  som	  var	  användbar	  för	  utvecklandet	  av	  konceptlösningen	  som	  att	  vara	  
medveten	  om	  panelernas	  storlek	  och	  vikt.	  Detta	  för	  att	  kunna	  utforma	  en	  konstruktion	  
som	  montörerna	  klara	  av	  att	  montera	  och	  inte	  är	  för	  fysiskt	  påfrestande.	  Att	  lösningen	  
ska	  generera	  i	  en	  smidig	  transport	  är	  också	  en	  viktig	  del	  och	  gör	  att	  konceptet	  måste	  
vara	  anpassat	  efter	  det	  fordon	  som	  ska	  frakta	  panelerna	  med	  konstruktionslösningen.	  
Tydlighet	  var	  också	  något	  som	  uppmärksammades	  under	  studiebesöket,	  speciellt	  då	  det	  
gäller	  montering	  av	  panelerna,	  det	  ska	  vara	  lätt	  att	  förstå	  vilken	  sida	  som	  ska	  vändas	  åt	  
vilket	  håll	  samt	  hur	  panelerna	  med	  konstruktionen	  ska	  monteras	  samman.	  Kunskap	  om	  
för	  och	  nackdelar	  med	  att	  sammanfoga,	  täta	  och	  låsa	  enheter	  med	  lim	  och	  excenterlås	  i	  
kombination	  med	  tätningslister	  uppmärksammades.	  Fördelarna	  med	  lim	  är	  den	  ökade	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
1	  Kenny	  Pettersson	  Universitetsadjunkt på Karlstads universitet, e-post 12 maj 2016.	  
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tätheten	  i	  skarvarna	  medan	  nackdelen	  är	  att	  enheterna	  inte	  längre	  förblir	  mobila.	  
Fördelen	  med	  excenterlås	  och	  tätningslist	  är	  att	  enheterna	  förblir	  mobila	  men	  förmågan	  
att	  skapa	  täthet	  var	  däremot	  inte	  lika	  bra	  på	  grund	  av	  att	  låsens	  förmåga	  att	  regleras	  var	  
begränsad.	  Hela	  sammanställningen	  från	  besöket	  finns	  att	  läsa	  som	  bilaga	  C.	  
	  
MCS	  som	  studiebesöket	  gjordes	  hos	  tillverkar	  moduler	  med	  hjälp	  av	  RTM-‐teknik.	  RTM	  är	  
en	  sluten	  gjutprocess	  som	  går	  ut	  på	  att	  två	  formar	  som	  består	  av	  en	  hona	  och	  en	  hane	  
monteras	  samman	  och	  fylls	  med	  material	  som	  sedan	  pressas	  samman	  och	  bildar	  en	  
komposit	  komponent.	  Ett	  flytande	  bindemedel	  injiceras	  genom	  håligheter	  med	  ett	  
relativt	  lågt	  tryck	  så	  att	  den	  flytande	  massan	  kan	  sprida	  sig	  i	  formen,	  själva	  
injiceringstrycket	  är	  oftast	  under	  690	  kPa.	  Luften	  som	  befinner	  sig	  i	  formen	  tar	  sig	  ut	  
genom	  ventiler	  vilket	  är	  viktigt	  för	  att	  undvika	  att	  torra	  fläckar	  uppstår.	  Hur	  snabbt	  
massan	  härdar	  i	  formen	  beror	  på	  tjocklek	  på	  komponenten	  som	  ska	  gjutas,	  vilken	  vilket	  
bildmedel	  som	  används	  och	  dess	  temperatur	  samt	  temperaturen	  på	  systemet.	  När	  
gjutningen	  är	  klar	  tas	  enheten	  ut	  ur	  formen	  och	  oönskade	  ojämnheter	  i	  kanterna	  skärs	  
bort	  och	  slipas.	  Det	  unika	  med	  denna	  teknik	  är	  att	  den	  ger	  så	  gott	  som	  färdiga	  
komponenter	  vilket	  gör	  att	  de	  behöver	  en	  relativt	  liten	  efterbearbetning.	  Fördelen	  med	  
tekniken	  är	  också	  att	  en	  enhet	  med	  goda	  mekaniska	  egenskaper	  fås	  samt	  att	  stora	  
enheter	  kan	  gjutas	  (Fong	  &	  Advani	  1998).	  När	  företaget	  MCS	  tillverkar	  sina	  enheter,	  
läggs	  först	  tre	  lager	  glasfiber	  ned	  i	  formen,	  som	  sedan	  följs	  av	  kärnmaterialet	  som	  består	  
av	  återvunnet	  PET.	  Därefter	  läggs	  åter	  tre	  lager	  av	  glasfiber	  ner	  i	  formen.	  När	  formen	  är	  
försluten	  injicerar	  man	  formen	  med	  PES	  (polyester)	  och	  därefter	  vakuumpressas	  
formens	  innehåll.	  PES	  tränger	  på	  så	  vis	  in	  i	  glasfiberlagren	  och	  vidare	  in	  i	  kärnmaterialet	  
med	  ca	  1	  cm.	  Mer	  om	  MCS	  moduler	  finns	  att	  läsa	  i	  bilaga	  C.	  
	  
Swetech	  Design	  AB	  använder	  sig	  av	  samma	  gjutteknik	  som	  MCS	  vid	  tillverkningen	  av	  sina	  
laminat.	  Skillnaden	  är	  att	  de	  endast	  använder	  sig	  av	  glasfiber	  i	  lager.	  Att	  studera	  
tillverkningstekniken	  RTM	  gav	  att	  en	  större	  insikt	  i	  Swetech	  Design	  AB´s	  laminatmaterial	  
och	  därmed	  en	  större	  förståelse	  för	  laminatets	  styrka	  då	  det	  kan	  ersätta	  både	  plåt	  och	  
plywood	  som	  återfinns	  andra	  företags	  sandwichpaneler.	  
	  

3.2.3 Inventering av sammanfogningar  
Efter	  att	  ha	  undersökt	  byggbranschen	  och	  att	  antal	  företag	  som	  arbetar	  med	  
sandwichpaneler	  behövdes	  en	  vidare	  vy	  över	  konstruktionslösningar	  som	  tätar,	  
sammanfogar	  och	  låser	  enheter.	  Förstudien	  fortsatte	  därför	  med	  att	  titta	  närmare	  på	  
lösningar	  i	  olika	  branscher	  som	  berörde	  allt	  från	  dränering,	  leksaker,	  sport,	  hushåll	  till	  
teknik.	  
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Ett	  dräneringssystem	  uppmärksammades	  under	  förstudien.	  Systemet	  består	  av	  
moduler	  som	  monteras	  samman.	  Enheterna	  ser	  ut	  enligt	  figurerna	  7	  och	  8	  nedan	  och	  har	  
en	  intressant	  sammanfogningslösning	  som	  gör	  att	  enheterna	  smidigt	  hakas	  i	  varandra	  
och	  gör	  det	  möjligt	  att	  bygga	  oändligt	  långa	  dränerings	  längor.	  Sammanfogningen	  går	  till	  
som	  så	  att	  den	  första	  modulen	  monteras	  på	  marken.	  Den	  modul	  som	  ska	  monteras	  fast	  i	  
den	  första,	  vinklas	  upp	  i	  bakänden	  och	  förs	  sedan	  ovanpå	  den	  först	  modulen	  och	  trycks	  
sedan	  ned	  i	  bakänden	  för	  att	  låsas	  samman	  med	  den	  första	  enheten.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sportbranschen	  är	  en	  bransch	  som	  ofta	  arbetar	  med	  låsningar	  och	  täta	  konstruktioner	  
och	  var	  därför	  av	  stort	  intressant	  att	  titta	  närmare	  på.	  Spännet	  till	  en	  cykelhjälm	  fyller	  en	  
viktig	  funktion.	  Genom	  sin	  enkla	  konstruktion	  där	  två	  olika	  enheter	  i	  form	  av	  en	  hona	  och	  
en	  hane	  monteras	  samman.	  Genom	  utformningen	  i	  kombination	  med	  materialet	  ger	  
hanen	  möjlighet	  att	  tryckas	  ihop	  vid	  starten	  av	  monteringen	  och	  sedan	  expandera	  i	  det	  
avslutande	  monteringssteget	  i	  honan,	  se	  figur	  9	  som	  visar	  de	  olika	  stegen.	  Spännet	  är	  
även	  enkelt	  att	  montera	  isär	  vilket	  görs	  genom	  en	  baklängesmontering	  med	  start	  av	  ett	  
relativt	  lätt	  tryck	  på	  hanens	  yttersidor.	  	  
	  

	   	   	  
Figur	  9	  Monteringssteg	  av	  cykelhjälmsspänne.	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  7	  Dräneringsmodul.	   	  
	  
Figur	  8.	  Montering	  av	  dräneringsmodul	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Leksaksindustrin	  har	  flera	  
intressanta	  
sammanfogningslösningar,	  som	  
tillexempel	  Lego,	  vars	  bitar	  är	  till	  
för	  att	  sammanfogas	  med	  
varandra	  och	  på	  så	  vis	  ge	  
användaren	  möjlighet	  att	  bygga	  
olika	  sorters	  former.	  Dessa	  bitar	  
kan	  även	  smidigt	  plockas	  isär	  för	  
att	  sedan	  användas	  för	  att	  bygga	  
något	  annat	  av.	  Legobitarna	  är	  
väl	  utformade	  med	  de	  
genomtänkta	  avstånd	  mellan	  
plupparna	  och	  hålen	  i	  bottnarna	  
samt	  de	  fina	  toleranser,	  som	  gör	  
att	  bitarna	  lätt	  kan	  monteras	  
samman	  genom	  att	  staplas	  på	  
varandra.	  Själva	  demonteringen	  
fungerar	  lika	  enkelt	  och	  kräver	  
endast	  en	  liten	  kraftansträngning,	  
se	  skiss	  på	  bitarna	  i	  figur	  10.	  
	  
Dockor	  är	  en	  produkt	  inom	  
leksaksindustrin	  som	  tillverkas	  
och	  byggs	  i	  olika	  delar	  och	  har	  
oftast	  en	  kroppsstomme	  med	  hål	  i	  
där	  armar,	  ben	  och	  huvud	  sätts	  fast.	  Dessa	  armar	  och	  ben	  som	  ska	  monteras	  fast	  har	  en	  
utformning	  i	  sina	  sammanfogningsändar	  som	  kan	  vara	  utformade	  som	  i	  figur	  11.	  Denna	  
utformning	  i	  kombination	  med	  den	  formbara	  plasten	  och	  kroppsstommens	  fasade	  hål	  
gör	  att	  delen	  smidigt	  kan	  monteras,	  genom	  att	  änden	  lätt	  pressas	  in	  i	  hålet	  för	  att	  sedan	  
fästa	  i	  kroppen	  genom	  att	  den	  expandera	  på	  insidan	  av	  hålet.	  Konstruktion	  är	  även	  
speciell	  genom	  att	  kroppsdelen	  som	  monterats	  kan	  rotera	  runt	  sin	  egen	  axel	  efter	  
monteringen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  11.	  Dockarmsfogar.	  	  

Figur	  10.	  Staplade	  legobitar.	  	  
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Inom	  teknikbranschen	  uppmärksammades	  systemkamerakonstruktionen	  som	  har	  en	  
intressant	  lösning	  på	  sammanfogning,	  låsning	  och	  demontering.	  Objektiv	  och	  kamerahus	  
ska	  enkelt	  kunna	  monteras	  samman	  samt	  demonteras	  för	  att	  ge	  fotografen	  möjligheten	  
till	  att	  enkelt	  byta	  objektiv.	  Objektiv	  och	  kamerahus	  monteras	  samman	  med	  hjälp	  av	  de	  
spår	  som	  finns	  i	  båda	  enheterna	  se	  figur	  12.	  Objektivet	  vrids	  medsols	  eller	  motsols	  
beroende	  på	  kameramodell,	  för	  montering	  och	  låsning	  och	  demonteras	  genom	  att	  
objektivet	  vrids	  motsols	  eller	  medsols.	  

Inom	  hushållet	  finns	  många	  konstruktioner	  som	  har	  fokus	  på	  tätning,	  som	  tillexempel	  
burkar	  och	  lock	  där	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  konstruktionen	  är	  tät	  för	  att	  innehållet	  inte	  
ska	  förstöras.	  I	  dessa	  konstruktioner	  återfinns	  ofta	  olika	  sorters	  gummilister.	  Genom	  	  
produktens	  konstruktion	  tillsammans	  med	  tätningslistens	  förmåga	  att	  kunna	  
komprimeras	  samt	  expandera,	  skapas	  en	  tät	  konstruktion.	  I	  figur	  13	  syns	  ett	  lock	  med	  
god	  passform.	  Genom	  sin	  specialutformade	  fog,	  i	  kombination	  med	  den	  mjuka	  och	  
följsam	  gummilisten.	  Fler	  exempel	  på	  sammanfogningar	  som	  uppmärksammades	  under	  
inventeringen	  finns	  se	  i	  bilaga	  D.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  13.	  Montering	  av	  lufttätt	  lock.	  	  

Figur	  12.	  Kamerahus	  och	  objektiv	  samt	  närbilder	  på	  låsningskonstruktionen. 
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3.3 Analys  

3.3.1 Kravspecifikation  
Kravspecifikationen	  tydliggjorde	  att	  konstruktionslösningen	  bland	  annat	  ska	  generera	  i	  en	  
lösning	  som	  gör	  att	  panelerna	  är	  tät	  i	  sammanfogningen	  och	  på	  så	  vis	  håller	  ute	  fukt,	  isolerar	  
mot	  temperaturskillnader,	  håller	  värme	  eller	  kyla,	  vara	  korrosionsbeständig	  samt	  tål	  
temperaturförändringar.	  Konstruktionen	  måste	  kunna	  monteras	  på	  panelerna,	  vara	  låsbar	  
och	  öppningsbar,	  kunna	  användas	  flera	  gånger	  och	  på	  så	  vis	  även	  vara	  slitage	  beständig	  och	  
klara	  rådande	  påfrestningar	  som	  den	  kan	  utsättas	  för.	  Konstruktionen	  måste	  även	  vara	  
inbrottssäker,	  tillverkningsbar,	  ur	  ett	  praktiskt	  perspektiv	  men	  även	  utifrån	  ett	  
kostnadsperspektiv	  samt	  ha	  en	  skälig	  minimi	  livslängd.	  
	  
Ur	  kravspecifikationen	  kom	  även	  vissa	  önskemål	  som	  att	  lösningen	  ska	  ge	  en	  enkel	  och	  
smidig	  sammanfogning	  samt	  att	  monteringen	  ska	  vara	  ergonomisk,	  upplevas	  enkel	  och	  
självklar	  samt	  gärna	  vara	  estetiskt	  tilltalande.	  Hela	  kravspecifikationen	  kan	  ses	  nedan	  som	  
tabell	  3.	  
	  
Tabell	  3.	  Kravspecifikation	  

Låsanordning som sammanfogar och tätar sandwichpaneler
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3.3.2. Funktionsanalys 
	  
Funktionsanalyserna	  utfördes	  efter	  två	  frågeställningarna	  som	  genererade	  i	  två	  
funktionsområden:	  

-‐ Täta	  skarvar	  mellan	  byggenheter	  	  
-‐ Sammanfoga	  och	  låsa	  byggenheter	  

	  
Funktionsanalyserna	  omformulerade	  de	  krav	  som	  uppstod	  i	  kravspecifikationen	  till	  
funktioner.	  Funktionsområdet	  ”	  Täta	  skarvar	  mellan	  byggenheter”	  tydliggjorde	  att	  en	  
tätning	  av	  en	  skarva	  mellan	  byggenheter	  framför	  allt,	  måste	  skydda	  från	  väta	  vilket	  
hänger	  samman	  med	  en	  lufttät	  konstruktion.	  Konstruktionslösningen	  ska	  även	  erbjuda	  
möjlighet	  till	  säker	  förvaring	  genom	  att	  hålla	  skadedjur	  borta,	  hälla	  värme	  inne	  och	  
kylan	  ute.	  För	  att	  detta	  ska	  kunna	  genomföras	  krävs	  att	  konstruktionen	  har	  passande	  
mått	  och	  klarar	  av	  kompression	  av	  skarvdelar,	  utan	  att	  dessa	  tappar	  sin	  spänst	  och	  
tätningsförmåga	  med	  tiden.	  Många	  av	  de	  delar	  som	  är	  önskvärda	  berörde	  välbefinnande	  
och	  komfort,	  som	  god	  ljudisolering,	  ren	  luft	  samt	  ge	  möjlighet	  till	  boende.	  Dessa	  
önskemål	  uppfylls	  då	  de	  nödvändiga	  kraven	  är	  uppfyllda.	  Se	  funktionsanalysen	  i	  tabell	  4.	  	  
	  
Tabell	  4.	  Funktionsanalys	  1	  

Funktionsanalys 1. Funktionsområde: Täta skarv mellan byggenheter 
Funktion	   Klass	  	   Anmärkning	  
medge	   skydd	  från	  väta	  	   HF	   fuktfritt,	  	  
erbjuda	   torrförvaring	   Ö	   	  
erbjuda	   säkerhet	   N	   säker	  förvaring	  
medge	   värme	  stannar	  inne	  och	  kylan	  ute	  	   N	   vinter	  
medge	   kyla	  stannar	  inne	  och	  värme	  ute	   N	   sommar	  
erbjuder	   hålla	  värme/kyla	  	   N	   	  
erbjuder	   möjlighet	  till	  boende	   Ö	   	  
minimera	  	   ljud	  utifrån	   Ö	   bilar	  och	  miljöljud	  
medge	   skadedjursfritt	   N	   innehåll	  ej	  skadas	  
erbjuda	   förvaringsmöjlighet	   N	   	  
medge	   ljudisolering	  	   Ö	   ex.	  spelar	  musik	  
medge	   dämpning	  av	  vibrationer	   Ö	   buller	  
medge	   ren	  luft	  inne	   Ö	   föroreningar,	  damm,	  
förhindra	   kallras	   N	   	  
äga	   passande	  mått	   N	   	  
skydda	   innehåll	   N/Ö	   förvaring	  
medge	   trycktålighet	   N	   ingående	  materialen	  håller	  formen	  
äga	  	   smidighet	   Ö	   	  
medge	   tillverkningsbar	   N	   	  
äga	   minimi	  livslängd	   N	   	  
	  
*	  HF	  =	  huvudfunktion	   N	  =	  nödvändig	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  Ö	  =	  önskvärd	  	  	  	  	  	  	  O	  =	  onödig	  
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Funktionsområdet	  ”Sammanfoga	  och	  låsa	  byggenheter”	  gjorde	  det	  uppenbart	  att	  
konstruktionslösning	  först	  och	  främst,	  måste	  göra	  panelerna	  byggbara	  för	  att	  
tillsammans	  kunna	  bilda	  en	  byggnad.	  För	  att	  byggnaderna	  ska	  kunna	  vara	  mobil,	  vilket	  
är	  ett	  krav,	  måste	  konstruktionen	  vara	  demonterbar	  och	  återmonteringsbara.	  För	  att	  
panelerna	  ska	  kunna	  generera	  i	  en	  säker	  och	  stabil	  byggnad	  krävs,	  att	  lösningen	  äger	  
passande	  mått	  och	  klarar	  gällande	  påfrestningar.	  Önskvärt	  är	  att	  konstruktionen	  ska	  
kunna	  ge	  beställare	  av	  byggnaderna	  möjlighet	  att	  kunna	  bygga	  på	  sina	  byggnader	  i	  
längdled	  och	  på	  så	  vis	  behöver	  lösningen	  även	  vara	  smidig.	  Hela	  funktionsanalysen	  ses	  i	  
tabell	  5.	  
	  
Tabell	  5.	  Funktionsanalys	  2	  

Funktionsanalys 2. Funktionsområde: Sammanfoga och låsa byggenheter 
Funktion	   Klass	  	   Anmärkning	  
medge	   byggbarhet	   HF	   	  

erbjuda	   säkerhet	   Ö	   inbrottssäker	  

erbjuda	   rum	  	   Ö	   	  

medge	   monterbarhet	   N	   	  

medge	   demonterbarhet	   N	   	  
erbjuda	   användning	  flera	  gånger	   N	   klarar	  påfrestningar	  

äga	   hållfasthet	   N	   	  
erbjuda	   förvaringsmöjlighet	   Ö	   	  
medge	   stationärbarhet	   Ö	   låsning	  
äga	   slitagebeständighet	   N	   hållfasthetskrav	  
äga	   smidighet	   Ö	   montering/demontering	  
äga	   passande	  mått	   N	   sammanfogas	  
erbjuda	   stabilitet	   N	   efter	  montering,	  säkerhet	  för	  människor	  
erbjuder	   påbyggnadsmöjlighet	   Ö	   sammanfoga	  fler	  enheter	  
äga	   korrosionsbeständighet	   N	   	  
medge	   tillverkningsbar	   N	   	  
äga	   minimi	  livslängd	   N	   	  
	  
*	  HF	  =	  huvudfunktion	   N	  =	  nödvändig	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ö	  =	  önskvärd	  	  	  	  	  	  	  O	  =	  onödig	  
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3.4 Idégenerering  
Idegenereringen	  genererade	  dellösningar	  och	  helhetslösningar	  inom	  områdena	  
sammanfogning,	  låsning	  och	  tätning.	  
	  
Vissa	  av	  de	  dellösningar	  som	  berörde	  tätning,	  ställde	  krav	  på	  konstruktionslösningen	  i	  
form	  av	  god	  måttnoggrannhet	  och	  fin	  ytjämnhet.	  Andra	  förslag	  för	  att	  få	  en	  tät	  
konstruktion	  var:	  	  

• Sviktande	  material	  som	  tätar	  mellan	  ytorna.	  
• Expanderbar	  gummilist.	  
• Fog	  som	  består	  av	  en	  hona	  och	  en	  hane	  i	  gummiliknande	  material,	  se	  figur	  14.	  
• Gummiskarv	  likt	  en	  H-‐balk	  som	  panelerna	  träs	  in	  i	  tillsammans	  med	  ett	  tryck,	  se	  

figur	  15.	  
• Magnetiska	  skarvytor.	  
• Omlott	  fog	  som	  försvåra	  att	  luft	  tar	  sig	  in,	  se	  figur	  16.	  
• Använda	  skarvmaterial	  som	  har	  god	  isoleringsförmåga.	  	  
• Testa	  lösningen	  ordentligt.	  	  
• Monteringstekniken	  ska	  vara	  enkel	  och	  lätt	  att	  förstå	  för	  att	  monteringsresultatet	  

ska	  bli	  rätt.	  
	  	  	  	  

Figur	  14.	  Spontfog	  i	  gummi.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  15.	  H-‐balk	  gummiskarv.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  16.	  Omlott	  fog.	  

	  
Förslagen	  som	  berörde	  sammanfogning	  och	  låsning	  av	  panelerna	  var	  bland	  annat	  förslag	  
som	  innefattade:	  

• En	  tryckluftsliknande	  koppling	  med	  en	  hona	  och	  hane.	  
• En	  låsanordning	  som	  fälls	  in	  i	  motstående	  väg	  och	  som	  krokar	  fast	  i	  en	  

inmonterad	  del	  i	  den	  andra	  panelen.	  
• En	  sorts	  klickfunktion	  mellan	  enheterna.	  	  
• Blixtlås.	  	  
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Figur	  17.	  Kilförband.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  18.	  Vakuum.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  19.	  Stark	  magnet.	  

Många	  lösningar	  som	  idéegenereringarna	  resulterade	  i	  gav	  även	  förslag	  på	  
helhetslösningar	  som	  att	  använda	  en	  kilförbandsfunktion	  som	  tätar,	  sammanfogar	  och	  
låser,	  se	  figur	  17.	  Vakuum	  som	  gör	  att	  skarv	  tät	  genom	  att	  ytorna	  sugs	  ihop	  och	  
demonteras	  genom	  att	  lätta	  på	  trycket	  genom	  en	  ventil,	  se	  figur	  18.	  Starka	  magneter,	  se	  
figur	  19.	  Samt	  förslag	  på	  att	  smälta	  samman	  skarvytorna,	  tillföra	  tryck	  mellan	  enheterna	  
med	  hjälp	  av	  excenterlås	  och	  fler	  idéer.	  	  
	  
Samtliga	  idéer	  från	  de	  olika	  idégenereringarna	  som	  berör	  tätning,	  sammanfogning	  och	  
låsning	  av	  panelerna	  kan	  ses	  i	  bilaga	  E.	  
	  

3.5 Klustring av idéer 
De	  kreativa	  metoderna	  som	  användes	  under	  idégenereringen	  resulterade	  i	  många	  olika	  
förslag	  på	  dellösningar.	  Dessa	  dellösningar	  sammanfördes	  i	  en	  morfologisk	  matris	  för	  att	  
generera	  i	  helhetslösningar	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  
	  
Innan	  matrisen	  genomfördes	  sållades	  förslag	  ut	  som	  ansågs	  vara	  en	  självklar	  del	  i	  ett	  
slutgiltigt	  koncept	  och	  som	  redan	  fanns	  med	  som	  riktlinjer	  i	  kravspecifikationen	  och	  
funktionsanalysen.	  Detta	  var	  förslag	  på	  att	  delarna	  ska	  ha	  god	  passform,	  rena	  
kontaktytor,	  tillverkade	  i	  korrosionsfritt	  material	  och	  enkel	  monteringstekniken.	  Även	  
de	  dellösningsalternativ	  som	  hindrade	  panelerna	  från	  att	  vara	  mobila	  sållades	  bort.	  
Eftersom	  denna	  funktion	  var	  ett	  av	  de	  större	  kraven	  i	  uppdragsbeskrivningen	  och	  
därmed	  kravspecifikationen	  samt	  nödvändig	  enligt	  funktionsanalysen.	  Dessa	  alternativ	  
var	  förslag	  som	  innefattade	  limning	  för	  att	  sammanfoga,	  täta	  och	  låsa	  samman	  
byggenheterna	  eller	  förslag	  på	  att	  smälta	  samman	  enheterna	  i	  skarvarna	  eller	  att	  
använda	  ett	  form	  av	  kilförband.	  
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Efter	  dessa	  alternativ	  sållats	  bort,	  delades	  ett	  antal	  av	  dellösningsalternativ	  in	  under	  
samlingsnamn	  för	  att	  få	  en	  smidigare	  och	  överskådligare	  matris.	  Dessa	  lösningar	  som	  
hade	  samlingsnamn,	  utvecklades	  senare	  då	  de	  blev	  en	  del	  av	  ett	  lösningsalternativ.	  I	  
tabell	  6	  syns	  några	  av	  dellösningsalternativen	  som	  samlats	  under	  respektive	  
samlingsnamn.	  	  
	  
Tabell	  6.	  Samlingsnamn	  dellösningsalternativ	  
Div	  fogar	   Sug/Tryck	   Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  mtrl	   Excenterlås	  

Splitsfog	   Vakuum	   Tätningslist	   Olika	  Excenterlås	  

Spontfog	   Tryckluft	   Gummibeklädd	  ände	   Pjäxspänne	  

Tänder	   Injicerar	   Mjuk	  och	  formbar	  list	   	  

m.fl.	   m.fl.	   m.fl.	   m.fl.	  

	  
Sortera ut realiserbara lösningar  
Efter	  den	  morfologiska	  matrisen	  var	  genomförd,	  se	  tabell	  7,	  kunde	  några	  av	  de	  
helhetslösningar	  som	  matrisen	  resulterat	  i	  genast	  sorteras	  bort.	  Detta	  eftersom	  de	  inte	  
ansågs	  vara	  en	  självklar	  del	  i	  en	  totallösning	  eller	  tydligt	  inte	  kunde	  uppnå	  det	  önskade	  
kravet	  på	  vare	  sig	  täthet,	  kraftpåfrestning	  eller	  att	  vara	  proportionell	  i	  pris	  kontra	  
funktion.	  Vilket	  gjorde	  att	  de	  inte	  uppfyllde	  kravspecifikationen.	  	  
	  
Tabell	  7.	  Morfologisk	  matris	  
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Därefter	  återstod	  nedanstående	  13	  konceptlösningar	  som	  bestod	  av	  olika	  
kombinationer	  av	  dellösningar:	  
1.	  Tryck	  mellan	  ytor	  +	  Vinscha	  samman	  delar.	  
2.	  Mycket	  fina	  ytor	  +	  Magnet+	  Stark	  magnet.	  
3.	  Div.	  fogar	  +	  Starka	  magneter.	  
4.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Låser	  sig	  av	  sig	  själv	  genom	  egenvikt	  
och	  form.	  
5.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Excenterliknande	  lås.	  	  
6.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  liknande	  Ikea	  lås	  för	  köksstommar	  
som	  vrids	  om.	  	  
7.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Klickfunktion.	  	  
8.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Bult	  med	  mutter.	  	  
9.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Tryck/Sug.	  
10.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  H-‐profil	  +	  Tryck/Sug.	  
11.	  Expanderbar	  list	  +	  H-‐profil	  skarvning	  +	  Tryck/Sug.	  
12.	  Expanderbar	  list	  +	  H-‐profil	  skarvning.	  
13.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  mtrl	  +	  H-‐profil	  skarvning	  +	  Bult	  med	  mutter.	  
	  

3.6 Konceptval 
När	  helhetslösningarna/koncepten	  skulle	  utvärderas	  började	  processen	  med	  att	  sålla	  
bort	  de	  alternativ	  som	  inte	  uppfyllde	  kravspecifikationen	  och	  därmed	  inte	  var	  relevanta	  
för	  projektet.	  De	  alternativ	  som	  sållades	  bort	  var	  bland	  annat	  alternativ	  som	  försvårade	  
för	  låssystemet	  att	  erbjuda	  mobilitet	  till	  byggenheterna,	  genom	  att	  de	  inte	  skulle	  kunna	  
demonteras	  och	  monteras	  på	  ett	  smidigt	  sätt.	  En	  del	  förslag	  sållades	  även	  bort	  eftersom	  
de	  skulle	  medföra	  en	  mer	  avancerad	  monteringslösning	  än	  de	  befintliga	  som	  finns	  inom	  
industrin.	  Några	  alternativ	  sållades	  även	  bort	  eftersom	  de	  varken	  var	  funktionella	  eller	  
smidiga.	  Därefter	  utvärderades	  lösningarna	  med	  hjälp	  av	  följande	  metoder.	  
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3.6.1 Elimineringsmatris 
För	  att	  eliminera	  dåliga	  lösningar	  analyserades	  de	  13	  återstående	  konceptförslagen	  med	  
hjälp	  av	  en	  elimineringsmatris,	  se	  tabell	  8	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  
	  
Tabell	  8.	  Elimineringsmatris	  

Elimineringsmatris	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Lösnings	  
Nr	  

Löser	  
huvud	  
problem	  

Uppfyller	  
grundl.	  
funk	  krav	  

Reliser-‐	  
bar	  

Inom	  
budget	  

Säker	  &	  
ergonomisk	  
(fys,	  psyk)	  

Passar	  
Swetech	  
Design	  
AB	  

Fungerar	  
på	  stora	  
bygg-‐	  
enhete	  

Frakt-‐	  
vänlig	  

Upplevs	  
smidig	  &	  
integrerad	  

med	  
byggenhet	  

Tillräck-‐	  
lig	  info	  

Komentarer	   Beslut	  

1	   +	   +	   −	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Onödigt	  
komplicerad	   −	  

2	   +	   +	   +	   −	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   För	  dyr	   −	  
3	   +	   +	   +	   −	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   För	  dyr	   −	  

4	   +	   +	   +	   +	   −	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   För	  stora	  
enheter	   −	  

5	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   ?	  
Ingjuten	  eller	  

utanpåliggande?	  	   +	  

6	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   ?	   För	  lik	  tidigare	  
lösning?	  	   +	  

7	  
+	   +	   +	   +	   +	   +	   −	   	  	   	  	   	  	  

Enheter	  för	  stora	  
för	  att	  lyckas	  
med	  klick	  funk	   −	  

8	  
+	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   ?	  

Undvika	  
genomgående	  

bult	  
+	  

9	  
+	   +	   +	   −	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

För	  avancerad	  
konstruktion,	  

dyr	  
−	  

10	  
+	   +	   +	   −	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

För	  avancerad	  
konstruktion,	  
dyr	  

−	  

11	  
+	   +	   +	   −	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

För	  avancerad	  
konstruktion,	  

dyr	  
−	  

12	  
+	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   ?	   Demonterbar	  i	  

vissa	  fogar	  
+	  

13	  
+	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   +	   ?	  

Undvika	  
genomgående	  

bult	  
+	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  1.	  Tryck	  mellan	  ytor	  +	  Vinscha	  samman	  delar	  
	   	  

8.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Bult	  med	  mutter	  
2.	  Mycket	  fina	  ytor	  +	  Magnet-‐Stark	  magnet	  

	   	  
9.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Tryck/Sug	  

	  3.	  Div.	  fogar	  +	  Starka	  magneter	  
	   	   	  

10.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  H-‐profil	  +	  Tryck/Sug	  
4.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Låser	  sig	  av	  sig	  själv	  	   11.	  Expanderbar	  list	  +	  H-‐profil	  skarvning	  +	  Tryck/Sug	  

	  5.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Excenterliknande	  lås	  	   12.	  Expanderbar	  list	  +	  H-‐profil	  skarvning	  
	   	  6.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Ikea	  lås	  (vrider)	   13.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  mtrl	  +	  H-‐profil	  skarvning	  +	  Bult	  med	  mutter	  

7.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Klickfunktion	  	  
	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  
	  

	   	   	   	   	  Elimineringskriterier:	   	  	   Beslut:	   	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	  (+)	   Ja	  

	  
	  	   (+)	   Fullfölj	  lösning	  

	   	   	   	   	   	  (-‐)	   Nej	  
	  

	  	   (-‐)	   Eliminera	  lösning	  
	   	   	   	   	   	  (?)	   Mer	  info	   	  	   (?)	   Sök	  mer	  info	  
	   	   	   	   	   	  (!)	   Kontroll	  produktspec	   	  	   (!)	   Kontroll	  produktspec	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  De	  koncept	  som	  återstod	  efter	  elimineringsmatrisen	  var:	  

5.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Excenterliknande	  lås.	  
6.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Ikea	  lås	  (vrider	  som	  köksstommar).	  
8.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  +	  Div.	  fogar	  +	  Bult	  med	  mutter.	  	  
12.	  Expanderbar	  list	  +	  H-‐profil	  skarvning.	  	  
13.	  Mjukt	  och	  formbart	  skarv-‐mtrl	  +	  H-‐profil	  skarvning	  +	  Bult	  med	  mutter.	  
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De	  alternativ	  som	  sållas	  bort	  med	  hjälp	  av	  elimineringsmatrisen	  var	  1,	  2,	  3,	  4,	  9,	  10	  och	  
11	  och	  sållades	  bort	  på	  grund	  av	  följande	  anledningar:	  

• Alternativ	  1.	  Att	  skapa	  tryck	  mellan	  ytor	  gällde	  för	  samtliga	  lösningar	  och	  var	  inte	  
en	  lösning	  i	  sig.	  Att	  vinscha	  samman	  enheterna	  ansågs	  vara	  en	  onödigt	  avancerat	  
lösning	  för	  att	  sammanfoga	  byggenheterna	  samt	  att	  låsa	  konstruktionen	  genom	  
vinschens	  spärr	  skulle	  troligtvis	  kräva	  flera	  vinschar	  och	  generera	  i	  en	  klumpig	  
och	  onödigt	  avancerad	  konstruktion.	  	  

• Alternativ	  2	  och	  3.	  Att	  använda	  mycket	  fina	  ytor	  och	  magnet	  skulle	  kunna	  varit	  
ett	  intressant	  alternativ	  att	  arbeta	  vidare	  med	  men	  eftersom	  magneter	  i	  den	  
utsträckningen	  skulle	  bli	  mycket	  kostsamt	  så	  valdes	  detta	  alternativ	  bort.	  

• Alternativ	  4.	  Ansågs	  vara	  för	  komplicerad	  för	  att	  utföra	  på	  så	  pass	  stora	  enheter.	  
• Alternativ	  7.	  Panelerna	  ansågs	  vara	  för	  stora	  för	  att	  lyckas	  med	  kick-‐funktion	  som	  

sedan	  skulle	  kunna	  öppnas	  smidigt.	  
• Alternativ	  9,10	  och	  11.	  Dessa	  alternativ	  använde	  en	  form	  av	  tryck	  eller	  sug-‐

funktion	  som	  krävde	  att	  någon	  form	  av	  spalt	  i	  konstruktionen	  existerade	  och	  att	  
någon	  form	  av	  ventil	  skulle	  kunna	  monteras	  för	  att	  skapa	  vakuum	  eller	  för	  att	  
blåsa	  in	  luft	  och	  skapa	  tryck.	  Detta	  alternativ	  motarbetar	  enkelheten	  som	  önskas	  
samt	  ansågs	  bli	  för	  kostsam.	  	  

	  

Sållning i samråd med uppdragsgivare  
Efter	  elimineringsmatrisen	  kunde	  ytterligare	  två	  alternativ	  sållas	  bort	  i	  samråd	  med	  
uppdragsgivaren.	  Av	  de	  återstående	  koncepten	  fanns	  8,12	  och	  13	  varav	  koncept	  8	  och	  
13	  innefattade	  ett	  ”samlingsnamn”	  och	  kunde	  på	  så	  vis	  utföras	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  
valet	  av	  fog.	  Koncept	  12	  ansågs	  kunna	  utvecklas	  och	  därmed	  konstrueras	  med	  viss	  
variation.	  Det	  gjorde	  att	  det	  naturliga	  steget	  av	  konceptvalet	  fortsatte	  med	  att	  utveckla	  
dessa	  konceptalternativ	  med	  hjälp	  av	  skisser.	  De	  olika	  alternativ	  som	  skissandet	  
resulterade	  i	  var	  totalt	  sex	  stycken	  och	  utformades	  genom	  att	  två	  varianter	  av	  varje	  
grundidé	  gjordes	  som	  förklaras	  kort	  i	  tabell	  9.	  
	  
Tabell	  9.	  De	  olika	  konceptalternativen	  från	  skissprocessen	  
Grundidé	   Koncept	  
8.	  	  
Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material	  
+	  Div.	  fogar	  +	  Bult	  med	  mutter	  

8:1	  	  
Splitsfogning	  +	  vinkeljärn	  för	  
sammanfogning	  och	  låsning	  +	  
täckande	  lock	  

8:2	  	  
Spontfog	  där	  honan	  är	  gjord	  i	  ett	  
gummimaterial	  och	  låsning	  som	  
8:1	  

12.	  	  
Expanderbar	  list	  +	  H-‐profil	  
skarvning	  

12:1	  	  
Låser	  genom	  att	  listen	  sväller	  vid	  
montering	  i	  H-‐profil	  

12:2	  	  
H-‐profil	  blivit	  T-‐profil	  där	  listen	  
sväller	  och	  låses	  likt	  8:1	  och	  8:2	  

13.	  	  
Mjukt	  och	  formbart	  skarv	  mtrl	  +	  H-‐
profil	  skarvning	  +	  Bult	  med	  mutter	  

13:1	  	  
Lik	  12:1	  men	  låses	  med	  bult	  och	  
skruv	  genom	  H-‐list	  

13:2	  	  
H-‐profil	  blivit	  T-‐profil	  men	  har	  
vanlig	  list	  låses	  med	  bult	  och	  skruv	  
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De	  alternativ	  som	  eliminerades	  efter	  elimineringsmatrisen	  var	  alternativ	  5	  och	  6	  och	  
sållades	  bort	  på	  grund	  av	  följande	  anledningar:	  

• Alternativ	  5	  innefattar	  excenterlås	  och	  togs	  bort	  p.g.a.	  att	  företaget	  tidigare	  
arbetat	  med	  denna	  modell	  av	  lås	  och	  uppmärksammat	  att	  de	  fungerar	  bra	  för	  
sammanfogning	  av	  byggenheter	  i	  sidled,	  men	  hade	  i	  höjdled	  relativt	  ofta	  bidragit	  
till	  en	  skev	  fog.	  Denna	  skevhet	  skulle	  kunna	  minimeras	  om	  låset	  gjuts	  in	  i	  
panelerna	  men	  detta	  skulle	  medföra	  ökade	  kostnader	  för	  tillverkningen	  av	  själva	  
panelerna,	  eftersom	  de	  skulle	  behöva	  tillverkas	  med	  en	  annan	  
tillverkningsteknik.	  Reparationskostnaderna	  skulle	  även	  kunna	  bli	  kostsamma	  
vid	  ett	  haveri	  av	  ett	  lås.	  

• Alternativ	  6	  togs	  bort	  på	  grund	  att	  företaget	  redan	  använt	  sig	  av	  en	  liknande	  
funktion.	  De	  hade	  haft	  problem	  med	  att	  tillverka	  en	  roterbar	  enhet	  som	  klara	  av	  
en	  så	  pass	  stor	  differens	  i	  toleranserna,	  som	  krävdes	  för	  att	  sammanfoga	  
panelerna	  då	  de	  befinner	  sig	  med	  en	  distans	  till	  varandra	  vilket	  sker	  under	  en	  
monteringssituation	  då	  alla	  förhållanden	  inte	  alltid	  är	  optimala.	  	  
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8:1	  Denna	  sammanfogning,	  tätning	  och	  
låsning	  av	  sandwichpanelerna	  bygger	  på	  
en	  splitsfog	  och	  en	  låsning	  med	  hjälp	  av	  
en	  bult	  som	  går	  igenom	  ett	  monterat	  
vinkeljärnen	  på	  de	  sammanfogade	  
panelerna.	  De	  låses	  samman	  med	  hjälp	  av	  
en	  mutter,	  som	  vid	  montering	  drar	  ihop	  
panelerna.	  Därmed	  skapas	  ett	  tryck	  
mellan	  panelerna	  och	  ger	  tillsammans	  
med	  en	  tätningslist	  en	  tät	  skarv.	  Varje	  
enhet	  har	  två	  insänkningar	  på	  vardera	  
långsida-‐insida	  där	  låsanordningen	  sitter	  
monterad.	  Varje	  låsanordning	  består	  av	  
ett	  vinkeljärn	  som	  är	  fastlimmat	  samt	  
fastskruvat	  i	  laminatet	  i	  insänkningen	  
samt	  av	  en	  bult	  och	  en	  mutter	  som	  
förenar	  panelerna.	  Se	  tvärsnittet	  för	  
koncept	  8:1	  i	  figur	  20.	  	  
	  
Insänkningen	  täcks	  sedan	  med	  ett	  lock	  
som	  består	  av	  samma	  laminat	  som	  
ytskiktet	  på	  panelerna.	  Detta	  lock	  är	  till	  
för	  att	  täcka	  låsenheten	  samt	  för	  att	  ge	  
byggenheterna	  en	  slät	  insida,	  se	  figur	  21.	  
	  
8:2	  Är	  likt	  konceptförslag	  8:1	  med	  
skillnad	  att	  fogen	  består	  av	  en	  hona	  och	  
en	  hane	  (spontfog).	  Där	  honan	  är	  gjord	  av	  
gummi	  och	  bildar	  en	  gummilist	  som	  
monteras	  fast	  på	  ena	  sidan	  av	  panelens	  
långsida.	  Denna	  sida	  vänds	  sedan	  mot	  
nästkommande	  panel.	  Se	  konceptet	  i	  figur	  
22.	  Insänkningen	  täcks	  med	  ett	  lock	  på	  
samma	  sätt	  som	  i	  konceptförslag	  8:1.	  

	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  21.	  Locket.	  	  

	  

	  
	  
	  

Figur	  22.	  Tvärsnitt	  av	  koncept	  8:2.	  
	  

Figur	  20.	  Tvärsnitt	  av	  koncept	  8:1.	  
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12:1	  Panelerna	  sammanfogas	  i	  en	  H-‐
profil,	  där	  panelernas	  sidor	  är	  inklädda	  
med	  en	  expanderar	  list,	  som	  monteras	  
fast	  precis	  innan	  montering	  i	  H-‐profilen.	  
Efter	  monteringen,	  sväller	  listen	  upp	  
och	  gör	  att	  den	  tätar	  och	  låser	  samman	  
panelerna	  med	  hjälp	  av	  trycket.	  Se	  figur	  
23,	  bortsett	  från	  de	  genomgående	  
bultarna.	  
	  
13.1	  Fungerar	  likt	  12:1,	  där	  skillnaden	  
är	  att	  listen	  som	  panelernas	  ände	  kläs	  in	  
i	  är	  en	  vanlig	  tätningslist.	  Panelerna	  
monteras	  in	  i	  H-‐profilen,	  i	  detta	  fall	  
låses	  de	  samman	  med	  hjälp	  av	  
genomgående	  bult	  och	  mutter.	  Se	  figur	  
23.	  
	  
12:2	  Påminner	  om	  12:1	  och	  innefattar	  
en	  expanderar	  list	  men	  här	  har	  H-‐
profilen	  bytts	  ut	  till	  en	  T-‐profil,	  se	  figur	  
24.	  Vilket	  ger	  möjlighet	  till	  en	  
insänkning	  på	  insidan	  och	  på	  så	  vis	  likt	  
8:1	  och	  8:2	  ger	  möjlighet	  till	  en	  slät	  
insida	  tillsammans	  med	  locket.	  
	  
13:2	  Fungerar	  som	  12.2	  med	  skillnaden	  
att	  en	  vanlig	  tätningslist	  används	  i	  
stället	  för	  en	  expanderar	  list,	  se	  figur	  24.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  23.	  Tvärsnitt	  av	  koncept	  12:1	  (expanderbar	  list)	  och	  
13:1	  (mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material)	  12:1.	  
	  

	  
Figur	  24	  Tvärsnitt	  av	  koncept	  12:2	  (expanderbar	  list)	  och	  
13:2.	  (mjukt	  och	  formbart	  skarv	  material).	  
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3.6.2. Krysschema 
	  
Tabell	  10.	  Krysschema	  
	   Koncept	  
Funktion	   8:1	   8:2	   12:1	   12:2	   13:1	   13:2	  
Enkel	  montering	   5	   4	   3	   3	   4	   3	  
Ergonomisk	  
montering	  

4	   3	   3	   3	   4	   3	  

Tät	   5	   5	   5	   4	   4	   4	  
U-‐värde	   5	   4	   1	   1	   1	   1	  
Låser	   5	   5	   4	   4	   3	   4	  
Estetiskt	  resultat	   4	   4	   2	   2	   2	   2	  
Fraktvänlig	   4	   4	   5	   4	   5	   4	  
Återanvändbar	   4	   3	   2	   2	   4	   4	  
Kostnad	   5	   2	   3	   3	   4	   4	  
Totalpoäng	   41	   34	   28	   26	   31	   29	  

	  
Det	  alternativ	  som	  fick	  bäst	  resultat	  i	  krysschemat,	  se	  tabell	  10,	  var	  koncept	  8:1	  som	  fick	  
41	  poäng.	  Koncept	  8:1	  var	  relativt	  överlägset	  poängmässigt	  samt	  ansågs	  av	  
uppdragsgivaren	  som	  det	  mest	  passande	  konceptet	  för	  montering	  av	  panelerna	  i	  
längdled.	  Denna	  lösning	  utvecklades	  ytterligare	  genom	  att	  fler	  skisser	  gjordes	  samt	  att	  
en	  skissmodell	  byggdes	  för	  att	  förtydliga	  konstruktionslösningen	  och	  dess	  funktion.	  
Skissmodellen	  gjorde	  det	  även	  möjlighet	  till	  enklare	  tester	  av	  konstruktionen.	  Se	  
skissmodellen	  i	  figur	  25	  nedan,	  samt	  figur	  26	  och	  27	  tillsammans	  med	  skisser	  i	  figur	  28	  
på	  nästkommande	  sida.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  25.	  Skissmodell	  för	  lösning	  8:1.	  
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Figur	  26.	  Fogen	  innan	  låsning.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  27.	  Locket	  som	  täcker	  insänkningen.	  
	  

	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Konceptutveckling 
Konceptbeskrivningen	  beskriver	  det	  slutgiltiga	  konceptvalets	  funktion,	  konstruktion	  
och	  utseende	  och	  ger	  därmed	  en	  förståelse	  för	  hur	  konstruktionen	  kommer	  fungera	  i	  
verkligheten	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  För	  att	  få	  en	  så	  verklighetsnära	  bild	  som	  möjligt	  
med	  tanke	  på	  hållbarhet	  och	  kvalitet	  ansågs	  det	  relevant	  att	  genomföra	  kraft-‐	  och	  
materialanalyser	  vilket	  gjordes	  tillsammans	  med	  uppdragsgivaren	  på	  Swetech	  Design	  
AB.	  Även	  en	  feleffektsanalys	  (FMEA),	  utfördes	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  problem	  och	  risker	  
som	  konstruktionen	  skulle	  kunna	  tänkas	  ha.	  

Figur	  28.	  Lösningen	  i	  sitt	  användningssammanhang.	  
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3.7.1 Konceptbeskrivning 
Det	  koncept	  som	  valdes	  för	  att	  låsa,	  sammanfoga	  och	  täta	  sandwichpanelerna	  för	  
uppdragsgivaren	  Swetech	  Design	  AB	  var	  koncept	  8:1	  
	  
Det	  valda	  konceptets	  fog,	  bygger	  på	  splitsfogen	  som	  bildas	  genom	  att	  en	  bit	  av	  laminatet	  
överlappar	  nästkommande	  sandwichpanel.	  Laminatet	  som	  går	  över	  den	  nästkommande	  
panel	  har	  en	  tätningslist	  på	  sin	  insida	  som	  sedan	  går	  in	  mellan	  panelerna	  och	  avslutas	  i	  
skarven	  till	  insidan	  mellan	  panelerna.	  Splitsfogen	  gör	  att	  inga	  genomgående	  skarvar	  och	  
hål	  finns	  i	  konstruktionen	  och	  gör	  att	  luften	  och	  fukt	  på	  så	  vis	  får	  svårare	  att	  ta	  sig	  in	  i	  
konstruktionen.	  
	  
Kärnmaterialet	  i	  panelerna	  formats	  
på	  så	  vis	  att	  de	  har	  fått	  en	  insänkning	  
på	  fyra	  områden,	  där	  
låsanordningarna	  placeras.	  Dessa	  
insänkningar	  i	  panelen	  är	  klädda	  med	  
laminat.	  En	  låsanordning	  består	  av	  ett	  
vinkeljärn	  som	  är	  monterad	  i	  
insänkningen	  på	  vardera	  panelens	  
långsida-‐insida	  som	  syns	  i	  figur	  29	  
samt	  figur	  30.	  Vinkeljärnen	  är	  
fastmonterade	  i	  panelen	  och	  därmed	  
laminatet	  genom	  limning	  i	  
kombination	  med	  tre	  skruvar.	  	  
	  
För	  att	  panelskarvarna	  ska	  bli	  täta	  
krävs	  det	  att	  ett	  tryck	  skapas	  mellan	  
panelerna	  och	  på	  tätningslisten.	  Detta	  
sker	  genom	  att	  en	  bult	  träs	  igenom	  
vinkeljärnet	  på	  den	  ena	  panelen	  och	  in	  
genom	  vinkeljärnet	  på	  nästkommande	  
panel.	  Trycket	  skapas	  sedan	  genom	  att	  
en	  mutter	  monteras	  på	  bulten.	  Hur	  
hårt	  muttern	  dras	  åt	  avgör	  hur	  hårt	  
trycket	  mellan	  de	  två	  panelytorna	  blir.	  Denna	  kombination	  av	  bult	  och	  mutter	  låser	  även	  
panelerna	  i	  det	  önskade	  monteringsläget.	  
	  
Insänkning	  för	  låset	  täcks	  enkelt	  med	  locket	  som	  består	  av	  samma	  laminat	  som	  kärnan	  i	  
panelerna	  lamineras	  med.	  Locket	  ser	  ut	  som	  en	  platt	  skiva	  med	  en	  liten	  ursågning	  för	  att	  
kunna	  lyftas	  loss	  från	  väggen	  då	  man	  vill	  montera	  ner	  byggnaden	  eller	  endast	  göra	  några	  
justeringar	  av	  trycket	  mellan	  panelerna.	  Lock	  ger	  panelerna	  en	  slät	  insida	  och	  gör	  
därmed	  att	  konstruktionen	  blir	  estetiskt	  tilltalande.	  

Figur	  29.	  Skarv	  mellan	  paneler	  från	  insidan.	  	  
	  

Figur	  30.	  Närbild	  låsanordning	  
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3.7.2 Kraft och material analyser  
Efter	  att	  den	  valda	  konstruktionen	  analyserats	  och	  uppdragsgivaren	  på	  Swetech	  Design	  
AB	  rådfrågats,	  framkom	  det	  att	  konstruktionens	  eventuellt	  kritiska	  område	  skulle	  berör	  
själva	  infästningen	  av	  vinkeljärnen	  på	  panelerna.	  Att	  detta	  område	  ansågs	  som	  det	  mest	  
kritiska	  hade	  främst	  att	  göra	  med	  själva	  sandwichpanelens	  konstruktion	  och	  
sammansättning	  av	  material.	  Laminatet	  fästs	  på	  kärnmaterialet	  med	  ett	  
tvåkomponentslim.	  På	  laminatet	  färst	  sedan	  vinkeljärnen	  genom	  limning	  i	  kombination	  
med	  tre	  skruvar	  som	  går	  genom	  varje	  vinkeljärn,	  laminatet	  och	  in	  i	  kärnmaterialet.	  Då	  
panelerna	  ska	  monteras	  samman	  kommer	  troligtvis	  konstruktionen	  främst	  att	  påverkas	  
av	  skjuvspänningar	  i	  sidled	  mellan	  de	  olika	  materialen.	  Hur	  mycket	  skjuvspänning	  som	  
infästningen	  klara	  av	  har	  att	  göra	  med	  sammansättning	  av	  de	  ingående	  materialen,	  hur	  
de	  reagerar	  med	  varandra	  samt	  vilken	  friktion	  som	  skapas	  mellan	  kontaktytorna.	  
	  
För	  att	  kunna	  ge	  tillförlitlig	  information	  om	  konstruktionens	  kraftbeständighet,	  behöver	  en	  
grundlig	  studie	  och	  analys	  göras	  av	  samtliga	  materials	  sammansättning	  och	  egenskaper.	  En	  
sådan	  studie	  skulle	  därför	  beröra	  både	  panelens	  och	  lösningsförslagets	  komponenter	  och	  
skulle	  innefatta:	  kärnmaterialet	  i	  cellplasten	  XPS,	  tvåkomponentslimmet	  2K	  MS	  Fugelim	  527,	  
laminatet	  av	  vakuumpressad	  glasfiber	  som	  injicerats	  med	  polyester	  samt	  ett	  valt	  material	  
för	  vinkeljärnen.	  	  
	  
När	  detta	  kritiska	  område	  hade	  lokaliserats	  gjordes	  en	  ny	  avgränsning	  då	  detta	  skulle	  
medföra	  materialstudier	  på	  en	  högre	  och	  mer	  omfattande	  nivå	  än	  vad	  som	  förvärvats	  under	  
utbildningen.	  	  
	  

3.7.3 FMEA 
Feleffektsanalysen	  tydliggjorde	  vikten	  av	  en	  noggrann	  monteringsanvisning	  och	  ett	  
behov	  av	  att	  markera	  vilken	  sida	  av	  panelen	  som	  är	  insidan	  och	  vilken	  som	  är	  utsidan	  
för	  att	  det	  inte	  ska	  vara	  möjligt	  att	  montera	  panelerna	  åt	  fel	  håll.	  Detta	  även	  för	  att	  
låsanordningen	  inte	  ska	  kunna	  hamna	  på	  utsidan	  och	  göra	  det	  möjligt	  att	  låsas	  upp	  
utifrån.	  De	  funktioner	  som	  fick	  högst	  poäng	  i	  analysen	  och	  var	  av	  störst	  behov	  att	  ses	  
över	  var,	  ordningsnummer	  två	  med	  funktionen	  ”Täta”	  och	  ordningsnummer	  tre	  med	  
funktionen	  ”Trycka	  ihop”.	  Åtgärderna	  för	  att	  säkra	  dessa	  funktioner	  var	  att	  kontrollera	  
kvaliteten	  på	  listen	  och	  klistret,	  genom	  provning	  och	  att	  kontrollera	  att	  samtliga	  bultar	  
och	  muttrar	  är	  tillräckligt	  åtdragna,	  se	  tabell	  11	  på	  nästa	  sida.	  	  
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Tabell	  11.	  FMEA-‐	  Feleffektsanalys	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

FMEA%Feleffektsanalys

0rdnings%
nummer

Funktion Felmöjlighet Feleffekt: Felorsak A F U RPN Ansvarig Tidsgräns Åtgärd A F U RPN

1 Sammanfoga
Vänder-insidan-av-
panelen-utåt-
istället-för-inåt

De-hopmonterade-
panelerna-kan-då-
monteras-isär-
utifrån-

Dålig-
monteringsanvis
ning

4 2 1 8

2 Täta Listen-släpper-

Luft-och-fukt-tar-
sig-in,-blir-kallt-och-
kan-leda-till-
fuktskada

Klister-för-dåligt 4 2 2 16

Kontrolera-
kvalitet-på-list-
genom-provninga-
av-prototyp

3 Trycka-ihop
Kraft-för-låg-
mellan-panelerna

Ger-inte-en-tät-
skarv

Bult-och-butter-
ej-tillräckligt-hårt-
tilldragen

4 2 2 16

Kontrollera-att-
bultar-och-
muttrar-är-
åtdragna-vid-
montering

4
Låsa-och-trycka-
samman-
panelerna

Friktionen-mellan-
Laminatet-och-PET-
klara-inte-
Skjuvkrafterna-
som-uppstår-vid-
monteringen-och-
låsningen-

Laminat-kan-
släppa-under-LL
järnet

Friktionen-inte-
tillräcklig

5 1 1 5

Studera-de-
ingående-
material-och-
deras-egenskaper-
samt-hur-de-
reagerar-med-
varandra

5
Låsa-och-trycka-
samman-
panelerna-

Friktionen-mellan-LL
järnet-och-
laminatet-klara-
inte-Skjuvkrafterna-
som-uppstår-vid-
monteringen-och-
låsningen

LLjärnet-kan-
släppa-från-
laminatet

5 1 1 5

Studera-de-
ingående-
materialen-och-
deras-egenskaper-
samt-hur-de-
reagerar-med-
varandra
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3.8 CAD-modell  
Efter	  upplärningstillfället	  kunde	  en	  CAD-‐
modell	  uppföras	  i	  programvaran	  Solid	  
Works.	  CAD-‐modellen	  förtydligade	  
funktionen	  och	  designen	  hos	  konceptet	  
och	  byggde	  på	  skisserna	  och	  
skissmodellen	  som	  gjorts	  tidigare	  under	  
projektet.	  CAD-‐modellen	  var	  ett	  bra	  
underlag	  för	  byggandet	  av	  den	  slutgiltiga	  
modellen	  vad	  gäller	  allt	  från	  noggrannare	  
mått	  till	  design.	  	  
	  
Figur	  31	  visar	  insidan	  och	  
sammanfogningssidan	  på	  en	  panel,	  där	  
man	  kan	  se	  hur	  sidan	  som	  är	  vänd	  mot	  
nästkommande	  panel	  och	  är	  klädd	  med	  
en	  självhäftande	  tätningslist	  som	  är	  
utskuren	  för	  låsanordningen.	  	  
	  
Figur	  32	  syns	  hur	  sammanfogningen	  ser	  
ut	  ovanifrån	  samt	  hur	  det	  utstickande	  
laminatet	  på	  3	  cm	  med	  tätningslist	  
kommer	  överlappa	  nästa	  panel	  och	  på	  så	  
vis	  skapar	  goda	  möjligheter	  för	  lufttäthet.	  
Inifrån	  ser	  låsanordningen	  ut	  som	  i	  figur	  
33.	  Ovanpå	  denna	  insänkning	  i	  panelen,	  
där	  låsanordningen	  är	  monterad	  placeras	  
efter	  monteringen	  ett	  enkelt	  lock	  av	  
samma	  material	  som	  laminatet	  och	  ger	  på	  
så	  vis	  en	  slät	  insida.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  31.	  Skarven	  i	  perspektiv	  från	  höger	  kortsida.	  	  
	  

Figur	  32.	  Skarvningen	  mellan	  två	  paneler	  från	  
insidan.	  CAD-‐modell	  av	  Sanna	  Hedman.	  
	  

Figur	  33.	  Låsanordningen	  närbild.	  
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Figur	  34	  visar	  på	  hur	  funktionen	  med	  
bulten	  fungerar.	  Bulten	  går	  mellan	  L-‐
järnen	  och	  tillsammans	  med	  muttern	  
skapas	  ett	  tryck	  på	  tätningslisten	  mellan	  
panelerna,	  som	  på	  så	  vis	  fyller	  sin	  tätande	  
funktion.	  När	  två	  paneler	  har	  monterats	  
samman	  ser	  de	  ut	  som	  i	  figur	  35.	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  34.	  Närbild	  på	  låsanordningen.	  	  
	  

Figur	  35.	  Två	  ihop	  monterade	  paneler.	  	  
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3.9 Modell 
Modellen	  demonstrerar	  området	  mellan	  två	  sandwichpaneler	  och	  visar	  hur	  
låsanordningen	  sammanfogar	  och	  tätar	  skarven	  mellan	  två	  paneler	  och	  är	  byggd	  i	  skala	  
1:1.	  Skissmodellen	  var	  användbar	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  den	  fysiska	  storleken	  på	  
anordningen	  och	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  praktiskt	  testa	  hur	  sammanfogningen,	  tätningen	  
och	  låsningen	  fungerade	  i	  verkligheten.	  Modellen	  är	  tillverkad	  av	  material	  som	  är	  valda	  
för	  att	  representera	  Swetech	  Design	  AB´s	  sandwichpaneler	  i	  stor	  utsträckning	  som	  
möjligt.	  Figur	  36-‐44	  visar	  hur	  konceptet	  fungerar	  och	  därmed	  hur	  två	  panelenheter	  
monteras	  samman	  i	  steg	  för	  steg.	  	  
	  

	  	  	  	   	  
Figur	  36.	  Modellens	  Insida	  innan	  montering.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  37.	  Modellens	  utsida	  innan	  montering.	  
	  

	  	  	  	   	  
Figur	  38.	  Fogen	  mellan	  två	  paneler	  i	  modellen.	   	   Figur	  39.	  Modellens	  fog	  med	  tätningslist.	  
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Figur	  40.	  Modellens	  paneler	  monteras	  samman	  
med	  bult.	  

Figur	  41.	  Panelerna	  trycks	  ihop	  med	  bult	  och	  
mutter.	  

Figur	  42.	  Fogen	  då	  monteringen	  är	  klar.	   Figur	  43.	  Montering	  av	  locket.	  
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Figur	  44.	  Modellens	  paneler	  monterade.	  
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3.10 Detaljkonstruktion  
För	  att	  göra	  det	  tydligt	  för	  vilka	  delar	  som	  ingår	  i	  konstruktionen	  så	  har	  samtliga	  av	  
konceptets	  komponenter	  listats	  i	  en	  komponentlista,	  se	  tabell	  12.	  Även	  enklare	  ritningar	  
har	  gjorts	  för	  att	  tydliggöra	  konceptets	  utförande	  och	  placering.	  
	  
Komponentlista	  
Komponentlistan	  tar	  upp	  antalet	  ingående	  komponenter	  för	  en	  sandwichpanel	  med	  
konceptet	  och	  samtliga	  mått.	  Yttermått	  för	  en	  panel	  med	  konceptet	  är:	  2703	  mm	  x	  
2297mm	  x	  206	  mm.	  
	  

	  
Tabell	  12.	  Komponentlista	  
Ingående	  komponent	   Mått	  mm	   antal	  
Panelkärna	   2697	  x	  2291	  x	  200	  	   1	  

Laminat	  insida	   2703	  x	  2297	  x	  3	  	   1	  

Laminat	  utsida	   2703	  x	  2297	  x	  3	   1	  

Laminat	  sida	   2703	  x	  206	  x	  3	  	   2	  
Laminat	  topp	  &	  botten	   2297	  x	  206	  x	  3	   2	  
Laminat,	  insänkning	  sida	   250	  x	  80	  x	  3	   1	  

Laminat,	  insänkning	  under	  
vinkeljärnet	  

144	  x	  250	  x	  3	   1	  

Laminat,	  insänkning	  topp	  &	  
botten	  

144	  x	  80	  x	  3	   2	  

Tunt	  laminat	   30	  x	  2700	  x	  1	   1	  
Tvåkomponentslim	   -‐	   1	  tub	  

Självhäftande	  Tätningslist	   241	  x	  2700	  x	  3.	  	   1	  

Vinkeljärn	  	   242	  x	  140	  x	  74	  x	  5	   4	  

Träskruv	   4,0	  x	  28	  	   12	  
Bult	   M10	  x	  60	  	   2	  
Mutter	   M10	   2	  
Totalt	  antal	  komponenter	   	   34	  
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I	  figur	  45	  syns	  en	  överskådlig	  ritning	  för	  hela	  panelen	  med	  konceptet,	  som	  visar	  
panelens	  utförande	  med	  låsanordningarnas	  placering.	  I	  figur	  46	  syns	  insänkningarna	  för	  
låsanordningarna,	  deras	  placering	  samt	  mått.	  	  

	  
Figur	  45.	  Panelritning	  med	  konstruktionslösnings	  placering.	  
	  

	  
Figur	  46.	  Konstruktionslösningens	  mått.	  	  
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4 Diskussion  

Det	  slutgiltiga	  konceptvalets	  utformning	  och	  konstruktion	  är	  ett	  resultat	  av	  samtliga	  
steg	  i	  produktutvecklingsprocessen	  varav	  kravspecifikationens	  riktlinjer	  har	  haft	  stor	  
inverkan.	  Förutom	  de	  krav	  som	  ställdes	  på	  att	  konstruktionen	  ska	  generera	  täta	  skarvar,	  
hålla	  fukt	  ute,	  vara	  lås	  och	  öppningsbar,	  så	  låg	  fokus	  på	  att	  lösningen	  bör	  vara	  enkel	  och	  
på	  så	  vis	  ge	  möjlighet	  till	  smidig	  och	  lättförståelig	  sammanfogning.	  
	  
Fakta	  och	  information	  som	  tillgodosågs	  av	  studierna	  runt	  täta	  konstruktioner	  i	  
kombination	  med	  olika	  fogningstekniker	  och	  byggkrav	  har	  också	  påverkat	  
konstruktionens	  utformning.	  Genom	  att	  utforma	  en	  konstruktion	  som	  undviker	  
genomförningar	  i	  klimatskalet	  där	  luft	  och	  fukt	  kan	  ta	  sig	  in,	  i	  kombination	  med	  att	  
byggkraven	  för	  temporära	  boenden	  har	  hafts	  i	  åtanke.	  Dessa	  byggkrav	  har	  dock	  varit	  
svåra	  att	  tillämpa	  då	  detta	  projektarbete	  endast	  berör	  en	  av	  panelernas	  olika	  
sammanfogningar	  och	  kan	  först	  när	  hela	  byggnaden	  är	  monterad	  ses	  över.	  
	  
Under	  projektets	  gång	  har	  planeringen	  omstrukturerats	  ett	  antal	  gånger	  eftersom	  vissa	  
moment	  varit	  mer	  tidskrävande	  än	  andra	  samt	  att	  andra	  moment	  har	  tagit	  kortare	  tid	  än	  
beräknat.	  Till	  viss	  del	  har	  detta	  medfört	  att	  fördelningen	  av	  den	  totala	  projekttiden	  
jämnat	  ut	  sig.	  Totalt	  sett	  så	  har	  dock	  mycket	  mer	  tid	  än	  projektets	  utsatta	  600	  timmarna	  
lagts	  ned	  i	  projektet.	  Detta	  för	  att	  kunna	  nå	  de	  mål	  som	  var	  planerade	  i	  så	  stor	  
utsträckning	  som	  möjligt.	  
	  
Metoderna	  som	  projektet	  bygger	  på	  anses	  som	  helhet	  ha	  varit	  lämpliga	  för	  projektet,	  där	  
idégenereringarna	  har	  var	  mycket	  givande.	  Frågeställningen	  under	  en	  av	  
idégenereringarna	  som	  berörde	  sammanfogning	  och	  låsning	  gav	  medlemmarna	  en	  god	  
förståelse	  för	  panelernas	  fysiska	  storlek	  vilket	  blev	  tydligt	  då	  de	  förslag	  som	  
genererades	  var	  användbara	  eftersom	  de	  passade	  panelernas	  storlek.	  Panelernas	  storlek	  
var	  längs	  hela	  konceptvalet	  av	  stor	  betydelse	  och	  påverkade	  det	  slutgiltiga	  konceptvalet.	  
I	  efterhand	  hade	  några	  av	  idégenereringarna	  kunnat	  gynnas	  av	  en	  mer	  praktisk	  
tillämpning	  och	  troligtvis	  genererat	  i	  mer	  kreativa	  idéer.	  En	  session	  hade	  kunnat	  starta	  
med	  att	  gruppen	  tillhandahållits	  två	  bitar	  av	  panelernas	  kärnmaterial,	  vilket	  troligtvis	  
hade	  gjort	  det	  lättare	  för	  att	  förstå	  projektets	  grundförutsättningar.	  En	  annan	  metod	  
hade	  kunnat	  vara	  att	  forma	  en	  lösning	  med	  exempelvis	  lego,	  lera,	  papper	  eller	  dylikt	  
byggmaterial.	  	  
	  
Informationssökningen	  runt	  sandwichpaneler	  var	  en	  utmaning.	  Större	  delar	  av	  den	  information	  
som	  hittades	  i	  form	  av	  artiklar	  och	  forskning	  inriktade	  sig	  på	  en	  specifik	  sandwichpanel,	  ett	  
visst	  område	  eller	  en	  speciell	  situation	  som	  panelen	  användes	  i.	  Denna	  informationssökning	  gav	  
därför	  inte	  det	  helhetsperspektiv	  som	  önskades.	  Däremot	  tillhandahölls	  information	  vad	  gäller	  
krafter,	  från	  en	  av	  Karlstads	  universitets	  adjunkter	  inom	  byggnadsteknik.	  Övergripande	  
information	  om	  sandwichpanelernas	  egenskaper	  tillgodosågs	  hos	  de	  företag	  som	  producerar	  
sandwichpaneler	  av	  olika	  slag.	  Många	  av	  företagen	  upplevdes	  som	  återhållsamma	  med	  



	  
	  
	  

	  58	  

information	  då	  det	  gällde	  deras	  nyaste	  paneler.	  Troligtvis	  eftersom	  utvecklingen	  inom	  
sandwichpaneler	  är	  av	  stort	  intresse	  för	  konkurrerande	  företag.	  	  
	  
Att	  observera	  en	  montering	  av	  en	  modulhall	  på	  företaget	  MCS,	  där	  studiebesöket	  ägde	  
rum,	  hade	  troligtvis	  varit	  givande	  för	  konstruktionsutvecklingen.	  Genom	  att	  tillgodose	  
en	  mer	  praktisk	  förståelse	  för	  hur	  arbetet	  med	  stora	  enheter	  kan	  utföras	  samt	  vilka	  
begränsningar	  och	  problem	  som	  montörerna	  kan	  stöta	  på.	  En	  observation	  var	  
inplanerad	  i	  Gantt-‐schemat	  men	  på	  grund	  av	  att	  ingen	  monteringssituation	  ägde	  rum	  
under	  projektets	  gång	  gick	  detta	  inte	  att	  genomföra.	  Trots	  att	  observationen	  uteblev	  
uppfattades	  från	  studiebesöket	  att	  nyckeln	  till	  en	  lyckad	  konstruktion	  ligger	  i	  en	  smidig	  
och	  enkel	  montering.	  	  
	  
Skissandet	  var	  en	  mycket	  viktig	  del	  i	  utvecklandet	  och	  utformandet	  av	  
konceptlösningarna.	  Detta	  genom	  att	  skisserna	  gav	  en	  större	  förståelse	  för	  de	  olika	  
lösningsalternativen	  och	  var	  ett	  ovärderligt	  verktyg	  för	  att	  utveckla	  nya	  idéer.	  Skisserna	  
gjorde	  det	  även	  enkelt	  att	  förändra	  och	  korrigera	  koncepten	  samt	  underlättade	  
sållnings-‐	  och	  bedömningsprocessen.	  Skissmodeller	  av	  de	  sex	  återstående	  koncepten	  
skulle	  kunna	  ha	  byggts	  men	  eftersom	  det	  valda	  konceptet	  var	  så	  överlägset	  i	  
bedömningen	  samt	  att	  projektet	  hade	  en	  tidsbegränsning,	  ansågs	  detta	  inte	  relevant.	  För	  
att	  testa	  det	  valda	  konceptet,	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  byggdes	  först	  en	  
skissmodell.	  Detta	  för	  att	  se	  var	  eventuella	  ändringar	  skulle	  behövde	  göras.	  Genom	  
skissmodellen	  uppmärksammades	  visa	  brister	  som	  sedan	  kunde	  justeras.	  	  CAD-‐
modellen	  som	  sedan	  uppfördes	  gav	  en	  detaljerad	  bild	  av	  hur	  konceptet	  skulle	  utformas	  
och	  var	  mycket	  användbar	  för	  tillverkningen	  av	  den	  slutliga	  modellen	  som	  tillverkades	  i	  
skala	  1:1.	  Detta	  resulterade	  i	  att	  en	  väl	  genomtänkt	  modell	  kunde	  byggas	  för	  att	  
visualisera	  det	  slutgiltiga	  konceptet.	  
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5 Slutsats  

	  
Det	  slutgiltiga	  konceptet	  är	  ett	  förslag	  på	  hur	  man	  låser,	  sammanfogar	  och	  tätar	  mobila	  
sandwichpaneler.	  Konceptets	  konstruktion	  möjliggör	  dessutom	  demontering	  och	  
återmontering.	  Detta	  svarar	  därmed	  på	  problemformuleringen.	  De	  kunskaper	  som	  har	  
förvärvats	  under	  utbildningen	  inom	  högskoleingenjörsprogrammet	  i	  innovationsteknik	  
och	  design	  har	  används	  under	  projektet.	  Genom	  demonterings-‐	  och	  återmonterings-‐
möjligheten	  förblir	  byggnaderna	  mobila,	  som	  i	  kombination	  med	  att	  konstruktionen	  är	  
utformad	  för	  att	  göra	  monteringen	  enkel	  och	  smidig.	  Detta	  gör	  att	  även	  syftet	  med	  
projektet	  uppfylls.	  Lösningen	  har	  presenterats	  i	  form	  av	  CAD-‐bilder	  samt	  som	  en	  3D-‐
modell	  i	  skala	  1:1	  vid	  redovisningstillfället	  den	  26/5	  och	  examensutställningen	  den	  
27/5.	  Konceptet	  har	  även	  levereras	  till	  uppdragsgivaren	  i	  form	  av	  en	  CAD-‐modell,	  
enklare	  ritningar	  och	  komponentlista	  samt	  en	  modell	  i	  skala	  1:1.	  Vilket	  gör	  att	  målet	  
delvis	  har	  uppnåtts.	  Den	  del	  av	  målet	  som	  inte	  uppfyllts	  är	  att	  konstruktionslösningen	  
teoretiskt	  tål	  de	  krafter	  den	  kan	  utsättas	  för.	  Detta	  berodde	  på	  att	  området	  som	  
analyserades	  fram	  som	  det	  eventuellt	  kritiska	  på	  konstruktionen	  berörde	  själva	  
infästningen	  av	  vinkeljärnen	  i	  panelerna	  och	  har	  främst	  att	  göra	  med	  sandwichpanelens	  
konstruktion	  och	  sammansättning	  av	  material.	  För	  att	  kunna	  ge	  tillförlitlig	  information	  
om	  konstruktionen	  tål	  de	  krafter	  som	  den	  kommer	  utsättas	  för	  så	  skulle	  materialstudier	  
på	  en	  högre	  och	  mer	  omfattande	  nivå	  än	  vad	  som	  förvärvats	  under	  utbildningen	  behöva	  
genomföras.	  
	  
Fortsatt	  arbete	  
De	  ingående	  materialen	  måste	  studeras	  och	  analyseras	  genom	  att	  bland	  annat	  testas	  
praktiskt	  genom	  prototyper	  av	  panelerna	  med	  konstruktionslösningen	  i	  skala	  1:1.	  
Panelerna	  måste	  även	  monteras	  samman	  med	  övriga	  sammanfogningslösningar	  för	  
nock,	  hörn	  och	  mellan	  gavel	  och	  tak.	  Därefter	  kan	  först	  lösningen	  testas	  vad	  gäller	  lufttät	  
och	  om	  den	  klarar	  de	  krafter	  som	  kan	  uppstå.	  När	  dessa	  delar	  är	  säkerställda	  kan	  ett	  
tillverkningsförslag	  av	  panelerna	  uppföras.	  	  
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Projektplan 
 
Projektet görs via företaget X i Karlstad i kursen Examinationsarbete för 
högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 under 
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design (180 hp) på Karlstads 
universitet vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Kursen är på 22,5 hp och 
kommer att utföras under vårterminen 2016 med handledare Monica Jakobsson och 
examinator Leo de Vin. 
 
1. Bakgrund 
Företaget X tillverkar mobila byggsystem som består av moduler i komposit. Dessa 
byggsystem kan användas inom flera olika områden för att ge företag större möjlighet till 
säker och torr förvaring. Andra användningsområden är t.ex. skidtunnlar samt enklare 
bostäder. Modulernas storlek är: Höjd 4,5 m, djup 3m, längd 2,4m och en tjocklek på 96mm.  
 
Projektet startades för att förenkla och underlätta sammanfogning av X mobila komposit 
moduler samt att göra dem tätare i skarvarna. I dagsläget sammanfogas och låses modulerna 
ihop på olika sätt beroende på projekt och den miljö de ska befinna sig i med allt från limning 
till excenterlås liknande spännen. När modulerna limmas övergår de till att bli stationära men 
kan åter bli mobila efter att limmet skurits upp. Limmet fungerar dock inte vid för låga 
temperaturer utan byts då ut mot excenterlås, vilket inte ger modulerna tillräcklig täthet i 
skarvarna. 
 
X har i dagsläget haft begränsad tid till att utforma en universell låsanordning för sina 
moduler. De har ett stort behov av detta för att bevara modulernas mobilitet även efter en 
montering. Denna låsanordning måste klara de belastningar som låset kan utsättas för vid 
montering/demontering och användning av modulerna. 
 
2. Mål 
Att utveckla en lösning på ett universellt lås som förenklar sammankopplingen av X moduler i 
nock såväl som i längdled, ökar tätheten mellan dem samt håller modulerna låsta i det 
önskade monteringsläget på ett effektivare sätt än de nuvarande alternativen gör samt klara de 
hållfasthetskrav som krävs vid montering, användning och demontering.  
Denna lösning kommer att presenteras som en 3D-printad skissmodell vid 
examensutställningen den 23/5. Eventuellt kommer denna modell att printas i skala 1:2. 
 
Målet med detta projekt är även att föra samman och tillämpa de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen inom Högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik	  och design. 
Genom att använda olika metoder och ingenjörskunskaper som utbildningen har innefattat 
och bidragit till inom produktutveckling som projektplanering, förstudie, 
informationssökning, produktspecificering, konceptgenerering, konceptval, konfiguration, 
cad-modellering genomföra ett produktutvecklingsprojekt.   
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Kunskaperna från utbildningen ska även tillämpas genom att tidigt göra tydliga 
avgränsningar, självständigt planering som syftar på en framtung process, genomföra och 
dokumentera. 
 
Uppföljningsbara mål kommer att vara 

• 8/2-16. Kl.17.00. Projektplan klar  
• 29/2-16 Förstudie klar 
• 1/3-16 Produktspecifikation, (målspecifikation) klar 
• 21/3-16. Kl. 17.00. Senast inlämning av examensarbetets metodikdel på it´s.  
• 23/3-16. Delredovisning.  
• 6/4-16 Konceptval klart 
• 3D-skissmodell klar 
• Vecka 21. 23/5-16 Utställning och slutredovisning. 
• 30/5-16. Kl. 09.00. Senaste inlämning på it´s av rapport för opponering i juni.  
• 1/6-16 Godkännande för opponering. 
• 7-8/6-16 Opponeringar. 
• 20/6-16 inlämning av slutrapport 
•  

Projektet skall redovisas i en rapport enligt ingenjörsmässigt, vetenskapligt och akademisk 
sed samt redovisas med en muntlig delredovisning, en examensutställning med visualiseringar 
samt en avslutande muntlig slutredovisning tillsammans med opponering på en kurskamrats 
arbete.  
 
Projektet arbetstid ska motsvara 600h med startdatum 2016-01-25 och förväntas avslutas 
2016-06 med betyg godkänt. 
	  
3. Organisation 
Tabell 1. Organisation 

Roll Namn Telefon e-post adress 
Projekttagare Sanna 

Hedman 
0705-
588015 

hedmansanna@hotmal.com Malmtorgsgatan 
3 65340 Karlstad 

Uppdragsgivare, 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Handledare, 
Karlstad 
universitet (Kau) 

Monica 
Jakobsson 

0706-
905880 
 
054-700 
1654 

monica.jakobsson@kau.se Fakulteten för 
hälsa,natur- och 
teknikvetenskap 
65188 Karlstad 
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4. Projektmodell 
 
Tabell 2. Projektmodell 

Projektfas Milstolpe Grindhål Färdigdat
um 

Ansvarig 

Planering Projektplan klar  2016-02-08 Sanna 
  Projektplan 

godkänd 
 Uppdragsgivare 

Handledare 
Examinator 

Research/Förstudie 
Informationssökning 

Informationssökning 
klar 

 2016-03-01 Sanna 

Produktspecificering Kravspecifikation  2016-03-08 Sanna 
  Kravspecifikation 

Godkänd 
 Uppdragsgivare 

Handledare 
Metodikdel klar   2016-03-21 Sanna 
Delredovisning   2016-03-23 Sanna 
Konceptgenerering Konceptgenereringar 

klara 
 2016-04-06 Sanna 

Konceptval Konceptval klart  2016-04-06 Sanna 
 Konceptval godkänt   Uppdragsgivare  

Handledare 
Eftermiddags 
upplärning i 
Programvara Solid 
Works av X 

Viss kunskap i 
programvaran SW för 
CAD-konstruktion,  
alt använda Creo 

 2016-04-
(7-8) 

Sanna 
Uppdragsgivare 

Layoutkonstruktion Konstruktionsunderlag 
klart. CAD 

 2016-04-25 Sanna 

  Konstruktionsund
erlag godkänt 

 Uppdragsgivare 
Handledare 

Slutkonstruktion Slutkonstruktion klar  2016-04-27 Sanna 
  Konstruktion 

godkänd 
 Uppdragsgivare 

Handledare 
Prototyptillverkning Prototyp klar  2016-05-02 Sanna 
  Prototyp godkänd  Uppdragsgivare 

Handledare 
Sammanställning 
rapport 

Utkast rapport klar  2016-05-09 Sanna 

Slutredovisningsmatri
al klart 

Presentationsmaterial 
klart 

 2016-05-23 Sanna 

Utställnings material 
klart 

Utställningsmaterial 
klart 

 2016-05-23 Sanna 

 Rapport klar.  2016-05-30 Sanna 
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SENAST! 
  Rapport godkänd 

för opponering 
2016-06-01 Handledare 

  Rapport godkänd 
för opponering 

2016-06-01 Examinator 

Opponering   2016-06-
(7-8) 

Sanna 

Justering rapport Slutrapport klar  2016-06-20 Sanna 
  Rapport godkänd 

Handledare 
  

  Rapport godkänd 
Examinator 

  

 
5. Kommentarer till tidsplanen 
I bilaga 1 visas projektet i en WBS.  
I bilaga 2 visas tidsplanen för projektet i ett Gantt-schema. Här ges en tydlig överblick över 
hur tiden skall fördelas under projektet. Konceptgenereringen ligger över en längre tid vilket 
beror på att påsken infinner sig under denna period samt att denna fas bör ges mycket tid för 
att säkerställa att goda koncept hinner utvecklas. 
 
En CAD-modell ska konstrueras i programvaran Solid Works. Denna programvara har 
tidigare inte använts under utbildningen och kommer därför uppta en del av projekttiden i 
form av inlärning. Att denna programvara ska användas är för att företaget X använder sig av 
denna i sina övriga cad-konstruktioner. Om projekttiden räcker till och möjlighet ges kommer 
det att printas ut en prototyp men hjälp av 3D printern på Karlstad universitet.  
 
6. Riskbedömning 
Att försöka identifiera eventuella risker som kan uppkomma under projektet, bedöma dem 
samt ett förslag till åtgärder med den information som i dagsläget finns tillgänglig med hjälp 
av en miniriskanalys. 
 
I tabell 3 nedan identifieras de eventuella risker som kan komma att uppstå samt utvärderas 
genom att sannolikhet och konsekvens graderas på en skala 1-5 där 5 är högst sannolikhet och 
1 lägsta. Multiplikation av de två delarna görs och ut fås en siffra på allvarlighetsgraden av 
risken. 
 
Tabell 3. Miniriskanalys 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 
Sjukdom som försenar arbetet. 2 5 10 Omplanering av tid, omprioritera.  
Bristande informationsunderlag 1 8 8 Framtung process, ta reda på viktig 

information tidigt i processen 
Programvara för svår 3 3 9 Ta kontakt med kunnig 
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Dokument går förlorade  1 7 7 Säkerhetskopiera 

Tidsplanen håller inte 3 5 15 Uppdatera tidsplanen kontinuerligt, se 
över prioriteringar 

Projektet godkänns inte 1 5 5 Uppföljningar med handledare och 
uppdragsgivare 

S: Sannolikhet 
K: Konsekvens 
R: Riskfaktor (SxK) 
 
7. Dokumenthantering 
Under projektet kommer samtliga dokument skrivas och bilder att sparas i en specifik bärbar 
dator. Samtliga dokument kommer att sparas med version nummer, första bokstav i för och 
efternamn samt namnges enligt projektets fas, ex: version1.0.SH.projektplan.examensarbete. 
Samtliga bilder som tas under projektet kommer sparas i mappar för respektive projektfas. 
Samtliga dokument och bilder kommer sedan ligga i en samlingsmapp vid namn 
”Examensarbete2016”. Denna mapp kommer även innehålla en specifik mapp för 
inlämningar. Daglig backup på materialet kommer att göras till en extern hårddisk.  
Loggbok kommer att skrivas för att dokumentera processen med och motgångar, funderingar, 
lösningar samt stämma av arbetets effektivitet. 
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Bilaga 1. WBS 
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Bilaga 2 Gantt-schema 
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Bilaga 3. Resursplan 
 
 
Resursplan examensarbete 2016 
 
Sanna 
 

 

 
 
Sanna 
 

Vecka 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
Planerat 40 40 40 40 40 40 40 30 10  600h 
Utfall 50 45 50 53 56 60 50 57 60  808h 

 

Vecka 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Planerat 8 24 16 24 16 24 24 24 24 24 32 40 
Utfall 10 36 20 15 27 32 25 27 15 15 50 55 
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Bilaga B. Uppdragsbeskrivning  
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Uppdragsbeskrivning  
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Bilaga C. Studiebesök hos det modulbyggande företaget MCS  
	  
	  
Besöket	  hos	  MCS	  
Information	  baserad	  på	  genomgång	  av	  modulerna	  och	  intervju	  med	  
konstruktör.	  
	  
Montering	  av	  moduler	  
	  
För	  att	  få	  en	  tydlig	  uppfattning	  om	  MCS	  hallar	  monteras	  samt	  vilka	  de	  ingående	  
komponenterna	  är	  så	  används	  en	  standardhall	  på	  67,7	  m2	  som	  exempel,	  ritning	  på	  
hallen	  finns	  som	  bilaga	  1.	  
	  
Ordlista	  
	  
Sektionsenhet/modul	  par	  =	  två	  moduler	  och	  en	  top	  connector.	  (övre	  sockeln)	  
1=	  Moduler	  
2=	  Top	  connector	  
3=	  Takprofil	  
4=	  Gavelsida	  ett	  	  
5=	  Gavelsida	  två	  
U-‐värde=	  Värmegenomgångskoefficient.	  Beskriver	  hur	  god	  värmeisolering	  en	  byggnadsdel	  har.	  
PET=	  Polyetylentereftalat	  (kärnmaterialet)	  
PES=	  Polyester	  (injiceras)	  
	  
	  

	  
Figur1	  Bild	  från	  CAD-‐simulering	  av	  MCS	  
	  	  
En	  modulhall	  på	  67,7	  m2	  levereras	  till	  kund	  som	  ett	  paket	  bestående	  av	  fem	  
modulsektioner,	  två	  gavelsidor,	  fem	  takprofiler,	  fem	  top	  connectors	  som	  syns	  i	  figur	  1	  
ovan	  samt	  L-‐järn	  och	  lister	  i	  färdiga	  längder	  och	  dimensioner.	  MCS	  monterar	  även	  
hallarna	  åt	  kunden	  om	  så	  önskas.	  För	  montering	  av	  en	  modulhall	  behövs	  minst	  två	  
personer	  och	  antingen	  en	  hjullastare	  med	  gafflar	  eller	  en	  gaffeltruck	  och	  
monteringstiden	  varierar	  mellan	  1-‐2	  dagar.	  	  
	  

1

2

3 4

5
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På	  en	  plats	  där	  en	  modulhall	  skall	  resas	  börjar	  arbetet	  med	  att	  måtta	  ut	  var	  L-‐järnen	  ska	  
sitta,	  dessa	  verkar	  som	  en	  ram	  för	  modulerna.	  Mellan	  L-‐järnet	  och	  underlaget	  sitter	  en	  
gummilist.	  När	  L-‐järnen	  är	  på	  plats	  fästs	  de	  i	  underlaget	  med	  hjälp	  av	  olika	  metoder	  som	  
passar	  till	  underlaget	  modulhallen	  ska	  stå	  på.	  	  
	  
Modulerna	  som	  ska	  bilda	  en	  sektionsenhet	  monteras	  ihop	  manuellt	  på	  marken	  med	  
hjälp	  av	  en	  top	  connector	  som	  består	  av	  två	  delar.	  Den	  ena	  delen	  sitter	  på	  utsidan	  av	  
modulsektionen	  och	  är	  placerad	  ovan	  nock	  och	  den	  andra	  sitter	  på	  insidan	  nock.	  Dessa	  
har	  en	  tätning	  bestående	  av	  en	  tunn	  epdm-‐gummi	  list.	  Top	  connectorn	  fästs	  i	  
modulhalvorna	  med	  bult.	  Därefter	  monteras	  sedan	  en	  takprofil	  fast	  som	  håller	  ihop	  
modulerna	  och	  förstärker	  konstruktionen.	  Denna	  takprofil	  gör	  även	  resningen	  av	  
modulerna	  smidigare,	  detta	  eftersom	  takprofilen	  är	  den	  del	  på	  modulerna	  som	  
maskinerna	  hakar	  i	  för	  att	  vända	  upp	  modulsektionerna	  (modulparen)	  vid	  resning	  som	  i	  
figur	  2	  nedan.	  
	  

	  
Figur	  2.	  Bild	  från	  CAD-‐simulering	  av	  MCS	  
	  
När	  L-‐järnen	  är	  på	  plats	  reser	  man	  första	  sektionsmodulen	  med	  hjälp	  av	  antingen	  en	  
hjullastare	  med	  gafflar	  eller	  en	  gaffeltruck	  som	  hakar	  i	  takprofilen	  och	  vänder	  upp	  
modulsektionen.	  	  Sektionen	  fästes	  sedan	  i	  L-‐järnet	  med	  genomgående	  skruv	  (M12).	  
Eftersom	  gavlarna	  kan	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  kundens	  önskemål	  sker	  även	  
monteringen	  av	  dessa	  med	  en	  viss	  variation.	  Om	  kunden	  vill	  ha	  en	  vikbar	  öppning/dörr	  
kan	  de	  även	  välja	  storleken	  på	  denna	  men	  MCS	  rekommenderar	  en	  storlek	  på	  3m	  i	  
bredd	  och	  3,5	  m	  i	  höjdled.	  
	  
De	  vanligaste	  förekommande	  underlagen	  för	  modulhallarna	  
	  
Betongplatta:	  Mellan	  L-‐järn	  och	  betongplatta	  används	  tunn	  gummilist.	  Järnet	  fästes	  
sedan	  med	  betongskruv.	  
	  
Grusbädd:	  Används	  en	  tjockare	  gummilist	  än	  vid	  betongplatta	  samt	  att	  L-‐järnet	  fästs	  i	  
detta	  fall	  ner	  i	  grusbädden	  med	  jord	  ankare.	  	  
	  
Sockel:	  Placeras	  ovanpå	  en	  grusbädd	  och	  gör	  det	  tätare	  mellan	  modul	  och	  underlag	  än	  
vid	  montering	  direkt	  på	  grusbädd.	  Eftersom	  risken	  är	  stor	  att	  fukt	  kryper	  vid	  montering	  
grusbädd	  är	  detta	  ett	  säkrare	  alternativ.	  Här	  fästs	  även	  L-‐järnet	  med	  betongskruv	  i	  
sockeln.	  
	  



	  
	  
	  

	   C3	  

Valet	  av	  underlag	  beror	  på	  användningsområdet	  för	  modulhallen.	  Om	  traktorer	  skall	  
förvaras	  i	  hallen	  räcker	  det	  med	  en	  grusbädd	  som	  underlag	  eftersom	  dessa	  inte	  är	  
känsliga	  för	  fukt.	  Vid	  förvaring	  av	  känsligare	  föremål	  är	  en	  sockel	  att	  föredra.	  
	  
Sammanfogning	  av	  moduler	  
	  
Limmade	  moduler	  
Limmade	  moduler	  används	  vid	  mer	  stationära	  konstruktioner.	  De	  är	  mer	  stabilare	  och	  
tätare	  än	  de	  som	  monteras	  med	  excenterlås.	  De	  limmade	  behöver	  inga	  tätningslister	  
mellan	  sektionerna	  eftersom	  limmet	  tätar.	  Tätningslist	  används	  endast	  mellan	  L-‐järnet	  
och	  marken.	  Limmet	  klarar	  inte	  för	  låga	  temperaturer	  utan	  ersätts	  då	  av	  
excenterlåskonstruktinen.	  
För	  att	  demontera	  och	  förflytta	  de	  två	  komponentslimmade	  konstruktionerna	  måste	  
man	  skära	  upp	  limmet	  vilket	  görs	  med	  hjälp	  av	  en	  najtråd.	  Efter	  delningen	  skrapas	  lim	  
resterna	  bort	  och	  modulerna	  slipas	  och	  målas	  om.	  	  
	  
Moduler	  med	  Excenterlås	  
Används	  för	  mer	  mobila	  konstruktioner	  och	  vid	  lägre	  temperaturer.	  De	  underlättar	  
demontering	  samt	  förflyttningen	  av	  modulerna.	  Dessa	  konstruktioner	  är	  inte	  lika	  täta	  
som	  de	  som	  limmas.	  Vid	  användning	  av	  excenterlås	  krävs	  att	  alla	  skarvar	  tätas	  med	  olika	  
sorters	  tätingslister.	  Mellan	  sektionerna	  tätas	  hallarna	  med	  en	  D-‐list	  i	  epdm	  gummi	  
mellan	  topconectorn	  och	  modulhalvorna	  en	  tunnare	  och	  plattare	  epdm-‐list.	  Mellan	  L-‐
järn	  och	  mark	  en	  tjock	  cellgummilist	  (bred	  90,tjocklek	  7	  mm)	  samt	  gavlarna,	  mellan	  
gaveldelarna	  en	  tunnare	  cellgummilist	  på	  ca	  2mm.	  	  
Varje	  modulsektion	  har	  8	  excenterlås	  varav	  de	  flesta	  nås	  ståendes	  från	  insidan	  av	  
modulsektionen.	  Det	  är	  endast	  de	  lås	  som	  sitter	  placerade	  på	  insida	  nock	  som	  det	  
behövs	  användas	  en	  stege	  till.	  
	  
Vid	  montering	  av	  moduler	  för	  exempelvis	  boenden	  tillkommer	  isolering	  och	  gipsskivor	  
mm	  som	  vid	  ett	  vanligt	  bygge	  av	  bostäder.	  Dessa	  boenden	  används	  som	  ett	  
mellanalternativ	  mellan	  tält	  och	  riktiga	  bostäder	  men	  ligger	  mycket	  närmare	  klassiska	  
bostäder.	  
	  
Material	  och	  tillverkning	  av	  moduler	  
	  
De	  ingående	  materialen	  som	  tillsammans	  skapar	  kompositen	  är:	  
Tre	  sorters	  glasfiber,	  en	  skumkärna	  av	  polyetylentereftalat	  (PET)	  och	  polyestern.	  	  
	  
Kompositen	  är	  mycket	  tåligt	  mot	  det	  mesta.	  Den	  faktor	  som	  kan	  påverka	  materialet	  i	  
modulerna	  är	  mycket	  höga	  temperaturer	  som	  t.ex.	  vid	  ett	  brandtest.	  Polyestern	  och	  
glasfibern	  tål	  höga	  temperaturer	  men	  kärnan	  i	  kompositen	  (PET)	  blir	  däremot	  porös	  vid	  
en	  temperatur	  på	  ca	  150-‐160	  °C	  vilket	  då	  ger	  en	  försvagning	  av	  hela	  konstruktionen.	  En	  
modulhall	  rasar	  därför	  först	  samman	  då	  den	  är	  övertänd	  vilket	  gäller	  för	  de	  flesta	  
byggkonstruktioner.	  För	  att	  göra	  modulkonstruktionerna	  ännu	  mer	  tåliga	  mot	  höga	  
temperaturer	  så	  väntar	  MCS	  på	  att	  få	  in	  en	  ännu	  mer	  brandhämmande	  polyester	  (PES).	  
Det	  ska	  även	  utföras	  brandtester	  på	  modulerna	  som	  kommer	  hållas	  av	  SP,	  Sveriges	  
tekniska	  forskningsinstitut	  (tidigare	  Statens	  provningsanstalt).	  
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Materialet	  har	  även	  mycket	  goda	  isolerande	  egenskaper	  och	  besitter	  ett	  U-‐värde	  på	  0,22	  
Op	  och	  klarar	  genom	  detta	  stora	  temperaturskillnader	  mellan	  inomhus	  och	  
utomhusmiljö.	  	  
	  
Kompositmaterialet	  som	  modulerna	  består	  av	  tillverkas	  i	  en	  form	  som	  består	  av	  två	  
delar,	  en	  underdel	  och	  en	  överdel.	  Formens	  över	  och	  underdel	  syns	  i	  figur	  3	  och	  4	  nedan	  
och	  går	  till	  enligt	  följande:	  

1. Tre	  olika	  lager	  av	  glasfiber	  läggs	  ned	  i	  formen	  
2. Därefter	  läggs	  kärnmaterialet,	  återvunnet	  PET	  på	  
3. Sedan	  läggs	  återigen	  de	  tre	  olika	  sorterna	  glasfiber	  på.	  
4. Man	  försluter	  formen	  med	  hjälp	  av	  ”locket”	  
5. Sedan	  injicerar	  man	  formen	  med	  PES	  som	  därefter	  vakuum	  pressar	  formens	  

innehåll.	  PES	  tränger	  på	  så	  vis	  in	  genom	  glasfiberlagren	  från	  över	  och	  undersida	  
samt	  sidorna	  och	  även	  vidare	  in	  i	  kärnmaterialet	  med	  ca	  1	  cm	  från	  alla	  håll.	  

	  

	  
Figur	  3.	  Botten/underdel	  på	  verktyget	  för	  vakuumpressningen	  av	  modulerna.	  
	  

	  
Figur	  4.	  Toppen/överdel	  på	  verktyget	  för	  vakuumpressningen	  av	  modulerna.	  
	  
Modulhalvorna	  gjuts	  alla	  i	  ett	  och	  samma	  verktyg	  och	  krympningen	  är	  så	  gott	  som	  
obefintlig	  vilket	  gör	  att	  modulerna	  efter	  vakuumpressningen	  har	  i	  stort	  sett	  samma	  
toleranser.	  Från	  det	  att	  materialkomponenterna	  läggs	  in	  i	  verktyget	  till	  dess	  att	  
processen	  är	  klar	  har	  krympningen	  max	  inneburit	  2mm.	  Det	  som	  påverkar	  
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toleransernas	  variation	  mest	  är	  den	  manuella	  slipningen	  som	  sker	  efteråt	  för	  att	  ta	  bort	  
skägg	  som	  skapas	  och	  att	  det	  kan	  bli	  släpp	  från	  PES	  som	  inte	  tar	  sig	  igenom	  glasfibern.	  
Efter	  vakuumpressningen	  har	  modulerna	  samma	  fina	  yta	  på	  in	  och	  utsida	  vilket	  gör	  dem	  
lätta	  att	  rengöra.	  För	  att	  göra	  modulhalarna	  mer	  anpassade	  åt	  det	  företag	  som	  beställt	  
dem	  så	  målas	  de	  enligt	  önskemål	  och	  behöver	  därför	  slipas	  efter	  gjutningen	  för	  att	  
färgen	  ska	  fästa.	  Se	  figur	  5nedan	  som	  exempel	  på	  färdigmålad	  modulenhet.	  
	  
	  

	  
Figur	  5.	  Färdigmålad	  modulenhet	  till	  Lambertsson	  
	  
Storlek	  och	  vikt	  
Modulernas	  storlek	  är:	  Höjd	  4,5	  m,	  djup	  3m,	  längd	  2,4	  m	  och	  tjocklek	  96	  mm.	  
En	  sektion	  som	  består	  av	  två	  modulenheter	  väger	  tillsammans	  ca	  260kg.	  Mer	  utförlig	  
ritning	  på	  modulerna	  ses	  i	  bilaga	  2	  
	  
Miljö	  
Polyestern	  som	  används	  till	  modulerna	  kommer	  från	  återvunnet	  pet	  (polyestern),	  pet	  
flaskor	  mm.	  Återvinningen	  av	  det	  färdiga	  modulmaterialet	  är	  i	  dagsläget	  inte	  löst.	  Det	  är	  
mer	  komplicerat	  eftersom	  materialet	  i	  modulerna	  är	  ett	  kompositmaterial	  som	  består	  av	  
en	  blandning	  av	  polyester,	  glasfiber	  samt	  PES.	  Men	  att	  finna	  en	  lösning	  för	  att	  kunna	  
återvinna	  allt	  material	  i	  modulerna	  är	  något	  som	  A	  strävar	  efter	  och	  arbetar	  med.	  
Enligt	  företaget	  MCS	  beräknas	  en	  moduls	  livslängd	  ligga	  runt	  200	  år	  vilket	  gör	  att	  
återvinningsmöjligheterna	  kompenseras	  genom	  den	  långa	  livslängden.	  
	  	  
MCS	  arbetar	  även	  med	  att	  försöka	  göra	  sina	  modulpaket	  plattare	  för	  att	  på	  så	  vis	  minska	  
på	  utsläppen	  genom	  frakten	  som	  görs	  via	  lastbilar.	  	  
	  
Ergonomi	  del	  
Modulsektionen	  reses	  som	  tidigare	  nämnt	  med	  hjälp	  av	  antingen	  hjullastare	  med	  gafflar	  
eller	  en	  gaffeltruck.	  Detta	  gör	  att	  det	  fysiska	  arbetet	  inte	  blir	  så	  stort	  eller	  påfrestande.	  
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Kunder	  
Responsen	  från	  kunder	  har	  varit	  mycket	  positiv,	  de	  har	  varit	  väldigt	  nöjda	  med	  sina	  
hallar	  och	  MCS	  har	  i	  dagsläget	  inte	  haft	  några	  klagomål.	  
	  
För	  framtiden	  har	  många	  kundönskemål	  dykt	  upp	  som:	  

• Att	  utöka	  modulbredden	  till	  10-‐12	  meter.	  
• Utseendet	  mer	  likt	  vanliga	  hus.	  
• Några	  ridhus	  och	  sporthallar	  på	  20	  meter	  mm.	  

Modulerna	  är	  i	  dagsläget	  beräknade	  för	  att	  klara	  en	  max	  bredd	  på	  12	  meter	  för	  
att	  klara	  snö	  lasterna	  men	  för	  att	  producera	  ännu	  bredare	  hallar	  måste	  
konstruktionen	  förändras	  eller	  troligtvis	  ett	  stålskelett	  sättas	  in	  i	  konstruktionen	  
vilket	  gör	  att	  hela	  iden	  med	  hela	  modulkonceptet	  bort.	  

• En	  del	  har	  önskat	  garageport	  på	  långsidan,	  men	  då	  kan	  max	  höjden	  på	  dörren	  
vara	  2,7	  meter	  för	  sen	  börjar	  modulens	  radie.	  

	  
Avslutade	  projekt:	  

• Elsa	  hall,	  Skoghall	  
• Selma,	  Kumla	  
• Lambertsson,	  Stockholm	  (Förvaring	  av	  byggmaskiner).	  

	  
Pågående	  projekt:	  

• Många	  flyktingboenden	  i	  dagsläget,	  bl.a.	  i	  Höör.	  
	  
Konstruktion	  
Högsta	  belastning	  på	  modulerna	  är	  där	  snö	  lasterna	  ligger.	  Hållfastheten	  är	  beräknad	  på	  
ett	  modulsektionsdjup	  på	  12	  meter	  och	  de	  moduler	  som	  används	  i	  dagsläget	  är	  bara	  på	  6	  
meter	  vilket	  gör	  att	  de	  egentligen	  är	  överdimensionerade.	  
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Bilaga D. Inventering av sammanfogningar 
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Bilaga E. Idégenerering 
  
Speedstorming 7/4-16 
 
Problemområde:	  Hur	  sammanfogar	  och	  låser	  man	  byggenheter	  med	  en	  storlek	  på	  
Höjd	  270	  cm,	  bredd	  230	  cm,	  tjocklek	  på	  200	  mm	  och	  en	  vikt	  runt	  125kg.	  	  
	  

• Liknande	  lås	  som	  på	  släpkärror	  	  
• Pjäxlås	  (spänne),	  som	  används	  för	  att	  spänna	  pjäxorna	  
• Tryckluftsliknande	  koppling.	  En	  hona	  på	  ena	  modulen	  halvan	  och	  en	  hane	  på	  den	  

andra	  	  
• Blixtlås	  
• Superstarka	  magneter.	  Elektriskt	  styrda	  som	  aktiveras	  för	  att	  de	  ska	  släppa.	  
• Montering	  i	  tre	  steg.	  1.	  Konstruktion	  utfälld	  som	  två	  fågelvingar.	  2.	  ”Vingarna”	  

böjs	  ned	  genom	  att	  toppen	  dras	  uppåt.	  3.	  ”Vingarna”	  böjs	  ihop	  ytterligare	  tills	  de	  
bildar	  formen	  likt	  ett	  hus.	  Delarna	  låser	  varandra	  då	  man	  drar	  i	  toppen.	  För	  
demontering	  samma	  tillvägagångssätt	  fast	  omvänt	  

• Fasningar,	  halvt	  i	  halvt,	  spontfog	  
• Dörrhandtag	  
• Reglar	  som	  kan	  spännas	  	  
• Sprint	  
• Elektricitet	  
• Klickfunktion	  
• Låsanordning	  som	  fälls	  in	  i	  en	  urfasning	  i	  väggen	  och	  krokar	  fast	  i	  en	  inmonterad	  

del	  i.	  Krokar	  fast	  vid	  tryck	  och	  krokar	  loss	  vid	  drag	  
• Klick	  funktion	  en	  del	  sitter	  på	  en	  enhet	  en	  annan	  på	  den	  andra	  enheten.	  Ena	  delen	  

urfasad	  för	  att	  den	  andra	  delen	  ska	  kunna	  ta	  sig	  in.	  I	  detta	  läge	  hoppar	  en	  ”knapp”	  
ut	  ur	  ett	  hål	  och	  låser	  

	  
	  
Negativ idéegenerering 
 

Positiva fokusområdet:	  Hur	  gör	  man	  en	  skarv	  mellan	  två	  enheter	  tät? 

Negativa fokusområdet: Hur	  gör	  man	  en	  skarv	  mellan	  två	  byggenheter	  så	  otät	  som	  
möjligt?	  	  	  
	  
Resultatet	  av	  den	  negativa	  genereringen	  omvandlades	  till	  positiva	  motsvarigheter	  och	  
genererade	  i	  följande	  dellösningar:	  
	  

• Man	  sätter	  inte	  ihop	  väggarna	  à	  Sätter	  samman	  byggenheterna	  
• Ingen	  låsfunktion	  à	  Låsfunktion	  
• Delarna	  passar	  ej	  ihop,	  bestämmer	  ej	  måtten	  noggrant	  à	  god	  måttnoggrannhet,	  

enheterna	  passar	  med	  varandra.	  
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• Ojämn	  ytfinish	  à	  Jämn	  ytfinish	  
• Man	  tätar	  inte	  à	  Tätar	  mellan	  enheterna	  
• Dålig	  passning	  à	  Mycket	  god	  passning	  mellan	  enheter	  
• Tätar	  med	  tuggummi	  à	  Tätar	  med	  beständiga	  tätningsmaterial	  som	  klarar	  

förhåkllanderna	  
• Rengör	  ej	  yta	  innan	  tätning	  à	  Noggrann	  rengöring	  av	  ytorna	  för	  att	  få	  ett	  bra	  

fäste	  	  
• Ställer	  på	  måfå/	  ingen	  passning	  à	  Slarvar	  inte	  med	  placeringen	  av	  enheterna	  vid	  

monteringen	  	  
• Testar	  ej	  lösningen	  innan	  à	  Testar	  lösningen	  ordentligt	  
• Man	  låter	  det	  regna	  in	  à	  Det	  får	  absolut	  inte	  regna	  in	  
• Det	  blåser	  mellan	  väggarna	  à	  Väggarna	  är	  täta	  så	  att	  ingen	  luft	  tar	  sig	  in	  
• Hårt	  material	  à	  Mjukt	  och	  formbart	  material	  i	  skarvar	  
• Glas	  à	  Material	  som	  har	  god	  isoleringsförmåga	  
• Man	  låter	  det	  bli	  korsdrag	  à	  Omöjligt	  med	  ofrivilligt	  korsdrag	  
• Låsningen	  har	  tunna	  väggar	  så	  de	  går	  sönder	  när	  tung	  snö	  

belastarkonstruktionen	  	  à	  Belastnings	  och	  vädertåliga	  väggar	  
• Dåligt	  material	  som	  läcker	  och	  har	  håligheter	  i	  ytorna	  à	  Väderbeständigt	  

material	  i	  skarvar	  och	  väggar.	  Välbeprövat	  material	  till	  konstruktionen	  som	  ej	  
innehåller	  tillverkningsfel.	  	  

• Det	  kommer	  grejer	  mellan	  vid	  montering	  à	  Noggrann	  och	  strukturerad	  
montering	  och	  där	  kontroll	  av	  att	  inget	  kommer	  in	  i	  skarvarna	  är	  möjligt,	  som	  
förhindrar	  tätheten	  kan	  uppnås	  

• Korroderar,	  rostar	  eller	  annan	  kemisk	  reaktion	  med	  material	  eller	  omgivning	  à	  
Rostfria	  material,	  material	  som	  inte	  reagerar	  kemiskt	  med	  vanligt	  förekommande	  
material	  i	  tänkt	  användningsmiljö	  

• Erosion	  à	  Nötningsbeständiga	  material	  
• Dålig	  teknik	  vid	  montering	  så	  det	  blir	  mellanrum	  à	  Väl	  utarbetad	  

monteringsteknik	  
• Svårt	  att	  montera	  à	  Smidig	  montering	  
• Ta	  bort	  alla	  tätningslister	  som	  kan	  tänkas	  finnas	  à	  Tillför	  väsentliga	  

tätningslister	  som	  kan	  öka	  tätheten	  
• Gör	  enheterna	  ojämna	  i	  kanterna	  som	  saka	  vara	  mot	  varandra	  så	  att	  luft	  och	  

vatten	  tar	  sig	  in	  à	  Enkelt	  passande	  yta	  och	  lättförståelig	  sammankoppling	  
• Ta	  bort	  alla	  enheter	  som	  håller	  delarna	  samman	  à	  God	  sammanhållnings	  låsning	  
• Strunta	  i	  att	  foga	  skarvarna	  à	  Täta	  skarvar	  
• Låt	  inte	  enheterna	  gå	  omlott	  à	  Omlott	  god	  förutsättning	  för	  att	  försvåra	  för	  luft	  

och	  väta	  att	  ta	  sig	  in	  
Inga	  sammanförande	  lister	  à	  sammankopplande	  lister	  
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6-3-5-metoden 
 

Fokusområde:	  Hur	  gör	  man	  en	  skarv	  mellan	  två	  enheter	  tät?	  
	  

• Hona	  och	  hane	  i	  gummiliknande	  material	  
-‐ Som	  är	  monterad	  på	  byggenheten	  eller	  integrerad	  i	  den	  
-‐ För	  extra	  tätning	  kan	  skarven	  ha	  en	  överlappande	  flärp	  
-‐ Honan	  och	  handen	  kan	  sitta	  på	  en	  yta	  som	  i	  sig	  redan	  är	  fasad,	  försvårar	  

ytterligare	  för	  att	  luft	  och	  fukt	  ska	  ta	  sig	  in	  
	  

• Gummiskarv	  likt	  en	  I-‐balk	  till	  formen	  
-‐ I	  gummi	  ”I-‐balken”	  träs	  från	  sidorna	  byggenheterna	  in	  och	  monteras	  fast	  med	  

bult	  som	  endast	  går	  att	  lossa	  från	  an	  byggnaden	  (Stöldrisk	  minskas)	  
	  

• Gummitänder	  
-‐ Skjuts	  i	  varanandra	  likt	  hane/	  hona	  funktionen	  
-‐ Kan	  vara	  gummi/silikon	  eller	  liknande	  material	  som	  tänderna	  är	  beklätt	  med	  

	  
• Pålagd	  yta	  som	  värms	  upp	  och	  gör	  att	  enheterna	  smälts	  samman	  i	  skarven	  

-‐ Likt	  svetsning	  
	  

• Hälft	  i	  hälft	  skurna	  byggenheter/skarvar	  som	  har	  en	  beklädd	  gummiyta	  
-‐ Späns	  samman	  med	  hjälp	  av	  ett	  excenterlås	  

	  
• Kilförband	  

-‐ Där	  kilen	  är	  större	  än	  hålet	  den	  ska	  in	  i	  
-‐ Gummibeklätt	  hål	  

	  
• Konstruktion	  som	  kan	  vinschas	  samman	  

-‐ Inbyggda	  vajrar/kedjor.	  Dras	  ur	  den	  ena	  modulen	  och	  hakas	  fast	  inne	  i	  den	  
andra.	  

-‐ För	  att	  skapa	  tryck	  mellan	  byggenheterna	  dras	  enheterna	  mot	  varandra	  
genom	  att	  vinschen	  vevas	  

	  
• Gummibeklädda	  fogningsenheter	  hona	  och	  hane	  

-‐ Kil	  form	  
-‐ Genomgående	  bultar	  som	  fixerar	  när	  enheterna	  sitter	  i	  önskat	  läge	  
-‐ Gummibelägg	  runt	  mutterhålet	  likt	  en	  skiva	  (tätning)	  

	  
• Vakuum	  

-‐ Montering.	  Sug	  ihop	  delarna	  för	  extra	  fäste	  och	  tätning.	  Demontering	  sug	  ut	  	  
-‐ Ventil	  via	  man	  skapar	  vakuum	  genom	  och	  där	  man	  kan	  släppa	  på	  trycket	  för	  

demontering	  genom	  att	  släppa	  på	  trycket.	  Öppnar	  den	  
-‐ Viktigt	  med	  genomtänkt	  överlappning,	  skarv	  

	  
	  

• Magnetfäste	  
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-‐ Hjälper	  vid	  montering	  för	  att	  enheterna	  ska	  klicka	  samman	  rätt	  (mac	  
laddarsladd)	  

	  
• Enheterna	  byggs	  på	  varandra	  i	  höjdled	  

-‐ Likt	  kinesiska	  tak,	  ”julgran”	  
-‐ Staplar	  på	  varandra	  
-‐ Regnvatten	  rinner	  nedåt	  och	  inga	  skarvar	  finns	  längs	  sidorna	  
-‐ Läkter	  finns	  på	  undre	  enhet	  som	  den	  övre	  vilar	  på,	  krokas	  fast	  
-‐ Eller	  spår,	  där	  ändarna	  placeras,	  tätas	  av	  trycket	  från	  enheternas	  egenvikt	  	  
-‐ Byggs	  av	  skivor	  toppen	  som	  en	  bockad	  90	  graders	  plåt	  

	  
• Skapar	  ett	  skal	  

-‐ Sätts	  mellan	  enheterna	  där	  enheterna	  fäst	  med	  en	  klickfunktion	  
-‐ Lappa	  väggarna	  över	  varandra	  
-‐ Extra	  tätning	  monteras	  ovanpå	  skarv	  
-‐ Efter	  enheterna	  monterats	  lägger	  man	  på	  ett	  skyddande	  hölje	  likt	  presenning	  

	  
• Pjäx-‐funktion	  

-‐ innehåller	  gummi	  som	  tätar	  
-‐ Spänner	  ihop	  enheterna	  och	  gummin	  trycks	  ihop	  likt	  höljet	  på	  en	  båtmotor	  
-‐ Dra	  ihop	  enheterna	  med	  rep,	  sen	  spänner	  man	  spännet	  

	  
• Sätter	  ett	  täcke	  på	  utsidan	  av	  färdig	  konstruktion	  

-‐ Som	  ett	  tält	  	  
-‐ Tillför	  vakuum,	  förpackar	  
-‐ Tältfunktion	  spänner	  över	  konstruktionen	  magnetisk	  material	  mot	  

byggenheten	  som	  har	  metallyta	  (sugs	  samman)	  
	  

• Bringa	  tryck	  mellan	  ytorna	  
-‐ Skapa	  en	  ram	  som	  pressar	  samman	  ytorna	  med	  kraft	  
-‐ Limma	  i	  kombination	  med	  tryck.	  Ev	  i	  kombination	  med	  värme	  som	  smälter	  

ihop	  väggarna,	  demontera	  såga	  isär.	  	  
-‐ Kompressionsbara	  väggar,	  trycks	  ihop	  och	  blir	  täta	  och	  låses	  sedan	  i	  detta	  

läge	  	  
	  

• Finaste	  ytfinheten	  
-‐ Som	  använd	  vid	  tillverkningslabborationerna,	  delarna	  ”sugs”	  mot	  varandra	  

genom	  den	  otroligt	  släta	  ytan,	  blir	  tät.	  
-‐ I	  kombination	  med	  vakuum	  	  
-‐ Släta	  ytor	  i	  kombination	  med	  magnetism	  i	  form	  av	  poler	  

	  
• Vattentät	  dragkedja	  

-‐ Drar	  ihop	  enheterna	  
-‐ Med	  isolering	  så	  att	  kall	  luft	  inte	  drar	  in	  

	  
	  


